
 
 

RELATÓRIO | PESQUISA DE OPINIÃO COM PARCEIROS 

Coleta de dados: Questionário digital enviado por email  

Período de realização: 22 a 28 de setembro 

Público: Parceiros 

Número de respondentes: 82 

 

Cenário 

O Minas Pela Paz realizou, pelo segundo ano consecutivo, um levantamento de dados com seus 

públicos de interesse. O objetivo da investigação é conhecer a opinião e a avaliação das pessoas 

sobre o trabalho realizado e traçar diretrizes para sua atuação. 

 

RESULTADOS 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Q2: Cite o(s) projeto(s) do Minas pela Paz que você conhece? 
 

 

 

Projeto Sinônimos considerados Número 
total de 
citações 

 Outras citações Número 
total de 
citações 

Regresso 
 

- Egresso (2);  
- Reinserção de detentos no mercado 
de trabalho (3); 
- Presp (1) 

38 Não são nossas 
iniciativas 
- Coral Madrigal Liberatus 
(1) 
- Recuperandos do 
Samba (1) 
- Mãos Pela Paz (Oficina 
de Origami) (2) 
Vira a vida (1) 
- Um pé de biblioteca (1) 
- Campanha de 
desarmamento (1) 
 

7 

Além dos Muros  
 

- Apoio às APACs (9);  
- Projeto junto às APACs qualificação 
(1);  
- Parceria com a APAC (2); 
- APACs (12) 

32 

Trampolim  21 

Disque 
Denúncia 

- 181 (1);  
- Disk Denúncia (2) 

18 Não conhece 7 

Futebol Minas 
Pela Paz 

- Futebol (5);  
- Campos de várzea (1);  
- Campos de futebol iluminados (1);  
- Educação nos campos de várzea 
(1). 

10 Não sabe 1 

Acervos 
Museológicos 

- Educação de diretores da PBH (1);  
- Formação de agentes culturais (1);  
- Museus (1);  
- Arquivos Museológicos (1) 

7 Sim 1 

Cultura de paz 
através das 
lentes das artes 

- Cinema comentado 1 Todos 1 

Projetos 
antigos 
 

- Recuperando (1) 
- Horizontes (2) 

3  
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Q3: Sintetize em uma palavra a sua percepção sobre o trabalho do Minas pela 

Paz. 
 

 
 

Avaliação Função Social 
Natureza do 

trabalho Projeto Valor Outro 

Bom (3) 
Por um planeta 
melhor Estratégico 

Descriminalizaçã
o União  Perseverança 

Essencial 
Responsabilidad
e social Ação (2) Reinserção Inclusão (4) Esperança 

Admirável Solidariedade (4) 
Responsabilidad
e (2) Segurança (2) Resultado Competência 

Promissor Social (2) Dedicação (2) 
Inserção de 
egressos Cultura de paz Disponibilidade 

Estimulante Humanizador Engajamento (2) Egressos 
Intersetorialidad
e Qualificado 

Imprescindív
el (2) Cidadania 

Mudança de 
cultura Cultural Inserção Harmonia 

Importante 
(3) Socializador Inovador  (2) 

 
Apoio (2) Persistência 

Sério (3) Cidadania (2) Inédito 
 

Parceria 
Comprometiment
o 

Necessário 
(3) Transformação Sinergia 

 
Cooperação Doação 

Positivo 
   

Oportunidade 
 

Nobre 
   

Acessível a 
todos 

 Relevante 
     Eficaz 
     Eficiente 
     Fundamental 
     Espetacular 
     Excelente 
     Inspirador 
     Morno 
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DESEMPENHO POR VEÍCULO 

 

 

Média por 

veículo 



 

 

 

 

 



 

 

 
Q7: Se você pudesse sugerir uma frente de atuação para o Minas Pela Paz, 

Qual seria? 
 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

Frente já trabalhada 

Medida Complementar 

Novas Frentes 

Satisfeito/Sem sugestão 

Outras sugestões 

Frentes já trabalhadas 
36% 

Medidas Complementares 
11% 

Novas Frentes de atuação 
33% 

Outras sugestões 
5% 

Acervos (1) 
- Inclusão cultural em 
espaços públicos  
 
Além dos Muros (1) 
- Sistema carcerário com 
o objetivo de reabilitar e 
humanizar  
 
Cultura (4) 
- Arte e cultura (4) 
 
Educação (7) 
 
Futebol (5) 

Além dos muros (3) 

- Justiça restaurativa 
- Mais apoio às APACs,  
principalmente, 
durante a implantação 
- Apoio às vítimas 

 
Educação (4) 
- Debate público/privado  
para a educação 
- Proposta para a inserção de 
disciplinas (ética, cidadania,  
direitos e deveres) no projeto 
pedagógico das escolas 

- Alfabetização de adultos 

Âmbito empresarial  (4) 
- Humanização dentro das  
empresas. Qualidade de vida dos 
funcionários e incentivo ao  
trabalho voluntário 
- Apoio ao empreendedor  
Carente 

- Geração de renda e cultura 
- Empresas socialmente  
Responsáveis 

 
Paz nos estádios (1) 
 
Juventude (2) 
Juventude e empregabilidade 

Sugestões de parcerias 
com: 
- Comunidade universitária  
- ONGs similares 
 
Reforçar o engajamento  
Social (3) 
- Movimento/manifestação  
contra a criminalidade 
- Promover a divulgação  
dos projetos na mídia e  
universidades para  
mobilizar jovens 

 - Eventos para engajar  
pessoas nas causas  



 

 

 

 

 

 

- Esporte (3) 

- Esporte com crianças  
- Esporte no combate à  
violência e formação de  
Cidadãos  

 Regresso (6) 
- Unidades produtivas no  
sistema prisional 
- Formação profissional de  
Condenados 
- Egressos do sistema  
Prisional 
- Inserção de egressas no 
 mercado de trabalho 
- Acompanhamento  
social/profissional de  
egressos 

- Comunicar a 
importância  
da reinserção de 
detentos 
 
Trampolim 
- Recuperação de jovens 
infratores 
 
Voluntariado (1) 
 
Todos (2) 
- Atuação no interior do 
Estado 
 

- Convênio com escolas  
destinadas ao  atendimento  
da população carente 
 
Regresso (3) 
- Qualificação de profissionais 
 que trabalham com a  
reinserção de egressos  
do sistema prisional e das  
medidas socioeducativas 
- Cursos de qualificação aos  
egressos atendidos pelo  
Presp 
- Acompanhamento  
pós-contratação 

 
 
 

 
 

(1) 
 
Periferia (3) 
- Promoção do conhecimento 
nas periferias 
- Instalação de UPPs com  
policiais capacitados sob um  
olhar humanizador 
- Prevenção nas  
comunidades de risco 

 
Pessoas em 
vulnerabilidade social (9) 

- Pessoas com deficiência 

- Promoção da mulher 

- Crianças vulneráveis 

- Moradores de rua  

- Jovens da base da pirâmide 

- Vulneráveis 

- Pessoas de baixa renda 
- Educação para menores  
Carentes 
- Violência doméstica 
 
Prevenção/combate a 
dependência química (6) 

- Jovens dependentes de drogas 
- Equipe multidisciplinar de  
apoio psicossocial aos usuários 
e familiares 
- Combate ao uso de drogas por 
meninos de rua.  
- Prevenção ao uso de drogas e 
combate à criminalidade  
nas escolas públicas 
- Recuperação de pessoas com  
dependência química 

 
 

Paz no trânsito (1) 
 

trabalhadas 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ANÁLISE DE RESULTADOS 

A edição 2014 da pesquisa de opinião começou a surpreender já durante o período de respostas, 
devido a grande adesão de participantes. Nesta edição da pesquisa, ao invés dos minguados 
quatro respondentes registrados em 2013, saltamos para 82. O que nos permite, pela primeira 
vez, extrair dados que possam contribuir para o planejamento do trabalho. O maior engajamento 
é fruto da virada de comunicação promovida pelo Minas Pela Paz no último ano. Investimos em 
relacionamento com os parceiros, na captação de apoio junto a novas organizações e na 
estruturação de canais de comunicação, que informam periodicamente nossos stakeholders.  
 
O resultado desse trabalho fica evidente já na primeira pergunta do questionário. Mais de 90% 
dos entrevistados conhecem o Minas Pela Paz. E 61% deles citam mais de um projeto quando 
questionados. Esta resposta do público demonstra que, diferentemente da percepção anterior 
quando os projetos do Instituto eram mais conhecidos que o próprio, há uma consonância entre a 
visibilidade da entidade e suas frentes de atuação.  
 
Entre os projetos lembrados, o de maior popularidade entre os respondentes é o Programa 
Regresso, com 45% das citações, seguido pelo Além dos Muros (39%), muito representativo no 
apoio às APACs. Chama a atenção à lembrança de projetos lançados no último ano e que ainda 
tem pouca efetividade, como o Trampolim (26%) e Futebol Minas Pela Paz (12%), que ocupam, 
respectivamente, terceira e quarta posição.  A baixa referência ao Disque Denúncia, mesmo 
sendo um projeto de sucesso e grande reconhecimento, pode indicar a percepção de ser uma 
iniciativa pública, em que o Minas Pela Paz aparece como coadjuvante. 
 
Pedimos que os entrevistados sintetizassem o Minas Pela Paz em uma única palavra, para extrair 
da maneira mais original e espontânea possível a percepção que as pessoas tem da entidade.  
Tivemos uma variedade de 64 palavras, sendo apenas uma delas com conotação negativa 
(“morno”). Podemos fazer a inferência de que as pessoas estão associando o trabalho da 
entidade a resultados e efeitos positivos.   
 
Com o objetivo de manter uma comunicação excelente com nossos parceiros, apresentamos a 
eles alguns dos meios de comunicação que consideramos estratégicos para a divulgação do 
trabalho e pedimos que os avaliassem. Os veículos digitais tiveram uma melhor avaliação, sendo 
liderados pelo email marketing, indicado com o melhor índice de preferência por 45,12% dos 
entrevistados. Seguido pela Newsletter e o Site. Na opção “não conheço” predominaram as 
ferramentas internas ou que ainda estão em fase de implantação, como a Fan Page do Facebook 
(22%), as reuniões e assembleias (14%) e o envio de SMS (7%). 
 
Quando solicitada aos parceiros a avaliação dos meios de comunicação, pudemos identificar que 
a maioria considera bom ou ótimo o conteúdo disseminado no site (47,5% bom | 26,83% ótimo); 
na newsletter (40,2% bom | 24,39% ótimo); e no email de notas (39,2% bom | 24,39% ótimo). 
Chamam a atenção os indicadores de que 37,8% dos respondentes que avaliaram a revista 
afirmam não a conhecer. Aqui é compreensível, já que a revista teve apenas uma edição, 
registrada em novembro de 2013. No entanto, o mesmo acontece com a newsletter, que é 
desconhecida por 28% dos entrevistados. Neste caso, fica uma reflexão sobre o direcionamento 
do e-mail com a Newsletter ao anti-spam já que o mailing para envio da pesquisa foi o mesmo 



 
usado para envio da Newsletter. Como já era esperado, devido ao seu caráter interno, o trabalho 
da assessoria de imprensa e as reuniões gerais são desconhecidas pela maioria dos 
entrevistados que os avaliaram. 
 
Como forma de identificar novas possibilidades de engajamento com os parceiros, perguntamos 
quais os temas trabalhados pelo Minas Pela Paz que estão em sinergia com o interesse das 
empresas parceiras. O conjunto de temas “Educação, cultura e esportes” obteve o maior índice 
de identificação, com 45,12%, seguido por “Reinserção de egressos no mercado de trabalho” 
(40,24%) e “Apoio às APACs” (39,02%). Esta sequência demonstra o potencial de parcerias para 
os projetos Regresso e Além dos Muros. O apoio à reinserção de jovens em cumprimento de 
medida socioeducativa, assim como observado no cotidiano de trabalho do Trampolim, ainda 
enfrenta certa resistência, ocupando o 5º lugar no ranking de identificação, com 24 citações. 
 
Pedimos aos entrevistados que propusessem de maneira espontânea novas frentes de atuação 
para o Minas Pela Paz. A opinião da maioria se dividiu entre citar frentes em que a entidade já 
possui alguma atuação, mesmo que inicial, e apontar novas possibilidades, ambas com um 
universo representativo de 35% das respostas. Entre as citações de frentes já trabalhadas pelo 
Instituto, a educação foi a mais recorrente o que demonstra que o trabalho até aqui realizado é 
pouco conhecido considerando-se que o projeto Acervos Museológicos - primeiro projeto nesse 
âmbito, foi encerrado no ano passado. Já na sugestão de novas frentes, os respondentes 
demonstraram sua crença no poder transformador dos projetos da entidade. As sugestões de 
atividades variam entre ações voltadas para o âmbito empresarial, como apoio ao empreendedor 
e a gestão socialmente responsável das empresas; e ações de apoio a pessoas vulneráveis. Mas 
a maioria das sugestões, cerca de 25%, apontam a importância de elaborar um projeto de 
prevenção, combate e apoio à dependência química, que sabemos, muitas vezes, é a porta de 
entrada para atividades delituosas.  
 
Ainda se tratando de novas frentes de atuação, os respondentes apontaram medidas que podem 
ser complementares aos projetos já realizados. A maior parte delas voltadas para a educação, 
como a promoção de debates público/privados sobre o tema e apoio a construção do projeto 
pedagógico; e para os programas de ressocialização de egressos, como oferecer 
acompanhamento e qualificação aos egressos após a liberdade. A necessidade de um maior 
engajamento social, por meio da realização de movimentos sociais e a disseminação de 
resultados, e a busca de parcerias com organizações que possam dar força ao trabalho realizado 
também são apontadas nas entrevistas. Cerca de 12% dos pesquisados não tem sugestão ou 
não se sentem aptos a responder e 2,5% se dizem satisfeitos com o que já é realizado. 
 
Quando questionamos se o Minas Pela Paz cumpre o seu papel, a maioria dos respondentes 
afirma que sim (84,15%) e cerca de 10% dizem não sentir-se aptos a avaliar. Entre os que não 
concordam (6%), prevalece a justificativa de a “cultura de paz” ser uma missão ampla e que exige 
um maior engajamento de todos os setores da sociedade para ser alcançada. Ainda foi citada a 
necessidade de dissociar a imagem do Minas Pela Paz de seus patrocinadores, para que sua 
atuação seja vista com efetividade. 
 
Para encerrar a pesquisa, pedimos que os respondentes escolhessem uma definição que 
traduzisse as características identificadas no trabalho do Minas Pela Paz. A maioria dos 
entrevistados (59,76%) apontou a seguinte definição: “Entidade de terceiro setor apoiada por 
empresas e entidades governamentais, focada na promoção da paz tendo em vista a inclusão 
social de pessoas vulneráveis”. Isso demonstra um grande alinhamento de percepção dos 
participantes com a atual proposta da entidade, que é promover a cultura de paz por meio de 
ações que transformem a vida de pessoas em vulnerabilidade social, favorecendo-lhes a 
inclusão. Mas o segundo conceito apontado – “ONG dedicada a projetos de defesa social, que 
trabalha em benefício da população carcerária. Atua em parceria com empresas e governo” - 
reforça, ainda, os vestígios dos primeiros anos de atuação do Minas Pela Paz, que tinha em sua 
maioria projetos voltados para a segurança pública e o combate à criminalidade. Esta foi a opção 



 
marcada por 14,63% dos respondentes. Destaque-se que o tópico onde gostaríamos de checar a 
impressão das pessoas sobre o volume de recursos da instituição foi marcado por apenas 6,1% 
dos respondentes. Ainda que haja entre eles uma distorção no entendimento quanto à realidade 
financeira da entidade, esse dado demonstra que a maioria das pessoas tem ciência da realidade 
da instituição e que, portanto, a imagem construída é aderente à realidade.  
 

 

 

  

 

 


