




Oficina para 
desenvolvimento
dos projetos



Etapas de desenho do 
projeto

1. Ambição

2. Contexto &

Público

3. Entregas
4. Razões para 

Apoiar

5. Solução

6. Proponente 7. Investimento

8. Contrapartida

9. Mais formas de 
apoiar & participar



Etapas de Desenho 
do ProjetoAmbição

Descrever qual o resultado final esperado do projeto.

Deve-se refletir o que de fato se pretende alcançar

com a iniciativa.

Muitas vezes os projetos apresentam como ambição

uma infraestrutura nova ou a realização de uma

atividade. A pergunta é: qual a finalidade desta nova

infraestrutura ou desta nova atividade. Que

transformação social se pretende catalisar?

Evitar colocar muitos objetivos, objetivos institucionais.

O objetivo deve ter:

• Recorte claro

• Relação direta com a proposta do projeto

• Apelo



Etapas de Desenho 
do ProjetoContexto & Público

Descrever quem se beneficiará diretamente pelo 

projeto. É importante que o investidor tenha uma 

imagem clara de quem será beneficiado pela 
iniciativa.

Evitar incluir beneficiários indiretos (família) ou genéricos 

(comunidade/sociedade).

Alguns elementos que podem ser incluídos:

• Faixa etária

• Perfil socioeconômico

• Contexto social

• Cenário em que estão inseridos

• Bairro(s); região

• Nível educacional

* Em projetos com recorte geográfico bem definido 

avaliar a inclusão de um mapa com a região do 

público do projeto.



Etapas de Desenho 
do ProjetoEntregas

As entregas ou produtos são apresentadas 

através das metas de um projeto.

A meta deve ser descrita como algo realizado e

portanto no passado.

Alguns aspectos:

• Iniciar com um indicador numérico

• Terminar com um referencial de tempo

• Usar a sistema SMART

• Estar claramente ligado à ambição

* Deve-se evitar percentuais, usando apenas 

valores absolutos

** Metas relativas a aspectos qualitativos e 

intangíveis devem ser incluídas apenas após 

reflexão sobre como podem ser medidas



Etapas de Desenho 
do ProjetoProponente

Descrever a OSC, atuação e experiência em projetos 

semelhantes.

É importante evidenciar a capacidade técnica da OSC 

para executar o projeto proposto, preferencialmente 

com fatos.

Como a história da instituição se conecta com o 

projeto

Alguns elementos que podem ser incluídos:

• Projetos anteriores

• Conquistas

• Prêmios recebidos

• Certificações

• Práticas de transparência e accountability

* É importante que as informações no site estejam em 

linha com o apresentado



Etapas de Desenho 
do ProjetoSolução

Descrever o passo a passo como o projeto pretende 

promover a transformação social proposta na ambição 

e chegar nas entregas.

O investidor potencial não conhece o território, o 

público ou a temática. O que é obvio para você pode 

não ser para os demais. Qual o processo proposto para 

o projeto?

Alguns elementos que podem ser incluídos:

• Fluxograma

• Passo a Passo

• Teoria da Mudança

* Deve deixar explícitas as premissas do projeto



Etapas de Desenho 
do ProjetoRazões para apoiar

Descrever os motivos para apoiar a visão de 

transformação/contributo descrita na ambição do 

projeto.

É importante não focar nos problemas e carências e sim 

no potencial de transformação do projeto. Usar 

linguagem positiva.

Alguns elementos que podem ser incluídos:

• Ganhos objetivos para o publico do projeto

• Como este projeto atende a necessidade do publico

• Impactos potenciais na qualidade de vida

• Dados objetivos

• Resultados positivos de experiências semelhantes

* Pode-se usar como referência os Objetivos do 

Desenvolvimento sustentável





Etapas de Desenho 
do ProjetoInvestimento

Indicar as principais linhas de despesa e quais os custos

ao longo do projeto.

Desenvolver plano de aplicação trimestral / semestral 

detalhando:

• Recursos humanos

• Próprios

• Terceiros

• Materiais permanentes

• Materiais de consumo

• Outras despesas



Etapas de Desenho 
do ProjetoContrapartida

Indicar o que a OSC já dispõe e está investindo no

projeto. Indicar se já existem outros apoios para o

projeto.

É importante para o investidor perceber que outros

também acreditam na proposta do projeto.

Alguns elementos que podem ser incluídos:

• Recursos próprios financeiros e econômicos

• Equipe dedicada

• Outros financiadores

* É importante que cada investidor saiba exatamente 

em que seus recursos serão utilizados.



Etapas de Desenho 
do ProjetoMais formas de apoiar

Indicar se existe possibilidade de atuação voluntária no

projeto e em qual formato. Também indicar tipos de

doações que podem ser bem vindos depois que o

projeto estiver andando.

De que formas o investidor pode se envolver no 

projeto?

Alguns elementos que podem ser incluídos:

• Eventos

• Voluntariado

• Campanhas de doação

* Não deve substituir elementos essenciais do projeto







1. Ambição

2. Gancho – cenário / contexto / público /

necessidade

3. Solução

4. Proponente – capacidade de entrega

5. Pedido de contato, envio de proposta,

apoio

https://youtu.be/h3VUXtm8FVg


Diagramação dos 
projetos



Etapas de Desenho 
do ProjetoMateriais para a diagramação

Para o processo de diagramação é necessário envio:

• Logo da OSC

• Texto revisado

• Imagens com boa resolução

• Esboços de infográficos (fluxos, passo a passo, etc...)




