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Necessidades
Sentida
São pensamentos e desejos
da comunidade. O que as
pessoas acreditam que deve
ser prioridade para eles.
Ex. As mães podem
expressar desagrado com a
bagunça e as condições
insalubres que resultam da
falta de saneamento básico
(mas podem não estar
cientes das alternativas que
existem para mudar o estado
atual).

Serão observadas quatro necessidades nos âmbitos: Pessoas, Planeta e Prosperidade 
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Expressada
São coletadas pela observação
das ações e atitudes tomadas
pelas pessoas da comunidade.
Ex. Se houver listas de espera
longas por um serviço, há um
indicativo de que a comunidade
prioriza essa necessidade.
Ex. A comunidade fala que a
relação entre eles é boa, porém
a equipe observa atrito e brigas
entre eles.

Comparativa
Compara a situação atual do
público-alvo com a situação
de outros.
Ex. O acesso a saneamento
de uma comunidade vizinha
em comparação ao acesso
que a comunidade do
projeto tem.

Normativa
Compara a situação atual
com um conjunto de
normas profissionais ou
de especialistas na área.
Ex. O acesso a
saneamento de uma
comunidade vizinha em
comparação ao acesso
que a comunidade do
projeto tem.



Effectuation (Pássaro na Mão)

Quem somos?

Liste habilidades que são reconhecidas,
os pontos forte e fracos, sonhos.

Além de colocar as características,
talentos, histórias, gostos, valores e
comportamentos.

Observem todo o ecossistema que estão inseridos (comunidade, membros do time, professores, etc) 
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O que sabemos?

Liste o que sabem, quais são as coisas
que fazem bem, tanto como hobby
quanto como coisas importantes do
dia-a-dia.

Vale citar habilidades técnicas,
comportamentais e humanas;

Quem conhecemos?

Quem são seus contatos? Com quem
pode contar quando iniciar o projeto.

Pensem em pessoas e organizações
presentes em sua rede de contatos e
na região do projeto, que podem
colaborar com o seu projeto de algum
modo: investir, mentorar, trabalhar,
entre outros.



Árvore do Problema

Qual problema o projeto auxiliará na
resolução?

Após coleta (secundária e primária) de dados
e análise da comunidade, qual o problema
central que o time trabalhará para resolver?

Após a escolha, faça a árvore do problema
colocando as causas (raízes da árvore) e
consequências (folhas da árvore) para maior
entendimento da problemática.

O problema central terá diversas causas e estas terão outras causas, o ideal é destrinchar o máximo
possível. 
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Mapa de Empatia

Empatia no entendimento do público-alvo

Para responder o mapa de empatia, entenda
quem são as pessoas que caracterizam a
comunidade-alvo impactada pelo projeto.

O objetivo é compreender o que pensam,
sentem, escutam, veem, falam e fazem. Em
seguida, analise quais são os ganhos e dores
observados.

Essas informações auxiliarão no
entendimento das “personas” envolvidas no
projeto.

O Mapa da Empatia não é uma ferramenta estática, de modo que pode ser alterada conforme a equipe
observa e conhece cada vez mais a comunidade. 
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Persona
Entendimento do público-alvo

Para que o projeto crie valor para a comunidade, é de grande
importância entender no detalhe sobre seu público-alvo e
respectivascaracterísticas.

Para criar uma “persona”, que é a representação fictícia de
cliente/usuário* ideal do projeto.

Deve-se se basear em dados reais sobre comportamento e
características demográficas dos clientes, assim como suas
histórias pessoais, motivações, objetivos, desafios e preocupações.

Se a comunidade do projeto fosse representado em uma pessoa, como ela seria?
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*Usuários: Pessoas beneficiadas que utilizam e se beneficiam pela solução 

do projeto. 

Clientes: Pessoas que pagam pela solução (podem ser ou não usuários).

Nome:

Gênero:

Idade:

Educação:

Ocupação:

Resumo da sua história:

Principais problemas/desafios:

Principais caracteristicas:



Mapeamento de Stakeholders

Analisando as partes envolvidas

Olhando para o problema que o projeto visa
resolver, é importante entender as relações
do ecossistema. Quem são as pessoas e
organizações que influenciam direta ou
indiretamente o problema?

Liste todos os stakeholders mapeados. cada
um deles e explique de forma objetiva como
eles se relacionam com a comunidade e
problema.

Após mapear os stakeholders, busquem entender a relação e influência entre eles. O projeto 
consegue criar valor para diferentes stakeholders?
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Para auxiliar a equipe é recomendado 
que utilizem o Diagrama de Venn para 
facilitar a visualização do nível de 
influência de cada um dos Stakeholders.

Diagrama de Venn: Página 120 
https://bit.ly/2oKnW0H

https://bit.ly/2oKnW0H


O que já existe?

Buscando Referências

Olhando para dentro e fora da rede Enactus:

- Quais as iniciativas que já trabalham com o
problema que querem resolver?

- O que já existe de solução para a problemática
que estão trabalhando?

Apresente as principais ideias que podem servir
como inspiração e referência para o trabalho de
vocês podendo estes ser (ONGs, políticas públicas,
negócios sociais, trabalhos acadêmicos,
programas…).

Liste pelo menos 10 iniciativas que vocês consideram referência dentro da problemática enfrentada.
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Governo Empresa Negócio 
Social

ONG’s Trabalhos 
Acadêmicos



Prisma de Desafio
Encontrando um Norte

Após desenhar toda a problemática e o perfil do
público que irá trabalhar, trace a frase desafio que
utilizarão como guia para as ações do time.

A partir desse desafio o time definirá o objetivo do
projeto posteriormente.

Ex. Capacitar mulheres do regime semiaberto, para
que, através do que produzirem trabalharem o viés
de empoderamento feminino. Através da venda dos
produtos parte do lucro é revertido para as
mesmas, para que tenham uma renda mínima
mensal.

Não esqueçam de compartilhar as atividades do projeto Enactus nas mídias sociais marcando a @enactusbrasil e colocando as hashtags 
#WeAreEnactus #WeAllWin

10



Vidas Impactas

Olhando para o desafio proposto, quantas pessoas estão
sendo impactadas atualmente com as ações? Como o time
define os diferentes tipos de impacto para os diferentes grupo
de pessoas?

Definam o que é o impacto atual para o projeto.

Ex: -Já estamos em contato com 5 pessoas da comunidade;
-10 pessoas participaram de uma ação pontual na
comunidade;
-1 líder da comunidade já participa de reuniões frequentes;

Tente ser específico ao explicar como impacta o determinado público. 
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Qualquer dúvida, entrar em contato com o 
respectivo coordenador do seu time.

#WeAllWin #WeAreEnactus

Obrigad@!
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