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A cultura é o jeito LIVRES de ser. Nos diferencia
e mostra quem somos.

É a combinação dos nossos valores, condutas,

cultura

práticas e princípios gerais. Orienta nossas ações e
o nosso comportamento enquanto organização.

Cada um de nós é responsável pela manutenção,
divulgação e execução da cultura.

As nossas causas:
criança,família, água
e sertão

nossa visão

nossos valores

Ser referência em projetos que cooperam para

Compaixão, Espírito de Cooperação, Inovação

extinção dos males sociais, transformando vidas

Social, Transparência, Sustentabilidade,

por meio de nossos valores.

Compromisso, Excelência e Simplicidade.

nossa missão
Trabalhar para a extinção dos males sociais

Esses valores fundamentais guiam as nossas ações, decisões e relações,
enquanto é desenvolvido o trabalho de cuidar de crianças para que
tenham condições de se desenvolver em famílias estruturadas e ambientes
colaborativos, de promover o acesso à água potavel e de levar oportunidade
às comunidades não alcançadas do sertão por meio de ações sociais,

em comunidades de baixo índice de

ambientais, culturais e econômicas. O Livres se baseia nesses valores

desenvolvimento humano por meio de ações

centrais para conservar sua essência.

que inspiram e mobilizam pessoas.

Nosso sonho nos motiva a trabalhar juntos com
um único objetivo: transformar a realidade de
comunidades carentes, sendo referência em
projetos de melhorias sustentáveis no sertão.

1. sonho

a- Ter um sonho grande;
b- Nosso sonho é desafiador, contudo é muito factível e
facil de nos comprometermos com ele;
c- O sonho exige de nós trabalho duro, paixão e
objetivo definido;
d- Nosso sonho nos motiva a ser cada vez melhores.

Pessoas excelentes terão Liberdade para crescer
em velocidade compatível aos seus talentos e serão
recompensadas adequadamente. Pessoas são os
ativos mais valiosos da nossa organização.

2. meritocracia

a- Pessoas crescem de acordo com seus talentos;
b- Recompensa e oportunidade são obtidas por meio das
contribuições para o sucesso da instituição e não simplesmente por
‘senioridade’ (tempo de casa);
c- Líderes devem manter os caminhos livres para que seus melhores
liderados tenham ambiente e oportunidade para progredir em
velocidade compatível com seus resultados, talentos e intensidade
do seu comprometimento.

Líderes devem selecionar pessoas com
potencial para serem melhores que eles.
a- Líderes são avaliados pela qualidade de suas equipes;

3. liderança

b- Sem sucessores não há como um líder ser promovido;
c- Líderes têm que ter tempo para desenvolver e motivar
pessoas;
d- A tomada de decisão deve ser baseada em fatos e não
em política de tentativa e erro;
e- Líderes devem ser referência para a equipe em
comportamento, comprometimento e entrega de
resultados.

A liderança deve criar e manter um ambiente
interno no qual as pessoas possam se envolver
completamente com a conquista dos objetivos

4. ambiente
de conquista

da organização.
a- Liderança pelo exemplo é o melhor guia para a nossa
cultura, em todos os aspectos da missão, visão e valores;
b- Fazemos o que falamos;
c- É muito importante ter iniciativa sobre a estratégia para
o conhecimento dos projetos e seus desdobramentos;
d- Comemorar e compartilhar pequenas e grandes
conquistas faz parte de nós;
e- Não há grandes líderes sem resultados excelentes.

Nunca estamos satisfeitos com os nossos resultados.
a- Buscamos o melhor resultado sempre e isso nos motiva a
buscar abordagens e soluções competitivas e sustentáveis;

5. resultados

b- Metas nos orientam para o que é mais importante, por isso
devemos estruturar metas desafiadoras;
c- Garra, disciplina, criatividade e comprometimento são
imprescindíveis para a nossa atividade;
d- Busca incansável na superação dos indicadores dentro da
ética e das regras estabelecidas pela organização;
e- Manter o foco em resultados nos ajuda a dedicar tempo e
energia para o que realmente é essencial para a nossa causa.

Devemos ter sentimento de DONO e assumir as
responsabilidades das decisões sobre o nosso negócio.
a- Somos uma organização de donos e donos assumem resultados

6. sentimento
de dono

pessoalmente, não repassando as consequências de uma atitude
para outrem;
b- Praticar o pleno alinhamento com a presidência, direta e
indiretamente, com uma postura adequada diante de todos, para
que tenhamos as melhores decisões para a instituição;
c- Pensamento e atitude de DONO em período integral (imagem,
comportamento, attitude, postura e linguajar adequados ao perfil
da empresa e seu líder maior);
d- Senso de urgência sem procrastinação;
e- Donos se preocupam com a correção de práticas erradas,
mesmo que ocorram fora de sua área de trabalho.

Simplicidade e bom senso orientam melhor que
sofisticação e complexidade.
a- Coisas simples são mais fáceis de explicar e de colocar em prática
= o simples funciona;

7. simplicidade
e bom senso

b- Para minimizar os conflitos e contribuir para a tomada de decisão,
devemos ser transparentes, claros e objetivos;
c- Foco em execução. Grandes ideias sem execução (plano de
ação para implementação) não resolvem.

“Nossa organização é o lugar de pessoas
comprometidas, inquietas, e sonhadoras, que
tenham espírito de servir e sejam engajadas com
a sustentabilidade da causa.”
Clever Pires CEO

Fazer mais, melhor, com menos
a- O aumento da arrecadação (receita) a médio e longo prazo

8. produtividade

é essencial para o cumprimento de nossas metas, crescimento
contínuo e alcance do SONHO;
b- Gerenciamos nossos custos rigorosamente para suportar nosso
crescimento social e missionário;
c- Redução de custos sempre! Orçamento base zero = OBZ;
d- Organizações que focam no controle dos custos sempre
visando a sua redução são mais eficientes e têm mais chances de
sobreviver em tempos difíceis.

Princípios que motivam e orientam o nosso
comportamento coletivo, refletindo nossa
essência em qualquer realidade social.

9. ética

a- Atuar com transparência e respeitar os acordos estabelecidos
com os diferentes públicos com os quais o Instituto se relaciona,
promovendo vínculos duradouros e
de confiança;
b- Integridade, trabalho duro e consistência são a chave para a
construção e crescimento de nossa organização;
c- Sempre vale a pena adotar os mais elevados padrões
de integridade na condução de nossos projetos e parcerias.

Relacionamento e comunicação fazem

10. foco
no cliente

parte do nosso DNA.
a- Estar atento e disponível para cuidar do cliente,
antecipando suas necessidades, trabalhando com senso
de urgência e colocando-se no lugar dele (empatia);
b- Criar laços duradouros com nossos clientes e parceiros;
c- O doador é tanto nosso cliente, quanto investidor
acionista.

Gestão e transparência são fundamentais para a
nossa sustentabilidade e continuidade.

11. sistema
de gestão

a- Identificar, entender e gerir um Sistema de processos interrelacionados para um determinado objetivo otimiza a eficácia
e eficiência da organização;
b- Empregar os mais altos padrões disponíveis de qualidade e
serviço, visando satisfazer nossos clientes e beneficiários;
c- Dedicar mais tempo para pensar e planejar antes de
executar;
d- Melhoria continua deve ser um objetivo constante da
organização.

competências

conhecimento
técnico

orientação
para a causa

se preparar
como sucessor

aderência ao
sistema de gestão

formar
sucessores

lazer, esporte
e cidadania

liderança

metas
e indicadores

espírito
empreendedor/inovador

compromisso com
a integridade

compromisso com
a qualidade

planejamento,
organização e zelo

compromisso com
os resultados

Li, cuidadosamente, e entendo com clareza A “CULTURA do Instituto
Livres”. Estou ciente de que o Instituto Livres espera que eu defenda os
valores, princípios e aperfeiçoe as competências de comportamento
descritos na “CULTURA” em todo e qualquer momento.

assinatura
e compromisso

Aceito integramente seu contexto e conteúdo. Ao assinar,
comprometo-me, conjuntamente com toda a organização do Instituto
Livres, a adotar e manter a conduta e o estilo de trabalho necessários
como condição prévia para o meu serviço no Instituto Livres.

Recebi e, por meio desta, assino uma cópia deste documento, ciente
de que uma cópia do documento assinado será arquivada em meus
registros pessoais.

Nome: 			

Data:

Assinatura: 					Local:

(11) 9.8542-6677
(11) 2532-7747
contato@institutolivres.org.br
www.institutolivres.org.br

