
T r i l h a  E m p r e e n d e d o r a  E n a c t u s :
C r i a n d o ,  d e s e n v o l v e n d o  e  a u d i t a n d o  p r o j e t o s .

IMPLEMENTAÇÃOIMPLEMENTAÇÃO
PROJETOS EM

Submeter

https://enactus.tfaforms.net/294


DEFINIÇÃODEFINIÇÃO

O Time já definiu um objetivo, está realizando e mensurando as
atividades do projeto.

OBS: Nesta fase, onde o time já pensou em uma
solução com a comunidade, é necessário que
comecem a validá-la. Para isso, o ideal é que,
além de validarem o cronograma com
profissionais da área e testarem-no com a
comunidade piloto, seja feita uma pesquisa de
mercado e público para entender se a sociedade
que será atingida também acredita que a
solução seja eficaz e se existe público que deseja
aderir a ideia (em casos onde irão trabalhar com
terceiros).

MÉTODO QUE
PODE AJUDAR

MVP 
(Mínimo Produto Viável)

ACESSE AQUI

TOMAR AÇÃO

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. 

https://youtu.be/OjJJI9d-plE




ANÁLiSE DE NECESSiDADESANÁLiSE DE NECESSiDADES
Serão observadas quatro necessidades nos âmbitos: Pessoas, Planeta e Prosperidade 

PRIMÁRIAS 
são aquelas que os seres humanos geralmente precisam atender para sobreviver e estar

fisicamente bem. Esses são aspectos de nossa vida baseados inteiramente em biologia; e muitos
de nossos impulsos estão destinados a satisfazê-los. (EX: sono, comida, água e abrigo)

SECUNDÁRIAS

A ausência de escolas secundárias não põe em risco diretamente nossa vida ou saúde física.
No entanto, a falta de qualquer um desses elementos tem um impacto muito negativo no nosso
bem-estar mental. Cobrir eles, então, também é essencial para ter uma existência satisfatória.

(EX: Necessidades físicas, Segurança, bem estar, reconhecimento social, auto realização).

QUANTITATIVAS 

São as que conseguem ser observadas através de dados concretos, ou seja, as que "classificam" a
comunidade como tendo aquele problema através do contexto estatístico em que vive. (EX: As
casas com más condições são fruto de uma enchente que ocorreu no ano de 2010, segundo o

IBGE)

QUALITATIVAS
São as que podem ser analisadas através da expressão da comunidade, ou seja, elas se

classificam daquela maneira pelo seu histórico de vida e qualquer pessoa pode identificar o
mesmo problema nela. 



PROPOSTA DE VALORPROPOSTA DE VALOR
Qual(is) problema(s) o seu projeto resolve?

• O que o seu negócio oferece de solução para o
problema e para quem ele gera valor?

• Quais os benefícios para o público alvo?

Ex: Capacitar jovens refugiados para facilitar
sua inserção no mercado de trabalho e
melhorar seu acesso a oportunidades de
mercado.

Todo projeto tem começo, meio e fim,
caso o projeto esteja caminhando

para um negócio social, ONG, política
pública ou um programa, é

aconselhável que tenha uma proposta
de valor. 

ACESSE O 
CONTEÚDO

Lembrando que deve ser sucinto e direto, sem a necessidade de contextualizar ou
explicar muitos aspectos. 

 
Acesse o conteúdo do Enactus Training Center sobre o conteúdo

https://www.youtube.com/watch?v=mFh1VFwwZks&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=mFh1VFwwZks&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=mFh1VFwwZks&t=5s


MVPMVP
HIPÓTESES

CONTEÚDO 2

Olhando para a proposta de valor do projeto
quais são as hipóteses que precisam ser
validadas para que comprove a solução que
vocês estão trabalhando hoje?

EX: 
Hipótese 1: O projeto precisa que 5 empresas
parceiras para contratar os jovens
Hipótese 2: O fato de não se ter uma
localidade em específico para encontrar o
público-alvo de beneficiários, não será um
problema para realização do trabalho do
projeto.
Hipótese 3: As empresas aceitam pessoas
com o histórico do público-alvo de
beneficiários do projeto

ATIVIDADES QUE
REALIZARÃO

Quais serão as atividades realizadas para que
sejam validadas as hipóteses propostas? 

EX:
Atividade 1: Pesquisa de mercado para
entender a necessidade de empresas que
possam ser parceiras.
Atividade 2: Reunir 15 jovens para aplicar 1
ciclo de capacitação com eles e medir
desenvolvimento.
Atividade 3: Pesquisa de mercado para
entender a porcentagem de refugiados no
mercado brasileiro

INDICADORES E
CRITÉRIOS DE SUCESSO
Qual indicador será utilizado durante o
processo e qual meta deve ser criada para
que conclua que sua hipótese foi ou não
validada com sucesso? 

EX: 
Indicador 1: Número de empresas com
interesse em inclusão social
Meta 1: 5 empresas com interesse de compor
o quadro de parceiros do projeto
IndiCador 2: Valor qualitativo na evolução do
conhecimento dos beneficiários
Meta 2: Aumento de 50% de suas
habilidades profissionais sobre cada tema
capacitivo

Escreva quantas hipóteses forem necessárias para validação da
proposta de valor do projeto, de modo que cada hipótese deve ter no

mínimo uma atividade, um indicador é um critério de sucesso.
CONTEÚDO 1

https://www.youtube.com/watch?v=DgpBJS6cKaU&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=DgpBJS6cKaU&t=50s


Quanto é necessário para que aconteça a
operação do projeto por um mês? 
Lembre-se de precificar não só materiais, mas
locomoção, tempo, taxas... Tudo que gerar
gasto.

Ex: 
- R$200,00 de matéria-prima; 
- R$100,00 de custos de deslocamento; 
- R$1000,00 CNPJ; 
- 32h trabalhadas por membro.

RECURSOS NECESSÁRIOSRECURSOS NECESSÁRIOS

Quem são as pessoas essenciais para que o
projeto aconteça? 
Pode-se pensar o número de membros do
time, da comunidade além de habilidades
específicas caso seja necessário. 

Ex: 
- 5 membros da Enactus sendo três para
aplicação do conteúdo educacional e dois para
parte comercial; 
- 15 jovens em situação de refúgio.

PESSOAS FINANCEIRO

Quais materiais necessários (físicos e
estruturais) para a execução do projeto? 
Os materiais não são aqueles necessários
apenas para fazer o produto ou serviço, mas
também para manutenção e realização da
operação.

Ex: 
- 2 computadores; 
- 1 sala de 50 m².
- Data show para aplicação das capacitações

MATERIAL

Pensem em tudo que é necessário para rodar o projeto e cumprir com o seu objetivo. 





EViDÊNCiASEViDÊNCiAS

*A terceira etapa é apenas para Times que vão competir no ENEB.
Compartilhar as pasta com o e-mail: enactus.auditoria@gmail.com 

Indicadores 

Vidas Impactadas

Alcance

Cada Time deve criar uma pasta do Google Drive
como mostra o caminho ao lado. A pasta de cada
projeto deve conter: 

(Planilhas com dados comprovados, fotos que
justifiquem o critério de cada indicador…)

(Documentos padrões do manual da trilha
empreendedora)

(Documentos padrões do manual da trilha
empreendedora)

mailto:enactus.auditoria@gmail.com


EViDÊNCiASEViDÊNCiAS

Para cada Projeto 

Na pasta de indicadores, deve-se criar uma pasta para
cada indicador. Dentro das pastas haverão evidências
que comprovem o avanço dos respectivos indicadores. 
Perguntem-se porque estão medindo e qual a
relevância de cada indicador em relação ao escopo do
projeto. 

A métrica deve corresponder ao que foi coletado
naquele período. Caso a métrica do indicador for 0,
não se faz necessário colocar o indicador na
documentação. 

iNDiCADORES - RESULTADOS OBSERVADOS

CONTEÚDO 2
Foquem na qualidade dos indicadores e não na

quantidade. CONTEÚDO 1

https://www.youtube.com/watch?v=DgpBJS6cKaU&t=50s
https://youtu.be/ehsAkBOWr-w


EViDÊNCiASEViDÊNCiAS
Olhando para a proposta de valor do projeto, quantas
pessoas o projeto impacta? Como o Time define os
diferentes tipos de impacto para os diferentes grupo de
pessoas? 

Lembre-se que será considerado apenas aquilo que puder
ser mensurado. Definam o que é o impacto para o projeto. 

Ex: 
- 10 pessoas foram inseridas no mercado de trabalho; 
- 15 pessoas aprenderam alguma habilidade/conhecimento; 
- 500 pessoas tiveram acesso a um determinado recurso.

ViDAS iMPACTADAS

ENTENDA 
MELHOR

Sejam específicos ao explicar como o projeto impacta os diferentes grupos de pessoas.
Vidas impactadas é o principal indicador de sucesso de um projeto, não esqueça de

evidenciar.
 

ANÁLISE SOCIOECONÔMICA

Quantidade de homens 
Quantidade de mulheres
Faixa etária

PARA ESTES DADOS, NÃO SE FAZ NECESSÁRIO REUNIR
EVIDÊNCIAS PARA COMRPOVAÇÃO, DEVENDO O TIME
SOMENTE PREENCHER COM NÚMEROS AS INFORMAÇÕES
SOLICITADAS NO FORMULÁRIO DE SUBIMISSÃO DA TRILHA.

A EQUIPE DO PROJETO DEVE PREENCHER A TRILHA COM O NÚMERO DE PESSOAS
IMPACTADOS NO PERÍODO, NÃO PODENDO ESPECIFICAR ESTE MESMO NÚMERO COM
O MESMO TIPO DE IMPACTO NAS ENTREGAS POSTERIORES.

https://youtu.be/vjFdNUxhgQo
https://youtu.be/vjFdNUxhgQo
https://youtu.be/vjFdNUxhgQo


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

EViDÊNCiASEViDÊNCiAS
ALCANCE

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


ODS'SODS'S
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 e alinhar os indicadores do projeto com elas.

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 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


  STAKEHOLDERSSTAKEHOLDERS
Quem são? 
Quem são as principais pessoas e
organizações que influenciam (positiva e
negativamente) direta ou indiretamente
o projeto e sua problemática?

Após mapear os stakeholders, entender a relação e influência entre eles, reflitam:
 O projeto consegue criar valor para diferentes stakeholders?

Como se relaciona com o projeto? 
Liste os principais stakeholders
mapeados e para cada um deles explique
de forma objetiva como se relacionam
com a comunidade e problema.





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.

Mês 1: Validação do conteúdo das capacitações com stakeholders
Mês 2: Apresentação da proposta do projeto para empresas parceiras
para contratação
Mês 3: Fechamento de parceria com empresas parceiras para
contratação
Meses 4 e 5: Aplicação da rodada teste das capacitações com a
comunidade piloto para análise de reação de impacto

EX: 
Ideia do projeto: Capacitar jovens refugiados para que ampliem suas
oportunidades de mercado e sejam inseridos no mercado de trabalho.
 
Cronograma:  FASE 2: TESTE

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

modo a atingir mais rápido e assertivo o seu desenvolvimento 



Projetos a partir desse estágio poderão
competir no ENEB; 

Receberão indicações quando tiver alguma
ferramenta preenchida de forma
incompleta; 

Serão realizadas calls em cima das
ferramentas que tiveram maior dificuldade. 

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/

