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DEFINIÇÃODEFINIÇÃO

O Time está entendendo o problema e definindo o escopo do
projeto para então realizar seu planejamento. 

OBS: Nesta fase é ideal que o time comece a
pensar primeiro em sua comunidade e em qual
problemática ela está inserida, para então,
começar a entender quais soluções podem ser
aplicadas, sendo importante que a comunidade
piloto do projeto entenda que a solução
escolhida pelo time também é uma solução
para ela. 

MÉTODO QUE
PODE AJUDAR

HCD
(Human-centered design): 

ACESSE AQUI

VER OPORTUNiDADES

OBS: Este método tem o objetivo de guiar as equipes
em relação ao desenvolvimento da estrutura de seus
projetos, logo, não haverá nenhuma cobrança em
relação a ela na trilha. 

http://brazil.enactusglobal.org/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/HCD-Ouvir.pdf
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ANÁLiSE DE NECESSiDADESANÁLiSE DE NECESSiDADES
Serão observadas quatro necessidades nos âmbitos: Pessoas, Planeta e

Prosperidade 

São pensamentos e desejos da
comunidade. O que as pessoas
acreditam que deve ser prioridade
para eles. 

EX: Os refugiados relatam que sua
principal lacuna é o acesso a
oportunidade de emprego, e
acreditam que o que acarreta isto é
o olhar das pessoas sobre a certeza
de sua qualificação.

COMO ENXERGAR: Ao encontrar
uma comunidade piloto, é
necessário buscar entender isto de
maneira não invasiva. Pode-se fazer
isto através de diagnósticos
participativos e personalizados que
se adequem às características da
comunidade. 

SENTiDA

São coletadas pela observação das
ações e atitudes tomadas pelas
pessoas da comunidade. 

EX: A comunidade mostra que
busca emprego constantemente
mas não consegue ser contratada
(podendo ser resultado da sua não
qualificação para funções escolhidas
por ela) 
 
COMO ENXERGAR: Ao realizar o
diagnóstico, estes dados podem ser
coletados através da fala das
pessoas. Para buscar coletar o maior
número de informações, é
importante que o diagnóstico seja
pensado de modo que haja
momentos em que a comunidade
fale como se sente em relação ao
que sentem sobre sua dificuldade. 

EXPRESSADA

Se Compara a situação atual do
público-alvo com a situação de
outros. 
 
EX: Os jovens naturalizados do Brasil
conseguem mais acesso a novos
empregos e oportunidades de
qualificação que os refugiados. 
 
COMO ENXERGAR: Para entender
esta necessidade, além de entender
bem o contexto em que a
comunidade piloto está inserida
(com base na problemática
trabalhada), é necessário também
fazer uma análise social da
problemática, entendendo como as
outras pessoas enfrentam este
mesmo problema. (isto pode ser
feito através de coleta de dados via
formulário, pesquisa Outbound, etc) 

COMPARATiVA

Compara a situação atual com um
conjunto de normas profissionais
ou de especialistas na área. 
 
EX:  Uma pesquisa feita neste ano
pelo Alto Comissariado das Nações
Unidas para Refugiados (Acnur)
mostra que 20% dos estrangeiros
refugiados no Brasil vêm
procurando trabalho, mas sem
sucesso. Trata-se praticamente do
dobro da taxa nacional de
desemprego, que, segundo o IBGE,
é de 12% da população
economicamente ativa. 
 
COMO ENXERGAR: Será necessário
fazer uma pesquisa de mercado
com foco em dados profissionais
que comprovem/justifiquem a
problemática a ser tratada pelo
projeto. 

NORMATiVA



EFFECTUATiONEFFECTUATiON
QUEM SÃO?

ACESSE O 
CONTEÚDO

PÁSSARO NA MÃO

Resumo da característica da equipe

Observe quais as habilidades, pontos forte
e fracos, sonhos. Além das características,
talentos, histórias, gostos, valores e
comportamentos da equipe do projeto. A
partir daqui, você vai entender qual o perfil
da equipe e saber como ela poderá efetuar
o trabalho do projeto.

O QUE SABEM?

TIME: Algum membro possui alguma
habilidade que ajude a desenvolver a
solução? Conhece alguém na área
técnica que possa ajudar na criação do
seu escopo? 

COMUNIDADE/PÚBLICO-ALVO: Buscar
habilidades na comunidade que ajudem
a desenvolver soluções. 

EX: A maioria da comunidade é
mulher e trabalha com a venda de
panos de prato bordados a mão.
(Então um potencial de solução seria
algo que relacione a costura para
obter a solução ideal) 

 

QUEM CONHECE?

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. 

Observem todo o ecossistema que estão inseridos (comunidade, membros do time,
professores, etc) e pensem em habilidades que venham a ajudar a equipe a

desenvolver o projeto.

https://www.youtube.com/watch?v=bK6j0DgDlwA
https://www.youtube.com/watch?v=bK6j0DgDlwA
https://www.youtube.com/watch?v=bK6j0DgDlwA


ÁRVORE DO PROBLEMAÁRVORE 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. 



MAPA DA EMPATiAMAPA DA EMPATiA
Empatia no entendimento do público-alvo em
relação ao problema que o projeto pretende
resolver.
 
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. 



MAPA DA EMPATiAMAPA DA EMPATiA
O QUE ELE PENSA E SENTE?

Apesar de buscar muito, não consegue encontrar emprego. Acha que se
apresentasse mais qualificações ele conseguiria se destacar mais no mercado de

trabalho. 
O QUE ELE ESCUTA?

Os amigos e família sabem que é uma pessoa
dedicada, mas os contratantes não conseguem

confiar muito na sua qualificação ou não costumam
contratar refugiados. 

O QUE ELE VÊ?
Sempre que existem vagas de emprego, 1 de 10
são com condições especiais para refugiados ou

que aceitem pessoas não naturais no Brasil.  
Existem poucas oportunidades de qualificação

com bolsas 
 O QUE ELE FALA E FAZ?

É uma pessoa proativa, dinâmica e que consegue se desenvolver rápido. Diante do
problema, está sempre disposto a encontrar alguma oportunidade de inserção no

mercado. 

DOR
Sente que o fato de ser refugiado é o principal empecilho para

conquistar espaço no mercado, tem medo de não conseguir seu
sustento. 

 

GANHOS
Conquistar um trabalho de carteira assinada, conseguir
qualificação e treinamento na área que deseja seguir. 

 

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. 



PERSONAPERSONA
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
respectivas características.  
 
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.  
 
*Usuários: Pessoas beneficiadas que utilizam e se beneficiam
pela solução do projeto.  
Clientes: Pessoas que pagam pela solução (podem ser ou não
usuários). 

Se a comunidade do projeto fosse representado em uma pessoa, como ela seria? 



MAPEAMENTO DEMAPEAMENTO DE
STAKEHOLDERSSTAKEHOLDERS

ANALISANDO 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. Não se prendam a
apenas stakeholders que vocês já possuem contato. 

ACESSE AQUI

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 

Após mapear os stakeholders, busquem entender a relação e influência entre eles. Como o projeto
pode criar valor para diferentes stakeholders? 

http://www.fmss.org.br/wp-content/uploads/2017/09/PMD_Pro_Guide_2e_PT_A4_2017.pdf
http://www.fmss.org.br/wp-content/uploads/2017/09/PMD_Pro_Guide_2e_PT_A4_2017.pdf


O QUE JÁ EXISTE?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. 



ODS'SODS'S

Selecione quais metas (no máximo 3)
do ODS principal do projeto vocês irão
trabalhar.

O indicado é que analisem as metas
com cuidado para entendê-las
melhor, e então escolher todas que o
projeto irá contribuir. 

ACESSE AQUI AS
METAS

METAS

O objetivo aqui é alinhar a utilização dos ODSs pelo time com as metas de cada um que visam
atingir a agenda 2030 elaborada pela ONU. 

QUAIS OS 3 ODSs QUE O PROJETO IRÁ CONTRIBUIR? 
OBS: Cite o principal e os dois secundários 

EX: 
SELECIONAR ODS
ODS 4 - Educação de Qualidade 

SELECIONAR METAS
- 4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens
e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive
competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho
decente e empreendedorismo

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs


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 jovens refugiados , para que obtenham
qualificações que impulsionem sua inserção no
mercado de trabalho, criando uma ponte entre eles e
empresas ligadas à rede do projeto, para que
obtenham uma renda mensal que os permita
conquistar maior estabilidade no país. 

PRISMA DE DESAFIOPRISMA DE DESAFIO
VERBO DA AÇÃO

Qual é a ação
realizada.

OBJETIVO
DA AÇÃO

Direção que
atende o
verbo da

ação

ENVOLVIDOS
Quem é impactado

pela  ação

CONTEXTO
Cenário que
contextualiza

a ação.

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



ALCANCEALCANCE
O alcance está relacionado às pessoas que tiveram conhecimento do projeto, mas não são o público-alvo
específico ou que não tiveram melhorias em alguma condição de vida. E esse alcance pode se dar de duas
formas: 

Grupos de pessoas que são alcançadas através de mídias
sociais do projeto/Time, jornais, televisão, rádio... E que
podem ser contabilizadas através de métricas como
impressões digitais. 

EX: Quantidade de impressões nas redes sociais do projeto,
Audiência obtida em aparição do projeto na TV, número de
acessos em matérias virtuais... 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO
Grupo de pessoas que tiveram contato com o projeto através
de feiras, eventos, palestras, ações pontuais fora ou dentro da
comunidade... Mas que não é o público-alvo do projeto e quem
não teve melhorias em sua condição de vida.  

EX: Quantidade de pessoas que participaram do evento de
exposição da solução para pesquisa da problemática... 

CONTATO DIRETO

Dentro da pasta de Vidas Alcançadas do Drive coloque todas as evidências que comprovem cada tipo de alcance que obtiveram separados em pastas
diferentes. 

EVIDÊNCIA 1: 50 pessoas do Evento de conscientização ambiental do projeto em parceria com a Sec. do Meio Ambiente 
COMPROVAÇÃO: Fotos + lista com nome e telefone (email) de cada pessoa ou declaração assinada pela Sec. do Meio Ambiente constando a quantidade de
pessoas presentes.

ACESSE O 
CONTEÚDOAcesse o Enactus Training Center para mais detalhes do conteúdo

https://www.youtube.com/watch?v=fzIdldW0HUE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fzIdldW0HUE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fzIdldW0HUE&feature=youtu.be


QUAL A TRILHA/CAMINHO QUE O
PROJETO DEVE EXECUTAR? 
 
Para construir o cronograma do projeto,
pense em qual linha temporal as ações
devem ser aplicadas para que a
comunidade atinja o nível de
empoderamento articulado pelo projeto,
ou seja, quanto tempo o projeto precisa
para resolver/atenuar a problemática que
visa solucionar?
 
Nos conte quais são os objetivos que a
equipe quer atingir até a próxima entrega
da auditoria (15 de Abril de 2022). 

CRONOGRAMACRONOGRAMA

Foquem em objetivos estratégicos que embasem as etapas necessárias para conseguir atingir o empoderamento
desejado  para a comunidade e não em atividade cotidianas do projeto.

1º Mês: Prospecção de 15 jovens refugiados 
2º Mês: Diagnosticar a comunidade piloto para entender qual deve ser
o material das capacitações 
3º Mês: Definição do conteúdo a ser aplicado nas capacitações
4° e 5º Mês: Criação do conteúdo (com método de aplicação)
5° Mês: Definição do método de mensuração dos resultados esperados

EX: 
Ideia do projeto: Capacitar jovens refugiados para que ampliem suas
oportunidades de mercado e sejam inseridos no mercado de trabalho.
 
Cronograma:  FASE 1: ESTRUTURA

Utilizem este cronograma para concluir as etapas necessárias
´para a estrutura de um projeto em fase de INSIGHTS, de modo a

atingir mais rápido e assertivo o seu desenvolvimento 



Projetos nesse estágio receberão
indicações quando alguma
ferramenta de prospecção estiver
preenchida de forma incompleta; 

Projetos nessa maturidade não
competirão na Liga principal no
ENEB.

CORREÇÕES ECORREÇÕES E
FEEDBACKSFEEDBACKS

CONTEÚDOS 
DE APOIO

http://www.enactus.org.br/our-program/enactus-training-center/colabora-enactus-2/projetos/projetos-insights/
http://www.enactus.org.br/our-program/enactus-training-center/colabora-enactus-2/projetos/projetos-insights/
http://www.enactus.org.br/our-program/enactus-training-center/colabora-enactus-2/projetos/projetos-insights/

