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Um dos fatores que destacam a Enactus das demais instituições é o fato de que a 

nossa organização não exige qualquer tipo de pagamento para que os estudantes, 

os times ou as universidades participem de nossas atividades. Entretanto, é 

muito provável que o seu time precisará buscar fontes de recursos para atingir 

suas metas e objetivos ao longo do ano. Uma vez que a maioria das equipes 

devem arcar com os custos de suas atividades, elas precisam angariar fundos. 

Esta tarefa geralmente é atribuída aos próprios membros da equipe. A decisão de 

conduzir atividades empreendedoras ou solicitar doações devem ser orientadas 

pela necessidade de financiar os diversos esforços realizados pelo seu time 

Enactus, as suas despesas operacionais e de permitir a sustentabilidade do seu 

programa. 

Neste sentido, este Guia apresenta um conjunto de ferramentas tais como ideias 

para captar recursos, dicas para a elaboração de propostas e exemplos de 

mensagens de agradecimento a serem dirigidas aos potenciais provedores de 

recursos. 

I N T R O D U Ç Ã O  À  C A P T A Ç Ã O  D E  
R E C U R S O S  P A R A  S E U  T I M E



Existem duas formas de atingir a sustentabilidade financeira do seu time: 

1. Criar fontes de receita 

2. Reduzir/eliminar despesas 

Um orçamento anual pode contribuir para evidenciar as razões pelas quais o seu 

time precisa captar recursos, indicar o montante de recursos necessários para 

desenvolver e manter um programa Enactus de qualidade, além de apontar 

exatamente onde estes recursos devem ser alocados.  

D E S E N V O L V E N D O  U M  
O R Ç A M E N T O  A N U A L



I D E N T I F I C A N D O  F O N T E S  D E  
R E C U R S O

A maioria das universidades possui verbas destinadas para o desenvolvimento de

projetos ligados à extensão universitária, ou seja, recebem fundos para que os

mesmos sejam destinados a grupos de extensão que pretendem desenvolver

projetos relevantes. Busque este meio de obtenção de recursos ao fazer o

registro do seu time como uma organização oficial do campus. Tenha em mente

que é aconselhável atender este pré-requisito logo no início do ano acadêmico,

uma vez que os recursos disponibilizados podem ser limitados. 

Discuta com o coordenador do seu curso, o diretor do seu departamento ou

(vice)presidente sobre a possibilidade da sua equipe receber algum recurso

institucional no início de cada ano. Esta abordagem pode ser fortalecida se

combinada ao uso eficiente da mídia (conforme descrito na próxima seção), uma

vez que esta pode evidenciar que a sua equipe é capaz de projetar uma imagem

positiva da instituição de ensino para a comunidade na qual a mesma está

inserida. 

Outra forma interessante de aproveitar o espaço do Campus para a captação de

recursos é a organização de eventos, palestras, debates e discussões, onde o

Time possa cobrar um valor de inscrição para direcionar a receita ao

desenvolvimento do Time e projetos.  

1. CAMPUS

A fim de ajudá-los a atingir suas metas de captação de recursos, nós 

identificamos cinco abordagens que podem ser muito úteis:  

2. FUNDAÇÕES/ CORPORAÇÕES/ 
ORGANIZAÇÕES CÍVICAS
Na maioria dos países, existem inúmeras organizações cívicas que são compostas 

por influentes representantes de uma comunidade – por exemplo, Rotary, Lions 

Clubs, entre outras – cada uma destas organizações se orgulha por prover 

assistência à comunidade e, muitas delas, disponibilizam recursos para projetos 

desenvolvidos por iniciativa de organizações estudantis. Para chegar até estes 

grupos, você deve primeiramente buscar profissionais (empregados, professores 

ou administradores) que atuam no seu campus e que sejam membros destas 



Para a maior parte dos projetos conduzidos pelo seu time, é provável que exista

uma empresa na sua comunidade que esteja disposta a compensar o custo do

projeto. Identifique, para cada um dos seus projetos, as empresas da sua

comunidade que tendem a ter um interesse natural de atuar em parceria com o

seu time. Convide estas empresas a patrocinarem o seu projeto e, em troca,

ofereça a exposição da logo destas empresas nos materiais que você criar para o

mesmo. Pense ainda em outras possibilidades para obter patrocínio (por

exemplo, prometendo a inclusão da logo do patrocinador em materiais de

divulgação e em camisas, convidando representantes do mesmo para discursar

em eventos promovidos pelo seu time Enactus, etc).  

Na escolha do seu patrocinador, considere as particularidades do mesmo,

direcionando seu discurso no sentido de enfatizar o valor que pode ser

acrescentado à marca da empresa caso ela atue como sua parceira no projeto

(por exemplo, se sua parceira for uma instituição financeira, tente enfatizar

fatores econômicos do seu projeto; se for uma organização de saúde, apresente

elementos sociais, etc). 

A fim de obter uma parceria eficaz, você deverá fazer um orçamento para os seus

projetos e saber onde você pretende gastar o dinheiro. Lembre-se de que você  

3. PARCERIAS

organizações cívicas ou que conheçam as mesmas. Estas pessoas podem te 

convidar para participar de reuniões em um destes grupos, te ajudando a fazer 

contatos e a ter acesso a oportunidades de apoio financeiro para o seu projeto. 

Existem inúmeras fundações que disponibilizam recursos. A maioria das grandes 

corporações, por exemplo, possuem suas próprias fundações, que contribuem à 

caridade e fazem doações. Uma vez que pode ser difícil obter recursos destas 

grandes corporações, considere buscar recursos de companhias ou outras 

organizações que atuem na sua própria comunidade, tais como bancos locais, 

uma vez que estes podem ser fontes mais viáveis. 

Esteja ciente que se você buscar o auxílio de fundações, tais recursos podem ser 

esporádicos e não renováveis a cada ano. Portanto, se você deseja receber uma 

contribuição por vários anos, é aconselhável que você envie um projeto que 

especifique e mensure os resultados anuais ao longo de todo o período para o 

qual você pretende obter os recursos e que evidencie que o projeto culmina num 

efeito líquido positivo. 

Caso você decida buscar doações como fonte de recursos, é importante que o seu 

time tenha ciência de que, geralmente, este processo é lento e que você deve ser 

diligente na sua abordagem. A probabilidade do seu time ser bem-sucedido será 

maior se vocês desenvolverem um projeto conceitual com resultados 

mensuráveis a serem apresentados aos possíveis doadores. Não tenha medo de 

criar um modelo para apresentar a sua ideia para diversas organizações na 

esperança de que pelo menos uma delas dê uma resposta positiva. 



O seu time deve se sentir confortável em buscar fundos em empresas que são

apoiadoras da Enactus e que possuem filiais na mesma região onde você

pretende implementar o seu projeto. Existem, entretanto, alguns elementos-

chave a serem considerados ao abordar estas filiais:  

Muitas empresas alocam os recursos destinados a doações logo no início do ano

fiscal (que, no Brasil, coincide com o ano calendário). Portanto, é no início do ano

fiscal que há uma maior disponibilidade de recursos nestas empresas. 

4. OPORTUNIDADES NA REDE ENACTUS

estará pedindo uma contribuição a pessoas que investiram muito tempo, muitos 

recursos e esforços para ganhar este dinheiro. Mostrar respeito para com a 

natureza do negócio, através de planejamento, acompanhamento e execução 

cuidadosos, pode resultar numa relação duradoura com o seu patrocinador, uma 

vez que isto fará com que ele se sinta mais confortável em patrocinar futuros 

projetos criados pelo seu time. 

Assim como no provimento de recursos por organizações cívicas e por fundações, 

obter recursos através de uma parceria pode levar algum tempo, dado o período 

necessário para que uma empresa decida considerar a sua proposta. Quando 

você apresentar um projeto para uma empresa, é importante que você conheça o 

cronograma de implementação do mesmo. Esteja certo de que este cronograma 

leve em consideração um período suficiente para que a organização/fundação 

avalie a oportunidade apresentada ou discuta sobre a mesma com terceiros. 

Considere ainda realizar parcerias com organizações sem fins lucrativos que 

possuam uma fonte sólida de recursos. Muitas das vezes, essas organizações 

possuem recursos disponíveis, entretanto, carecem de pessoal para implementar 

suas atividades. O seu time Enactus poderia se aproximar destas organizações,

identificar um projeto que seja de interesse de ambas entidades e que se 

enquadre nos critérios definidos pela Enactus, para que então seu time e a 

organização sem fins lucrativos trabalhem juntos, de forma tal que a última 

forneça os recursos necessários para a concretização do projeto. Em alguns 

casos, o time Enactus pode simplesmente assumir a responsabilidade por um 

projeto conceito já definido pela organização sem fins lucrativos, desenvolvendo 

os pontos relativos à execução e mensuração de impacto. 

Tenha em mente que nem sempre o dinehrio é a única forma que uma empresa 

pode auxiliar o Time. As contribuições "In Kind" são aquelas em que a empresa 

oferece determinado produto ou serivço, como forma de auxiliar no 

desenvolvimento do projeto. Essas incluem, mas não se restringem a: Material 

para construção, maquinários, cursos profissionalizantes, espaço para realizaçào 

das atividades dos projetos, entre outros. Nos caso de contribuiçòes "In Kind", o 

time deverá apresentar a proposta logo nas primeiras reuniões, para que a 

empresa possa verificar as estratégias necessárias para a utilização dos recursos. 

Normalmente, contribuiçòes "In Kind" são aprovadas com maior facilidade.    



Marque com antecedência uma reunião com a pessoa responsável pelas doações 

daquela empresa (gerente da loja, por exemplo). Você pode simplesmente 

telefonar para esta pessoa, solicitando uma data e horário para encontrá-la na 

própria empresa ou em algum outro lugar que ela possa sugerir. 

Não pressuponha que, apenas porque a companhia sede patrocina as atividades 

da Enactus, todas as suas filiais ou lojas locais conheçam a Enactus ou saibam que 

a empresa sede é uma das nossas apoiadoras. Na reunião, apresente um folheto 

da Enactus que contenha a logo da respectiva empresa. Você também pode 

encontrar a lista de empresas apoiadoras no site da Enactus Brasil, que pode 

conter ainda o nome do membro do Conselho Diretivo que representa sua 

respectiva empresa na Enactus. Isto permitirá que a filial possa entrar em 

contato com alguém da própria empresa sede para obter maiores informações 

sobre a Enactus. 

Inicie a conversa agradecendo o gerente da loja ou o responsável pela filial pelo 

apoio que a empresa já oferece à organização nacional/internacional e, depois, 

explique o que a Enactus representa. É extremamente importante que você 

esclareça a diferença entre o seu time Enactus, a organização nacional Enactus e 

a Enactus Worldwide. Este esclarecimento é relevante no sentido de permitir 

que o gerente entenda a diferença entre a contribuição que a empresa sede já 

disponibiliza à Enactus e o que você busca para o seu time Enactus. Peça para 

que ele(a) atue no seu Conselho Consultivo de Negócios e, posteriormente, 

discuta com ele(a) sobre as oportunidades que podem surgir ao apoiar o seu 

projeto. 

MUITO IMPORTANTE: Para questões de alinhamento entre as parcerias, 

mantenha a Enactus Brasil informada das intenções do time em contatar 

parceiros da Enactus (Brasil ou mundial) antes de se reunir com alguma 

empresa apoiadora.  



D E S E N V O L V E N D O  U M A  
P R O P O S T A  P A R A  P O T E N C I A I S  
P A R C E R I A S

O principal objetivo de uma proposta consiste em despertar o interesse de um 

possível parceiro. Ao redigir as suas propostas, é importante expressar 

claramente o foco e o resultado esperado do projeto para o potencial apoiador. 

Entretanto, antes mesmo de elaborar a proposta, você deve, primeiramente, 

fazer uma pesquisa sobre a empresa/organização à qual você planeja solicitar 

apoio e definir por que eles estariam interessados em se envolver no projeto do

seu time Enactus. 

Em segundo lugar, você deve pensar em enviar um esboço apresentando os 

principais pontos do seu projeto juntamente com a sua proposta. Isto permitirá 

que a organização/empresa tenha uma noção clara de todos os elementos 

envolvidos no seu projeto e em qual(ais) fase(s) ela pode se engajar mais e obter 

maiores benefícios. Você encontrará um exemplo de esboço de projeto, assim 

como outros detalhes relacionados ao assunto, no Handbook Enactus. 

Entretanto, também listamos cinco pontos-chave para a elaboração do esboço do 

projeto, que estão detalhados na sessão seguinte. 



E S B O Ç O  D A  P R O P O S T A

1. Introdução (esta seção deve ser curta)  

a. Apresente o propósito da proposta (seja persuasivo – é aqui que você começa a 

desenvolver sua linha argumentativa) 

b. Inclua informações sobre o seu time (quem são os membros e o que o seu time 

está fazendo – inclua talvez a missão do seu time e seus objetivos) 

2. Problema/Background  

a. Identifique o problema 

b. Discuta as metas e o propósito de conduzir o projeto 

3. Informação, Plano de Ação e Cronograma de Eventos  

a. Cite o plano para solucionar o problema e esclareça como o projeto será capaz 

de atender as necessidades do público alvo. 

b. Mencione como o potencial apoiador do projeto pode se beneficiar desta 

parceria com o seu time (basicamente: como o projeto beneficia a 

organização/empresa?) 

c. Mencione os materiais de aprendizagem, o local físico do projeto e os recursos 

humanos necessários para realizar o mesmo 

d. Informe como o projeto será mensurado 

4. Orçamento  

a. Liste os custos do projeto (se empenhe bastante para redigir esta seção – 

planeje e aloque, cuidadosamente, todos os custos possíveis, porque você não 

poderá solicitar recursos adicionais posteriormente!) 

5. Pedido de Autorização e Resumo da Proposta  

a. Faça um resumo dos benefícios do projeto para o potencial apoiador 

b. Defina o prazo de implementação do projeto 

c. Solicite ao potencial apoiador para contribuir em seus esforços 

d. Explicite o prazo para que o seu time entre em contato com a 

empresa/organização, para saber se esta apoiará ou não o projeto 

e. Inclua o nome, cargo e detalhes da pessoa de contato 



Dicas adicionais para elaborar propostas e outros fatores a considerar:  

• Lembre-se de que se trata de uma apresentação de venda – então, venda as 

suas ideias! É crucial desenvolver uma argumentação para vender o seu projeto, 

suas necessidades e o seu time. 

• Elabore uma carta de apresentação, um esboço do projeto e uma proposta 

profissional de forma clara e de fácil compreensão. 

• Forneça um conjunto de informações que permita ao seu potencial parceiro 

entender a organização Enactus como um todo, a história do seu time, e os seus 

objetivos e metas para o ano. Para obter maiores detalhes sobre quais elementos 

específicos devem ser informados ao seu parceiro, verifique o Volume 1 do guia 

de boas práticas – conselho consultivo de negócios. 

• Desenvolva uma linha argumentativa consistente ao longo de toda a proposta.

• Dê tempo para o seu potencial parceiro (lembre-se que você está pedindo 

ajuda, portanto, respeite o tempo dele). Entretanto, não fique esperando a vida 

inteira para que eles entrem em contato contigo – tome a iniciativa para obter 

uma resposta da empresa/organização após um período de tempo razoável. 

• Peça feedback da proposta para o Coordenador de Programa responsável pelo 

seu time. ele poderá ter considerações relevantes, que ajudarão o Time a levar 

uma proposta bem definida. 

•NÃO PROCRASTINE!


