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SOMOS UMA 
ACELERADORA SOCIAL

O Instituto Ekloos é uma organização sem fins lucrativos, 
fundada em 2007. Apoiamos o desenvolvimento e a inovação 
de iniciativas de impacto social, promovendo a inclusão social.



NÓS TRABALHAMOS COM ONGS, NEGÓCIOS SOCIAIS, 
EMPRESAS, INSTITUTOS E FUNDAÇÕES, EM 5 ÁREAS: 

GESTÃO PROJETOS MARKETING NEGÓCIOS TECNOLOGIA



NOSSA METODOLOGIA

MENTORIASCAPACITAÇÕES 



E ATUAMOS EM MAIS DE 1.800 ONGS NO BRASIL



NOSSOS EDITAIS DE ACELERAÇÃO



PRÓXIMOS EDITAIS

Siga as nossas redes sociais para ficar 
por dentro dos próximos editais.

@ekloos @institutoekloos
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Inovação

Parceria

Inovação (óculos 3D – R$ 3,00)

Música e Imagem

Música clássica no TED

Formação de plateia



Instituto de Pesquisas em 
Tecnologia e Inovação (IPTI)

Santa Luzia do Itanhy, Sergipe

13 914 habitantes 
IBGE/2010



Vídeo_IPTI.mp4


Cidade do Interior de SE

Tecnologia Social

Valorização paisagem sonora local

Integração entre arte e tecnologia

Formação profissional

Inovação



Existem mais de 
490 mil ONGs* no Brasil 
e mais de 600 Negócios 
Sociais** mapeados

Cenário

Fontes:
*Mapa das OSCs - Ipea 2018

**Pipe Social – Relatório 2017



Inovação
Atender a novas demandas e novos públ icos



Diferenciação

Inovação



Maior Impacto

Inovação



Ter a cabeça 
pensando no futuro 

Gestão do dia a dia

X

Fonte: Pipe Social 2017

58% dos negócios sociais citam itens relacionados à gestão
como as ajudas mais urgentes

Inovação e Gestão



Impacto 
Social

Perfil do 
público

Uso das novas 
tecnologias

Perda do 
Mercado

Olhar as necessidades



Gestão 
estruturada 

Precisamos de
projetos inovadores 
que gerem impacto

Desenvolvimento de Projetos



Organização x Projetos



IMPACTO SOCIAL CANVAS

Metodologias

CURVA DE VALOR TEORIA DA MUDANÇA



Objetivo: Facilitar a criação, estruturação e execução de projetos de impacto.

Impacto Social Canvas



Impacto Social Canvas

Baixe o canvas e a metodologia pelo site:

ekloos.org/impactosocialcanvas



▪ Pode ser usado para reestruturar um projeto já existente, ou para criar um 
projeto inteiramente novo;

▪ Apoia os empreendedores sociais na reflexão sobre os “porquês” do seu projeto 
e, com isso, permite a estruturação de iniciativas mais consistentes;

▪ Propicia uma construção colaborativa, criativa e divertida do projeto social, com 
foco na obtenção de uma solução inovadora para as demandas de uma 
determinada localidade;

▪ Aumenta o potencial de impacto social dos projetos.

Impacto Social Canvas



MATERIAL PREENCHENDO OS 
QUADRANTES

EQUIPE

Impacto Social Canvas



Divisão de grupos - Associação Semente da Vida - ASVI
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SONHO
Para quê?

• O sonho é o motivo pelo qual a organização/grupo foi criado. A motivação que fez e faz 
com que os gestores dediquem seu tempo e esforços no trabalho;

• É a missão da organização, a razão de ser, aquilo que vai guiar a sua atuação;

• O Impacto Social Canvas visa apoiar o gestor na concretização do seu sonho de 
mudança social.

QUAL É O SEU SONHO?



SONHO EKLOOS
Contribuir para acabar 
com a desigualdade 
social através de 
iniciativas de impacto 
social estruturadas. 
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JUSTIFICATIVAS
Por quê?

▪ Levantamento das questões sociais que motivaram o sonho de transformação do gestor;

▪ Descrição do contexto onde se insere a organização, das demandas dos beneficiários e da 
localidade que justificam a necessidade de existência do projeto;

▪ Foco em problemas que o projeto poderá solucionar ou contribuir para a solução;

▪ Para dar credibilidade à informação, é importante utilizar indicadores sociais, econômicos e 
culturais obtidos das associações / instituições locais ou órgãos oficiais de pesquisa (IBGE, 
IPEA, etc.).

O QUE JUSTIFICA O MEU SONHO?



93% dos investidores 
acreditam ser 

importante melhorar 
o processo de entrega 

de resultados 
Fonte: GIFE 

Difícil acesso a 
cursos que ensinem 
novas metodologias

Gestores com 
experiências em 

outras áreas  
(cultura, esporte,...)
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QUEM O MEU PROJETO ATENDE?

BENEFICIÁRIOS
Para quem?

• Os beneficiários são todos aqueles atendidos diretamente pelas atividades do 
projeto.  As pessoas para quem o projeto se destina;

• É importante informar as características dos atendidos: faixa etária, escolaridade, 
renda, eventuais deficiências, entre outras;

• O ideal é que o projeto não atenda a faixas etárias muito diferentes, pois isso pode 
comprometer a qualidade de execução. 



Gestores 
sociais

Responsáveis pela 
execução de ações 

sociais

A partir de  
18 anos

Que desenvolvam 
ações na cidade 

do Rio de Janeiro

50 
participantes





ONDE O MEU PROJETO É EXECUTADO?

LOCALIDADE
Onde?

• Localidade onde o projeto será executado. Caso essa localidade tenha demandas

sociais relevantes que ainda não tenham sido descritas com detalhes no quadrante

“justificativa”, deve-se levantá-las aqui;

• Caso o projeto seja executado em múltiplas localidades, atentar se existem demandas

diferentes em cada região.



Rio de Janeiro





QUAL A HISTÓRIA DA ORGANIZAÇÃO?

ORGANIZAÇÃO
Quem?

Explicar a organização responsável pela execução do projeto, identificando pontos 
relevantes de sua história:

• Data da fundação
• Perfil dos fundadores (caso seja relevante)
• Experiências mais significativas protagonizadas 
• Prêmios e Reconhecimentos



Fundada 
em 2007

Em 2017 
Prêmio 100
Melhores 

ONGS

Mais de 400 
organizações 
aceleradas

Mais de 5 mil 
empreendedores 

capacitados

10´





ATIVIDADES
O que?

• Explicar no que consiste o projeto, como ele será realizado e quais atividades ele se propõe 
a oferecer: oficinas, aulas, espetáculos, etc;

• Caso a ideia do projeto ainda não tenha sido finalizada ou não seja inovadora, sugere-se a 
utilização da metodologia de Design Thinking para o processo de criação;

• A metodologia das atividades deve ser explicitada. Deve-se ter cuidado com ações isoladas 
que não possuem uma metodologia.

QUE ATIVIDADES DESENVOLVO PARA 
REALIZAR O MEU SONHO?



Curso sobre 
Metodologias para o 
desenvolvimento de 
projetos inovadores.

Metodologia:
Teoria e prática
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INOVAÇÃO
Diferenciais

• Levantamento dos diferenciais do projeto frente aos projetos semelhantes. Caso seja um 
projeto inovador, as inovações devem ser destacadas;

• A metodologia Curva de Valor é muito útil neste quadrante, ajudando a equipe a identificar 
como o projeto se diferencia dos demais;

• Caso não haja diferenciais/inovações, convém repensar as atividades oferecidas;

• A inovação não está restrita ao campo das novas tecnologias.

QUAIS OS DIFERENCIAIS DO MEU PROJETO?



Foco no
Impacto 

social

Estudo 
de caso

Conteúdo 
diferenciado

Gratuito

Prática -
“mão na
massa”



▪ Trabalhar em uma área que tem diversos 
projetos semelhantes;

▪ “competir” pelos mesmos recursos;
▪ Ter orçamentos baixos;
▪ Geralmente são projetos que não 

readequaram suas atividades diante das 
mudanças das demandas dos beneficiários.

▪ Criar novas áreas de atuação;
▪ Oferecer uma opção de projeto diferenciada;
▪ Mais fácil conseguir um financiador;
▪ Rompe a relação custo e beneficiário.

Oceano Vermelho x Oceano Azul 



Inovação: Curva de Valor
Cirque du Soleil

Atributos

Notas

20´



SEMEANDO AMOR

Atividades de Contraturno:
Reforço Escolar
Leitura
Jiu Jitsu
Futebol
Teatro
Canto
Inglês

Beneficiários: de 7 a 14 anos

SEMENTE DO FUTURO

Atividades de Contraturno:
Balé
Dança Folclórica
Judô
Jogos de Tabuleiro
Leitura
Fanfarra
Canto
Teatro
Cidadania

Beneficiários: de 4 a 23 anos





REQUISITOS
Com o quê?

• Cada atividade que será realizada no projeto necessita de materiais específicos para a sua 
realização. Deve-se levantar todas as condições e materiais necessários: 
• Materiais, equipamentos, espaços, licenças, etc;

• Os requisitos levantados servirão como base para o orçamento, mais à frente.

COM O QUÊ EU REALIZO O MEU PROJETO?



Espaço para 
realização 

Formulário de 
inscrição

Material 
do curso

Coffee-break

Canvas
e post-it

Ter um estudo de 
caso





EQUIPE
Com quem?

• Devem ser especificados todos os profissionais responsáveis pela execução, aqueles que 
farão parte da equipe do projeto, incluindo os voluntários;

• Os recursos devem ser representados segundo seus cargos e funções e não por nomes;

• A equipe levantada servirá como base para o orçamento.

COM QUEM EU REALIZO O MEU PROJETO?



Palestrantes

Designers 
(Material 
Gráfico)

Coordenadores 
de conteúdo

Empreendedores 
Sociais do estudo 

de caso



Presidente

Adm/Fin
Desenv. 

Institucional
Comunicação Projetos

EQUIPE





PARCEIROS
Com quem?

• Levantamento das instituições com as quais a organização possui parceria e que são 
fundamentais para a execução do projeto. Deve-se especificar a natureza da parceria;

• As parcerias devem ter relação direta com a execução do projeto;

• Os financiadores não devem ser considerados como parceiros neste momento. 

COM QUEM EU REALIZO O MEU PROJETO?



Associação 
Semente da 
Vida - ASVI
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AVALIAÇÃO
Resultados / Indicadores

• Para medição do impacto do projeto, é necessário definir os resultados esperados do mesmo e os 
indicadores que serão utilizados para avaliar se as ações estão ocorrendo conforme o planejado, 
se estão sendo realizadas de forma satisfatória e quais os seus efeitos sobre a comunidade;

• O projeto deve ser avaliado durante a sua execução (resultados parciais) e ao seu término 
(resultado final);

• Os indicadores podem ser quantitativos ou qualitativos. Exemplos: Indicador quantitativo -
Atender 50 beneficiários - Meio de verificação: Fichas de inscrição; Indicador qualitativo -
Aumento da auto-estima - Meio de verificação - Depoimentos dos pais e professores.

COMO VOU AVALIAR SE O MEU 
SONHO ESTÁ SENDO REALIZADO?



O PRODUTO QUE A ONG 
“VENDE” É IMPACTO SOCIAL



A Teoria da Mudança é uma metodologia de 
planejamento que, a partir da construção de um 
mapa, traduz, organiza ou estrutura mudanças 

pretendidas por uma iniciativa social.



IMPACTO

OBJETIVO

RESULTADOS

ATIVIDADES Que atividade a sua organização realiza para solucionar o 
problema, ou qual o produto/serviço que oferece.

Qual objetivo você alcança (a solução do 
problema, com foco nos beneficiários).

Que resultados você alcança quando seu beneficiário participa 
da atividade, ou quando o cliente utiliza seu produto.

Que impacto você gera no longo prazo (na vida das 
pessoas, na sociedade, no mundo).

TEORIA DA MUDANÇA



Descrição Indicadores
Fonte de 
Verificação

Impacto
Redução da 
desigualdade 

Índice Gini Relatório da ONU

Objetivos Projetos inovadores 
# inovações dos 
projetos

Ferramenta de 
diagnostico

Resultado
Gestores utilizando 
novas metodologias  

# organizações 
utilizando

Pesquisa

Atividades
Capacitação de 
gestores 

# participantes Lista de Presença

TEORIA DA MUDANÇA



Descrição Indicadores Fonte de Verificação

Impacto
Inclusão social de pessoas em 
situação de rua

Diminuição do número de 
pessoas em situação de rua

Relatório da Secretaria de 
Desenvolvimento Social

Objetivos
Que o acolhido possa retornar à 
sociedade, incluído no mercado 
de trabalho e à sua família

# de acolhidos encaminhados ao 
mercado de trabalho
# de acolhidos que retornaram 
para famílias

Relatório de acompanhamento 
de egressos

Resultado

Acolhidos que completam o 
período de tratamento,
trabalhando dentro da própria 
instituição.

#  de acolhidos que terminam 
tratamento
# de acolhidos trabalhando na 
organização

Relatórios internos

Atividades
Acolhimento de pessoas em 
situação de rua e atendimento a 
familiares

# de acolhidos
# de atendidos indiretos

Ficha de atendimento

Projeto de acolhimento à pessoa em situação de rua
TEORIA DA MUDANÇA



Na busca por impacto socioambiental, as Nações Unidas 

estabeleceram 17 objetivos de desenvolvimento 

sustentável (ODS).

Os ODSs foram acordados por todos os governos dos países 

signatários, mas o seu sucesso depende das ações e 

colaboração entre governos, empresas e sociedade civil.

AS NAÇÕES UNIDAS E OS ODSs



Ampla conscientização das empresas, que começam a alinhar 

suas estratégias de negócios aos ODSs e financiar projetos 

que trabalhem para o alcance de seus ODSs estratégicos.

OS ODSs E AS EMPRESAS



Associar o sonho aos ODS
Os indicadores medirão as contribuições para alcançar o impacto

OS 17 ODSs



Definir 
processos

Mecanismos 
de controle

PROCESSOS DE MONITORAMENTO



Medir a contribuição 
com os ODSs

Consolidar o  
resultado de cada 

projeto

Consolidar os dados 
que cada indicador

AVALIAÇÃO

15´





CRONOGRAMA
Quando?

• Esquematização do desenvolvimento do projeto, definindo-se o cronograma de macro tarefas e 
os prazos de execução de cada uma delas;

• Ainda que o cronograma seja um esboço inicial e que tenha que ser constantemente revisitado, 
esse esboço inicial é necessário para que se tenha uma visão do todo do projeto, garantindo-se 
uma sequência lógica de execução;

• O detalhamento do cronograma é o checklist.

QUAIS AS ETAPAS DE REALIZAÇÃO DO
MEU PROJETO?



Estruturar o curso  - mar/19

Preparar conteúdo - abr/19

Desenvolver material de divulgação – abr/19

Divulgar o curso – mai/19

Gerenciar inscrições – mai/19

Realizar o curso – 17/maio/2019

Avaliar o curso – mai/19

Prestação de contas  - jul/19
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CUSTO
Quanto?

• Para que o projeto seja executado com sucesso, é fundamental orçar todos os custos necessários 
à realização das atividades, mesmo que depois seja preciso realizar algumas adaptações para 
apresentação a possíveis financiadores;

• O orçamento indica todos os gastos do projeto e exige muita atenção na sua elaboração, pois 
eventuais erros podem comprometer a execução;

• É importante dividir o valor total do projeto pelo número de beneficiários a fim de avaliar a 
viabilidade;

• Antes de começar a escrever um projeto para um edital, faça o orçamento, para definir o que 
você poderá executar dentro do valor proposto.

QUAL O CUSTO DO MEU PROJETO?



Preparar conteúdo - R$ 1.000,00
Desenvolver material de divulgação 
– R$ 500,00
Gerenciar inscrições – R$ 300,00
Realizar o curso – R$ 2.000,00

10´



COMO ELABORAR 
UM PROJETO?



Considerações Finais



OBRIGADA!

contato@ekloos.org

(21) 2516-2854

Praça Olavo Bilac, 28 – Sala 1212
Centro – Rio de Janeiro, RJ

Facebook/ekloos


