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da Nena e os pedidos aumentaram ra-
pidamente. Entretanto, como a uni-
dade de processamento era pequena, 
a senhora não conseguia aumentar a 
produção. De modo que esses empre-
sários viram ali uma possibilidade de 
investimento e adquiriram a empresa 
de dona Nena, montando no local uma 
grande fábrica. Com a instalação, vá-
rios estabelecimentos rurais foram se 
especializando no cultivo de goiaba. E 
esta “especialização” transformou Ser-
ra da Grimpa em uma grande área de 
monocultivo da goiaba, ocasionando 
um alto uso de agrotóxicos e fertilizan-
tes sintéticos. 

A situação foi se agravando e, ape-
sar disso, um grupo de produtores e 
produtoras decidiu organizar uma 
cooperativa para aquisição de agro-

SSerra da Grimpa é uma cidade de pe-
queno porte no interior do Brasil. Com 
um solo bastante fértil, a região tradi-

-
tência de fazendas de cultivos variados 
e se estruturou como polo de cultivo de 

Ganhavam destaque espécies como 
jabuticaba e goiaba, nativas da Mata 
Atlântica. A região também era co-
nhecida pela Goiabada da Nena, com 
receita tradicional de dona Marilena 
que em 1970, estimulada por seus ne-
tos, montou uma pequena unidade de 
processamento de goiabada, realizan-
do vendas para o comércio local.

O sucesso da reeita foi tal que comer-
ciantes de outras regiões se interessa-
ram em revender a famosa Goiabada 
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tóxicos e fertilizantes com preços mais baixos. 
Com a facilidade de acesso e contando ainda 
com assistência técnica para tal, mais e mais 
produtores e produtoras foram aderindo ao 
modelo.

O Sindicato de Trabalhadores Assalariados e 
Assalariadas Rurais de Serra da Grimpa, o Sin-
dGrimpa, já estava de olho na situação pois 
vinha recebendo relatos de que, após a apli-
cação de diferentes venenos, algumas pesso-
as apresentavam quadros de alergia na pele. 
Também houve relatos de que o descarte das 
embalagens, em algumas fazendas, era reali-
zado próximo a áreas de alimentação e mesmo 
de nascentes, córregos e rios da região.

Com o passar dos anos, a zona rural de Serra 
da Grimpa passou a ser um grande campo de 
monocultura e a necessidade crescente de au-
mento de pulverizações fez com que tanto a 
população rural quanto a população urbana 
começassem a notar os efeitos adversos do uso 
dos agrotóxicos e dos fertilizantes sintéticos. 
A situação foi se agravando pouco a pouco, até 
ocorrer um caso de intoxicação crônica de pes-
soa cooperada. Neste momento, grande parte 
das instituições locais se viram chamadas a to-
mar providências! 

Diante deste caso de intoxicação, algumas pes-
soas cooperadas se mobilizaram e aproveita-

ram para concorrer à direção da cooperativa e, 
ao ganharem, passaram a procurar meios efeti-
vos para mudar os rumos da organização. 

Janiel é primeiro secretário da Cooperativa de 
Produtores e Produtoras Rurais Familiares da 
Serra da Grimpa. Muito ativo, organiza reuni-
ões, ajuda a deixar os documentos todos bem 
cuidados, dialoga com todas as pessoas coo-
peradas e ainda escreve e ajuda na gestão de 
projetos. 

Ele sabia que o Sindicato há tempos se preocu-
pava com a situação dos agrotóxicos. E apro-
veitou o fato de estar na nova diretoria para 
estabelecer um diálogo com o SindGrimpa e, 
juntos, conseguirem fazer algo para mudar a 
situação do modelo de desenvolvimento rural 
de Serra da Grimpa. 

Em visita ao Sindicato, Janiel conheceu Maria-
ne, assessora técnica da instituição. Conversa-
ram bastante sobre a situação toda e Mariane 
sugeriu que escrevessem um projeto visando 
enfrentar o grave problema. Ele, um tanto in-
crédulo, não entendeu a motivação, mas acei-
tou a ideia. Não compreendeu como um pro-
jeto poderia ajudar a resolver o problema dos 
agrotóxicos que parecia tão maior que eles. E 
dentre todas as soluções possíveis para resol-
ver um problema tão grande, como escolhe-
riam qual caminho tomar? 



9

Um projeto se caracteriza por 
um conjunto de atividades 
planejadas, estabelecidas a 
partir de um objetivo comum, 
dentro de um período, e com 
recursos definidos que visam 
a transformação de uma rea-
lidade.

Começando uma 
proposta de projeto

Um projeto surge em resposta a um 
problema concreto. Elaborar um projeto 
é, antes de tudo, contribuir para a solução 
de problemas, transformando IDEIAS em 
AÇÕES.

A organização do projeto em um 
documento nos auxilia a sistematizar o 
trabalho em etapas a serem cumpridas, 
compartilhar a imagem do que se quer 
alcançar, identificar as principais 
deficiências a superar e apontar possíveis 
falhas durante a execução das atividades 
previstas.

Um bom projeto escrito tem que 
mostrar-se capaz de comunicar todas as 
informações necessárias, e é por isso que, 
em geral, existem elementos básicos que 
compõem sua apresentação1.

1 GIZ. 2021. Apostila Elaboração 
de projetos – projeto “Produção 
Sustentável e Regularização 
Ambiental em três Regiões da 
Amazônia”.

2 Tabela adaptada do Guia 
de Elaboração de Pequenos 
Projetos Socioambientais 
para Organizações de Base 
Comunitária do ISPN (2015).

elementos de 
uma proposta

Perguntas-guia2

Qual o nome do projeto?

Quem é a organização?

Como posso falar do projeto em poucas palavras?

Onde o projeto será realizado? Qual o contexto 
socioambiental, cultural e econômico? E como 
este contexto afeta a comunidade? E as pessoas 
beneficiadas? Quais os principais problemas da 
região? E da comunidade? Quais projetos já foram 
desenvolvidos para enfrentar esses problemas? 
Existe política pública relacionada? Funciona?

Em geral, um projeto visa 
responder às seguintes 
perguntas.

Elementos de uma proposta

Título

Apresentação

Resumo

Contexto
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Quem vai se beneficiar? Quantas pessoas, famí-
lias, comunidades?

O que se pretende com o projeto de forma geral? 
De que forma o projeto vai contribuir para a 
mudanca na realidade?

Quais os principais problemas que pretende ajudar 
a resolver? Quais potencialidades e oportunidades 
existem para a execução do projeto? Qual a 
importância do projeto no contexto apresentado? 
Por que o projeto foi proposto? De onde nasceu a 
ideia? Qual inovação ou diferencial traz?

Quais as mudancas ou resultados concretos o projeto 
pretende alcancar?

Público alvo

Objetivo geral

Justificativa

Objetivos específicos

elementos de 
uma proposta

Quais os passos para o alcance de cada objetivo 
específico?

O que pode dar errado? O que será feito para 
prevenir o risco? O que será feito caso algo não 
funcione como previsto?

Quais outras organizações vão participar da rea-
lização do projeto? De que modo vão contribuir?

Como ocorre a continuidade das ações desenvolvi-
das durante o projeto?

Para cada atividade, quais despesas/ gastos 
serão necessários? Quanto vou solicitar ao 
financiador? Quanto será minha contrapartida?

Como as atividades serão realizadas, 
detalhadamente? Quem irá se envolver?

O que vai indicar que o objetivo do projeto foi 
atingido?

Em qual período será realizada cada atividade?

Como replicar o projeto em outros contextos?

Atividades

Riscos

Parceiros

Sustentabilidade

Memória de cálculo e 
orçamento

Metodologia

Monitoramento e avaliação

Cronograma

Replicabilidade

[CONTINUAÇÃO]
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Um projeto pode surgir em 
diferentes contextos. Pode 
ser em resposta a problemas 
emergenciais ou para solucio-
nar um que até parece crônico 
pelo tanto que persiste. Há os 
que surgem a partir de opor-
tunidades eventuais. Entre-
tanto, para a concretização de 
qualquer projeto é necessário 
um certo grau de organização 
e sistematização das ideias, 
aumentando assim suas chan-
ces de sucesso. 

É comum que as instituições já 
conheçam algumas necessida-
des do público por que traba-
lham. No dia a dia da organi-
zação, técnicas e técnicos vão 
ouvindo as pessoas e colhem 
informações, demandas e so-
luções valiosas para as dife-
rentes situações reais.

Como ter um projeto que de 
fato apoie a promoção de mu-
danças locais? Uma ação im-
portante, que deve ser realiza-
da logo no início, é identificar 
quem pode apoiar o levanta-
mento das informações para 
saber o que o público local ne-
cessita para realizar as mudan-

ças desejadas. Lembrando que,  
quanto mais diversa a partici-
pação durante sua elaboração, 
mais coerência com as necessi-
dades locais o projeto terá.

“Mas chamar um monte de 
gente dá tanto trabalho para 
definir o que fazer... ”, vocês 
podem pensar. É mesmo desa-
fiador, mas muitas vezes ajuda 
a solucionar questões que pa-
reciam complexas e impossí-
veis de se resolver. 

A fase de identificação das 
questões a serem trabalhadas 
no projeto é um ótimo momen-
to para chamar possíveis par-
ceiros e colaboradores. É uma 
grande oportunidade para se 
coletar as informações neces-
sárias, para agregar esforços e 
também estabelecer o papel de 
cada um no projeto a ser escri-
to. Algumas possibilidades de 
troca e envolvimento são:

• apoio para realização de 
atividades;

• divisão de responsabilida-
des nas etapas do projeto;

• submissão conjunta do 
projeto em algum edital 
aberto.

São necessidades e/ou 
oportunidades que se 
revelam e se tornam a 
base para a construção 
de projetos e/ou para 
continuidade dos 
trabalhos realizados, 
promovendo mudanças 
locais.

E não esqueça de definir bem 
os papéis de cada instituição 
e das pessoas que participam. 
Quando necessário, faça ano-
tações, construa e documente 
os acordos aprovados por to-
das as partes. Esses acordos 
podem constar em um plano 
de trabalho bem descrito. Isto 
poderá evitar mal entendidos 
que possam causar dificulda-
des entre as organizações e pes-
soas envolvidas, impactando 
negativamente a execução do 
projeto ou outras ações locais.

Uma história que aconteceu 
em Serra da Grimpa vai nos 
ajudar a conhecer um pouco 
mais a construção de proje-
tosw a partir da identificação 
de necessidades.



MMariane e Janiel reuniram-se para con-
versar sobre como conduziriam a ideia 
de escrever um tal projeto. Ele nunca 
tinha feito algo assim. Já ela se lem-
brava das aulas que teve de extensão 
rural no curso de Agronomia. Ela rece-
beu um livro de uma organização que 
apoiava outras organizações e, assim, 
puderam se guiar por esse material.

Com a leitura, eles perceberam que, 
sozinhos, não conseguiriam criar um 
projeto que representasse as reais ne-
cessidades da comunidade em relação 
ao grave problema dos agrotóxicos. De 

modo que decidiram reunir mais pes-
soas para construir algo representati-
vo. 

Em busca de um projeto que apresen-
tasse de fato o que necessitavam para 
a transformação social local, Mariane 
e Janiel fizeram uma lista de pessoas 
e organizações que poderiam apoiar 
esse processo. Na lista estavam: pes-
soas cooperadas e sindicalizadas, re-
presentantes da secretaria de saúde e 
uma pessoa do Sebrae regional, esta 
para conversar sobre diversificação da 
produção. Fizeram o convite já mar-

12
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cando uma data para o encontro na 
sede do Sindicato. 

A dupla foi pensando em como condu-
zir o encontro. Mas, no livro, leram so-
bre uma série de ferramentas utiliza-
das para levantamento de problemas. 
Também sentiram ser importante per-
guntar sobre os reais interesses dos 
participantes, evitando, assim, que a 
reunião viesse a ser apenas mais um 
espaço para reclamações.

Escolheram algumas ferramentas 
para serem usadas com o grupo. Tam-

bém separaram os materiais necessá-

rios para a aplicação das ferramentas, 
tais como: um grande pedaço de papel 
pardo, canetinhas com ponta grossa e 

parede para todo mundo visualizar as 
informações elaboradas.

Eis que chegou o grande dia! Pessoas 
parceiras vieram na hora marcada e 
Mariane e Janiel explicaram o propó-

sito da reunião, e como tinham orga-

nizado tudo para tirarem o melhor 
proveito possível daquele encontro. As 

com aquela organização e se dedica-
-

situação.

O pessoal achou muito interessantes 
as ferramentas usadas para levan

-

tar as necessidades relacionadas com 
o monocultivo de goiaba na região. 
Mas a pessoa do Sebrae lembrou que 
nem só de problemas vive um coleti

-

vo e que era necessário olhar também 
para as oportunidades que estão es

-

condidas e prontas para apoiarem o 
projeto que estava se estruturando. 
Após algum debate, o grupo concluiu 
haver um crescimento no consumo de 
alimentos orgânicos e percebeu como 

tendência. 

Depois do levantamento de ideias e 
informações, uma das representan

-

tes da secretaria de saúde perguntou 
como fariam pra saber o que era mais 
importante diante de tantas opiniões 
apresentadas. Mariane e Janiel não 
tinham atentado para esse fato. Mas 
aproveitaram o horário do intervalo 
para fazer uma consulta ao livro de 
referência e aprender como solucionar 
essa questão. 

fazer uma priorização das ideias para, 
inclusive, apoiar o processo de escrita 
do projeto. Assim, o grupo foi colocan-

do marcadores nos temas que achava 
mais relevantes para resolver a ques-

tão do monocultivo de goiaba. 
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Esse é o momento de reunir as pessoas 
que conhecem a realidade que se quer 
transformar e utilizar ferramentas 
para apoiar o processo de coleta de in-
formações e rascunho das ideias. Mui-
to se fala na escrita do projeto. Entre-
tanto, pouco se fala da importância de 
rabiscar as etapas de levantamento de 
ideias,  a fim de se ter um registro que 
possa ser conferido com pessoas par-
ceiras e público beneficiário das ideias 
que foram levantadas e selecionadas 
para o projeto. Tão importantes quan-
to as ferramentas são as perguntas 
que fazemos para chegar na identifi-
cação do problema e/ou solução. Uma 
boa pergunta conduzirá o grupo para 
o foco da questão sem divergir do que 
deve ser realizado.

O que significa identificar as necessida-
des e oportunidades para um projeto?  
É dialogar com um grupo que conheça 
bem a realidade local e, desse diálogo, 
retirar as  informações requeridas para 
a construção do projeto, quais sejam:

• necessidades: o que a organização/
público beneficiário está precisan-
do para melhorar sua atuação?

Levantamento de
necessidades e oportunidades 

• oportunidades: o que a organiza-
ção/público beneficiário já realiza 
que dá certo e pode ser aprimorado?

Quando falamos em necessidades é 
muito comum ouvir: “Aqui é uma far-
tura só, ‘farta’ tudo. A gente precisa 
é de tudo por aqui!” Quem quer tudo, 
muitas vezes não fica com nada. É fun-
damental fazer um refinamento das 
demandas para se escrever um pro-
jeto. E saber que não se vive só de ne-
cessidades. Um projeto que sabe apro-
veitar e reconhecer as oportunidades 
locais pode ser construído em bases 
mais sólidas e ter maior sustentação 
ao longo do  tempo. Em geral, projetos 
com estas características são muito 
bem vistos pelos financiadores.

Atualmente se fala muito em ferra-
mentas de diagnóstico para identifi-
car oportunidades e necessidades das 
organizações. Aqui, queremos trazer 
algumas sugestões para  identificação 
de necessidades e oportunidades na 
elaboração de um projeto. Algo muito 
importante nesse processo é a escu-
ta atenta e aberta para evitar que as 
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Forças Forças
usar aproveitar

reduzir neutralizar

Oportunidades

Fragilidades

Ameaças

Oportunidades

Fragilidades AmeaçasF

F

O

A

pessoas assalariadas em busca de 
melhores condições de trabalho
união entre sindicato e cooperativa
pessoas cooperadas querendo 
mudar o sistema de plantio

pontos fortes dentro da 
organização

pontos fortes fora da 
organização

desa�os de dentro da 
organização

questões negativas 
externas gerais

baixo conhecimento sobre sistemas 
diversi�cados de producao
baixa adesão de pessoas assalaria-
das ao sindicato

incentivos e facilidades �nanceiras 
promovidas pelo modelo de 
monocultivo
contratação de sa�istas en�aque-
cendo movimento sindical

alta sensibilização da sociedade 
em relação a casos de intoxicação
crescente demanda por alimentos 
orgânicos e agroecológicos

A matriz FOFA tem esse nome 
por conta do acrônimo para 
Forças, Oportunidades, Fra-
quezas e Ameaças. Ela apoia 
na visualização dos pontos 
fortes e fracos da organização 
e do cenário em que ela se in-
sere, facilitando uma análise 
estratégica sobre o projeto.

matriz 
FOFA

ferramentas virem apenas aplicações 
mecânicas que não apoiam, de fato, os 
processos de transformação. 

Finalmente, o que se espera desta eta-
pa, independentemente de quais fer-
ramentas utilizadas, é o registro das 
ideias; a identificação dos problemas, 
suas causas e efeitos; os pontos fortes 
e fracos da organização e do ambien-
te em que se pretende realizar trans-
formações; a identificação das partes 
interessadas e dos parceiros; e outras 
informações que possam servir de in-
sumo para pensar a estrutura de pos-
síveis projetos.

Na aplicação de qualquer das ferra-
mentas, é fundamental que as pessoas 
participantes sejam recebidas em um 
ambiente acolhedor, em que se sintam 
à vontade para colocar suas ideias, que 
se estabeleça um tempo determinado e 
se faça a moderação do encontro or-
ganizando a sequência das dinâmicas 
e falas de participantes, tentando ga-
rantir que as pessoas saiam do encon-
tro com a sensação de terem gerado 
algo a ser concretizado. 

Conheça algumas ferramentas que po-
dem  auxiliar, tanto a você quanto à 
sua organização, nesta fase.
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árvore de 
problemas

refinando o 
problema

Essa ferramenta apresenta 
uma visualização do proble-
ma central a ser enfrentado 
com a visualização de suas 
causas e efeitos. O primeiro 
passo é a identificação do 
problema que ocupa o tronco 
da árvore e representa o 
que impede que mudanças 
aconteçam. Os galhos são 
os efeitos ou consequências 
desse problema e podem ser 
usados como justificativas na 
redação do projeto. As raízes 
são as causas do problema 
e indicam as atividades que 
devem ser realizadas para a 
mudança da realidade local.

Como o nome sugere, é uma 
ferramenta que apoia no 
detalhamento do problema 
levantado. Esse tipo de refi-
namento ajuda no momento 
da escrita do projeto, dei-
xando as ideias colhidas mais 
nítidas e estruturadas. Neste 
modelo, sugerimos a cons-
trução de uma frase baseada 
nas partes interessadas 
(pessoas ou organizações), 
nas necessidades delas e nas 
boas ideias (iluminação) que 
se apresentem a partir dessas 
demandas.

CAUSAS

EFEITOS

Problema
central

produção de goiabas em
monocultivo com alta

utilização de agrotóxicos

especialização apoiada por 
fácil acesso à agrotóxicos e 
baixo conhecimento sobre 

seus efeitos

baixa mobilização 
da categoria de 
trabalhadores 

assalariados rurais

pessoas cooperadas não veem mais
sentido em permanecer na cooperativa

baixo preço
de venda

mão de obra
de saistas

intoxicação por
agrotóxico

di
culdade de diversi
car
os cultivos

baixa adesão
ao sindicato
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chuva de 
ideias
Como uma chuva que cai 
do céu, nessa ferramenta 
lançamos todas as ideias que 
temos de maneira aleatória. 
Gere uma pergunta central 
para que todos respondam. 
Um bom mote é “Como pode-
mos...?”. As ideias vão para 
um quadro sem ter “dono”, 
como colaborações do grupo 
todo. É importante que todas 
as ideias sejam registradas, 
por mais estranhas ou loucas 
que possam parecer. Esse 
exercício de criatividade aju-
da a pensar ideias “fora da 
caixa” e recolher ideias soltas 
que possam apoiar soluções 
potenciais.

mapa
mental
O mapa mental é uma ferra-
menta de organização das 
ideias. Uma ideia principal 
ocupa o centro e as demais 
ideias são associadas a essa. 
Desta maneira, a visualiza-
ção das informações permite 
uma maior capacidade de 
formação de comparações, 
associações e ordenamentos. 
O modelo não é fechado, de 
modo que é possível inserir 
novas ideias a qualquer mo-
mento. Selecione uma ideia 
ou pergunta central, insira 
de quatro a sete categorias 
(grandes temas) e até cinco 
sub-categorias em cada um 
deles. Utilize pouco texto 
usando palavras-chave.

Como podemos mudar a realidade
de cultivos em monocultura?

diversificação
dos cultivos

implantar cordões
de vegetação para
impedir perda de solo

fazer cobertura de
solo com palhada e
restos culturais

fazer roçada
manual, não
usar veneno

assistência técnica que
escute as necessidades
de agricultores e
agricultoras

conhecer a realidade
de outras regiões produtoras

diversificando os
canais de comercialização
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Após levantar tantas ideias para aten-
der as necessidades e oportunidades 
da organização ou das organizações 
envolvidas, é importante priorizar o 
que foi levantado. Comumente acha-
mos que tudo é importante. Entretan-
to, quando vamos executar um proje-
to, precisamos manter o foco naquilo 
que vamos fazer. Um mesmo diagnós-
tico pode gerar inúmeras possibilida-
des de projetos e é necessário consi-
derar a relevância e prioridade – de 
cada ideia – de acordo com o contexto. 
Algumas atividades são mais emer-
genciais que outras ou mais fáceis de 
executar em um dado momento. Além 
disso, quando se considera o envio 
de projetos para editais, estes podem 
ter linhas de financiamento especí-
ficas que apoiam certas atividades e 
é preciso verificar com atenção para 
selecionar quais ideias da sua organi-
zação podem ser aproveitadas dentro 
daquela oportunidade. 

Um exemplo bastante comum que 
pode frustrar organizações quando 
não ocorre a priorização de ideias: foi 
realizado o encontro de levantamento 
de informações e o grupo envolvido fi-
cou sabendo de um edital para submis-

Priorização

são do projeto. Uma pessoa se dispôs 
a escrevê-lo para um fundo de finan-
ciamento e, só pra variar, o prazo era 
curto. Essa pessoa se dedicou ao má-
ximo, escreveu tudo, preencheu o pla-
no de trabalho conforme o combinado 
no grupo e… na hora do orçamento, o 
valor do projeto ficou acima do limite 
do edital. E aí? Era necessário verificar 
com o grupo o que ficava e o que saía 
do projeto. Mas o prazo era curto! Até 
chamar todo mundo de novo e fazer 
um novo encontro eles perderiam o 
prazo de envio. O que fazer? 

Nesse exemplo, se as informações es-
tivessem priorizadas, a pessoa saberia 
o que era mais importante no projeto 
e poderia seguir na redação segura do 
seu trabalho. 

Na priorização, é importante man-
ter o foco nos critérios definidos con-
juntamente e na sustentabilidade do 
projeto, bem como nos benefícios que 
trará para o coletivo, em vez de “puxar 
sardinha” para aquilo que você ou seu 
grupo acredita, em especial se o pro-
jeto for escrito em parceria. É neces-
sário abrir mão do “meu” para buscar 
o “nosso”.
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método de 
priorização
O método mais simples de 
priorização consiste em 
colocar todas as ideias juntas 
e definir a lista de priori-
dades, o que pode ser feito 
por meio de votação. Se, por 
exemplo, existem vinte ideias 
listadas, cada pessoa escolhe 
três delas que pareçam mais 
relevantes para o projeto. É 
possível usar uma marcação 
com caneta ou adesivos para 
que cada um marque três ve-
zes e, ao final, é feita a soma 
das marcações e tem-se como 
resultado o ranqueamento de 
priorização.

Outra forma de priorização consiste 
em definir critérios específicos como, 
por exemplo: relevância do tema para 
a organização; urgência requerida por 
determinada ação; viabilidade opera-
cional ou financeira entre outros itens 
que possam ser importantes. 

A priorização é feita para cada uma 
das ideias atribuindo-se 1, 2 ou 3, de 
acordo com o grau de importância do 
critério (baixo, médio e alto) e, ao fi-
nal, realiza-se a soma geral para ver o 
resultado do ranqueamento.

Após a priorização é necessário esco-
lher uma pessoa – um pequeno grupo 
– que irá redigir o projeto. Quando a 
pessoa (ou grupo) está com tudo “bem 
mastigado”, ou seja, informações le-
vantadas através das ferramentas de 
diagnóstico e levantamento de ne-
cessidades e oportunidades – como 
apresentado na seção anterior – esse 
processo de redação fica mais fácil e 
gasta-se menos tempo validando as 
informações com outras pessoas.
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O trabalho de priorização foi bastan-
te complexo porque a cooperativa e o 
sindicato viam maneiras diferentes 
de solucionar a questão. Ao final do 
exercício, foi perceptível a diferença 
dos pontos de vista para solução do 
problema. O grupo entendeu que era 
necessário alguma outra priorização, 
caso quisessem submeter o projeto a 
algum financiador, porque a realização 
de todos os pontos levantados poderia 
inviabilizar uma possível apresenta-
ção. Assim percebeu-se a necessidade 
de criação de consensos e critérios adi-
cionais para a nova priorização.

Quando finalizaram o trabalho, fica-
ram muito satisfeitos! O grupo já es-
tava cansado, pois foi um árduo pro-

cesso, em especial porque ninguém 
ali estava muito acostumado a passar 
tanto tempo planejando algo e foca-
do em uma coisa só. Quando Mariane 
já dava sinais de encerrar o encontro, 
celebrando o que tinha sido realizado, 
Janiel lembrou que precisavam combi-
nar quem escreveria o projeto! Ficou 
todo mundo com aquela cara de “acaba 
logo”, mas reconheceram a importân-
cia de ter esse combinado estabelecido 
para que o projeto de fato fosse levado 
adiante.

Mariane se colocou à disposição e Ja-
niel também. Ficou acordado que am-
bos fariam a redação do projeto e que 
representantes do Sebrae, do sindicato 
e da cooperativa ajudariam na verifi-
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cação e apoio na organização das in-
formações. Ao fim, o grupo celebrou 
com um grande VIVA! E ficou no ar 
uma sensação de que aquele momento 
seria um marco para as mudanças que 
iriam ocorrer em Serra da Grimpa. 

Os dois parceiros tiraram fotos e re-
colheram todo o material gerado para 
possíveis consultas durante o proces-
so de escrita, e já deixaram marcada 
a primeira reunião para organizar as 
informações coletadas. Apesar da ani-
mação com esse processo, não sabiam 
exatamente como seria a escrita do 

projeto por não possuírem um roteiro 
definido. Mariane verificou em seu li-
vro uma sugestão de roteiro e lá expli-
cava a relevância de se ter um projeto 
pronto, independentemente de como 
a organização ou o coletivo faria para 
implementá-lo. 

No primeiro encontro, Mariane e Ja-
niel se debruçaram sob aspectos mais 
gerais do projeto. Usando a árvore de 
problemas, fizeram um exercício de 
elaboração dos objetivos geral e espe-
cíficos do projeto.
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Escreveram, também, o contexto no 
qual o projeto será aplicado. Nele, 
apresentam o histórico do desenvol-
vimento rural de Serra da Grimpa e 
mostram como chegaram à realidade 
atual. O porquê das decisões das de-
cisões tomadas pelo grupo para resol-
ver o problema dos monocultivos na 
região também recebeu uma redação 
preliminar.

Também apresentaram o público be-
neficiário desse projeto reforçando 
bem as características das pessoas e 
organizações envolvidas. 

Não foi um trabalho simples, mas ao 
final, os dois estavam muito satisfei-
tos com o material gerado. Delimita-
ram o que seria tratado no novo en-
contro, pois sabiam ser necessário ter 
disciplina nesse processo para realiza-
rem a tarefa com êxito.



23

Você e pessoas parceiras já 
reconhecem um problema 
ou oportunidade central, 
suas causas, seus efeitos e 
têm algumas ideias de como 
orientá-los para uma ação 
prática. E agora?

Hora de escrever!

Um projeto estruturado dá 
nitidez sobre o que deve ser 
feito, como deve ser feito, 
com quem deve ser feito e 
com quanto deve ser feito!

Objetivo geral do projeto
O que queremos? 

É a situação ideal desejada. Em poucas 
palavras, o objetivo geral deve expres-
sar o que se quer alcançar a longo pra-
zo, ultrapassando inclusive o tempo 
de duração do projeto. Geralmente, o 
objetivo geral está vinculado à estra-
tégia global da instituição.
A partir do problema geral levantado, 

A elaboração
de um projeto2

2 O conteúdo aqui 
disponibilizado tem como 
principais referências 
a Apostila Elaboração 
de projetos – projeto 
“Produção Sustentável e 
Regularização Ambiental 
em três Regiões da 
Amazônia” da GIZ (2021) 
- e o Guia de Elaboração 
de Pequenos Projetos 
Socioambientais para 
Organizações de Base 
Comunitária do ISPN 
(2015). 

cria-se o entendimento de “qual mu-
dança esperamos?” A partir da res-
posta a essa pergunta cria-se o objeto 
geral do projeto.

Objetivos específicos
O que iremos fazer?

Também podem ser chamados de re-
sultados esperados. São os efeitos 
diretos das atividades ou ações do 

Problema Causa Objetivos Especí
cos

produção de 
goiabas em 
monocultivo com 
alta utilização de 
agrotóxicos

especialização apoiada 
por fácil acesso a 
agrotóxicos e assistência 
técnica focada no 
monocultivo de goiabas

baixo conhecimento 
sobre efeitos dos 
agrotóxicos

Prestar assistência técnica rural a 
produtores e produtoras visando à 
transição para a produção 
agroecológica  
Realizar o bene�ciamento da 
goiaba 

Conscientizar trabalhadores e 
trabalhadoras sobre os males 
causados por agrotóxicos

Aumentar a adesão e participação 
no SindGrimpa

baixa mobilização da 
categoria de 
trabalhadores 
assalariados rurais
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projeto. Diferentemente do objetivo 
geral, estes devem ser realizados até o 
final do projeto. Para traçar os objeti-
vos específicos pode-se criar o o qua-
dro da página anterior para auxiliar 
na construção lógica das ideias.

Público beneficiário
Pra quem esse projeto é feito?

Esse é o momento de descrever a quem 
esse projeto se destina. Descreva a 
quantidade de pessoas, número de 
famílias, comunidades, organizações 
envolvidas. E lembre-se de apresentar 
o perfil desse público. 

Contexto 
Onde o projeto vai acontecer?

Contexto e justificativa caminham 
lado a lado. É neste campo que se des-
creve em detalhes a região onde vai 
ser implantado o projeto, sua situa-
ção social, trabalhista, organizativa e 
ambiental (como os recursos naturais 
foram e estão sendo usados), as prin-
cipais atividades econômicas e con-
dições de saúde e educação, formas e 

meios de transporte, problemas am-
bientais e econômicos, organizações 
de interesse  e outras informações re-
levantes para a compreensão da rea-
lidade local, sempre lembrando que 
potenciais financiadores, em geral, 
desconhecem tais condições.

Lembre-se de usar 
referências bibliográficas 
para embasar a fonte das 
informações que você 
apresenta ao longo do 
projeto. como o contexto 
e a justificativa dando 
maior relevância à 
informação. 

Justificativa/relevância 
Por que esse projeto existe?

Aqui vamos mostrar a necessidade de 
realização do projeto, deixando ní-
tida a importância de sua realização 
em nível socioeconômico, ambiental, 
dos direitos humanos e trabalhistas, 
e fornecer informações precisas sobre 
o público beneficiário. Também apon-
taremos evidências que justifiquem 
as ações do projeto para solucionar o 
problema apresentado.



N entreolharam sem entender a pergun-
ta porque, no livro de consulta que 
usaram, não se falava sobre isso. 

Divanês explicou que esse é um cami-
nho comum na escrita de projetos mas 
não o único. As organizações e cole-
tivos também podem se reunir para 
escrever projetos e depois ir atrás de 
financiamento. É um trajeto que nem 
sempre tem um começo muito bem de-
finido mas, se o projeto for bem escri-
to, quase sempre se consegue garantir 
um bom resultado. Foi aí que percebe-
ram estar no caminho certo! 

Janiel e Mariane, então, começaram a 
preparar o plano de trabalho para uma 
melhor organização das informações. 

No segundo encontro, para dar conti-
nuidade à redação do projeto, Mariane 
e Janiel selecionaram as informações a 
serem usadas nesta fase do trabalho. 
Eles foram percebendo que o volume 
de informações era muito grande e 
que uma boa organização poderia ga-
rantir êxito na empreitada. 

A dupla tinha comentado sobre a es-
crita do projeto com Divanês, colabo-
radora do Instituto Sociedade Unida, 
uma organização de direitos humanos 
com atuação na região. Divanês ficou 
muito feliz com a notícia, em especial 
com a possibilidade de desenvolvi-
mento de ações transformadoras em 
Serra da Grimpa. Ela perguntou a qual 
edital submeteriam o projeto. Eles se 

25
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3 História adaptada 
do Guia de Elaboração 
de Pequenos Projetos 
Socioambientais para 
Organizações de Base 
Comunitária do ISPN 
(2015).

Montaram, então, uma tabela com os 
objetivos específicos já elencados an-
teriormente com o auxílio da árvore 
de objetivos. Na hora de listar as ativi-
dades, Mariane ficou em dúvida sobre 
a diferença destas em relação aos ob-
jetivos específicos. Foi dar uma volta 
para pensar melhor e, caminhando na 
rua, viu uma obra. Ficou curiosa com 
a construção e perguntou a um dos 
pedreiros: “o que você está fazendo?” 
”Assentando tijolos”, ele respondeu. 
Ficou intrigada e perguntou a mesma 
coisa a outro pedreiro e este disse: “es-
tou construindo uma parede”. Ainda 
não satisfeita com a resposta, per-
guntou a um terceiro pedreiro, que lhe 
respondeu: “estou construindo uma 
casa nova para dona Nice”3. Esta, uma 
simpática senhora muito conhecida 
na cidade, irmã mais nova da dona 
Nena, aquela da goiabada.

Mariane percebeu que o ocorrido ti-
nha relação com a diferença entre 
objetivos específicos e atividades. A 
construção da casa é o objetivo geral 
de todos os três pedreiros, mas são 
necessárias diversas etapas até que 
a casa esteja habitável. Ou seja, cada 
etapa é um objetivo específico. E as 
atividades são os passos que devem 
ser realizados para cada uma das eta-
pas, como assentar tijolos para cons-
truir uma parede!

Enquanto olhava os materiais que fo-
ram levantados durante o encontro 
na sede do Sindicato, Janiel percebeu 
que as informações da matriz FOFA 
os apoiaria na escrita das atividades, 
visto que, aliadas à priorização, reve-
lavam quais as mais estratégicas. 

Em cada atividade, organizaram as 
informações necessárias para melhor 
compreensão do plano de trabalho. E 
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ordenaram as anotações para a leitu-
ra ficar nítida para qualquer pessoa 
que lesse o projeto.     

Assim, preencheram os campos re-
ferentes à equipe e parceiros, consi-
derando o que foi levantado com o 
grupo. Perceberam que, para algumas 
atividades, precisariam de perfis pro-
fissionais inexistentes no coletivo que 
se formou, mas deixaram registrado 
qual seria esse perfil e a pessoa res-
ponsável por identificar alguém capaz 
de realizar a tarefa. Para a elaboração 
do cronograma, fizeram uso do ca-
lendário físico e até consultaram na 
internet o calendário do ano seguinte 
para saber qual o melhor momento de 
realização de cada atividade. Consi-
deraram o ciclo de chuvas, datas fes-
tivas e estiveram atentos aos feriados 
e celebrações comuns entre o público 
beneficiário, para não dar chance de 
ocorrerem “furos” na organização. 

Seguindo o roteiro de escrita de pro-
jetos do livro, chegaram na questão 
da metodologia a ser usada. Quando 
perceberam o que era pedido, fica-
ram com muitas dúvidas. Se tinham 
acabado de descrever todo o plano de 
trabalho na planilha, por que teriam 
que escrever em detalhes como o pro-
jeto seria realizado, ora bolas? Foram 
até conversar com Divanês pra saber 
o motivo disso. Ela explicou que, em 
alguns projetos, as informações são 
organizadas somente na tabela e isso 
já é suficiente para alguns financia-
dores. Mas, em outros, é pedida uma 
descrição muuuiiito detalhada, fora 
da planilha, para que nenhum detalhe 
se perca. Divanês disse que é um tex-
to descritivo, como quem conta uma 
história. E Janiel e Mariane responde-
ram juntos: “contar história? Ah, mas 
é muito fácil pra nós que somos gente 
da roça!”
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-
to, considerando seu contexto, público 

-
meçou a elaborar o plano de trabalho, 
organizando as informações capazes 
de fazer o projeto acontecer. 

Equipe responsável
Com quem contar?

Na equipe precisam estar as pesso-
as responsáveis por fazer o projeto 

e papéis em cada uma das atividades. 
Naquelas que envolvam muitas pesso-

-
vel pela coordenação daquilo que é de 
“todos” para evitar que acabe se tor-
nando “de ninguém”.

Se a equipe ainda não tiver uma pes-
-

sim descreva suas características e 

encontrar a pessoa adequada.

Bem organizadas, as 
informações auxiliam 
nas fases de execução 
e monitoramento do 
projeto.

Nesse momento, use as fer-
ramentas de levantamento 
de necessidades e oportu-
nidades, instrumentos de 
diagnóstico e de prioriza-

anteriores faz parte das 
atividades do projeto.

Atividades
o que faremos para alcançar os objeti-
vos?

As atividades descrevem os passos 
para a realização do projeto, relacio-

-
grama) e as pessoas envolvidas (par-
ceiros e equipe). 

É muito 
importante 
divulgar os 
resultados do 
projeto. Pode 
ser incluída no 
plano de trabalho 
uma atividade 

essa divulgação. 
Algumas vezes 
as atividades 
são pensadas 
visando somente 
a execução do 
projeto e ações que 
dão visibilidade à 
sua realização são 
esquecidas.
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Equipe de apoio
Quem irá colaborar?

São pessoas ou organizações que te-

ou totalmente, que sejam capazes de 
ajudar na sua execução, fornecendo 
apoio ou executando atividades pre-
vistas.

Cronograma 
Quando realizar e por quanto tempo?

Cada atividade necessita de um pra-
zo para a sua realização, cumprindo 
parte do período total de execução do 
projeto. 

A visualização 
dos campos 
pode ocorrer de 
maneiras variadas 
a depender da 
existência de um 
edital relacionado 
ao preenchimento 
do projeto.

Metodologia

Plano de trabalho

Como iremos fazer?

Na metodologia devemos mostrar 
como o projeto será executado. Já des-
crevemos cada uma das atividades a 
serem realizadas. Entretanto, devemos 
pensar com a cabeça de quem não co-
nhece a realidade local e explicar como 
a instituição fará para alcançar cada 

É aqui que se apresenta um roteiro de 
como as atividades serão realizadas, 
descrevendo detalhes relevantes sobre 
as pessoas envolvidas, necessidade de 
contratações, deslocamentos, alimen-
tação etc.

Pra quê? O quê? Quem? Com o 
quê? Quando?

Atividades Responsáveis Recursos Prazo



M aa!!! Até perderam o fôlego relatando 
tudo o que tinham feito até então. 

Janiel abriu o livro de Mariane e, rin-
do, disse “Mari, já estamos impressio-
nados com o tanto que escrevemos. 
Você nem imagina o tanto de coisas 
que ainda falta”. Ela não conseguiu 
achar graça e pediu um tempo. Estava 
muito cansada, não conseguia parar 
de pensar no projeto. Janiel chamou a 
amiga para tomarem um suco na pra-
ça e descansarem um pouco a cabeça.  

Estavam bem tranquilos, observando 
o movimento, quando a diretora e a 
secretária da escola sentaram-se na 
mesa ao lado. Começaram um papo so-
bre o projeto de reforma da quadra es-

Mariane e Janiel organizavam o tercei-
ro encontro para a escrita do projeto. 
Estavam impressionados com o vo-
lume de informações produzidas até 
aquele momento. E ainda mais com o 
tanto de coisas que tinham pela fren-
te… 

Pra começar, revisaram todos os cam-
pos preenchidos até aquele instante: 
objetivo geral, objetivos específicos, 
público beneficiário, contexto, justifi-
cativa. Conferiram a relação entre as 
atividades e os objetivos específicos, 
revisaram a metodologia de cada uma 
das atividades a serem realizadas 
considerando quais parceiros estavam 
envolvidos e reavaliaram o plano de 
trabalho, a equipe e os prazos. Ufaa-
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portiva. Ouvindo a palavra “projeto”, 
Mariane discretamente colou o ouvido 
no assunto. Na conversa, as duas di-
ziam: “mas como o governo vai moni-
torar? (...) Para isso precisamos da me-
mória de cálculo, temos de correr com 
isso.” Mariane foi ficando curiosa, até 
que não aguentou e pediu para parti-
cipar do assunto. Lucíola, a secretária 
escolar, puxou uma cadeira, chamou 
Mariane para ver as planilhas que ela 
estava preenchendo e foi explicando 
cada uma delas. Até que Janiel perce-
beu que muito tempo já tinha se pas-
sado e precisavam voltar para cuidar 
do projeto deles! 

Chegando na sede do Sindicato e pe-
gando o livro de escrita de projetos, 
Mariane percebeu que precisavam 
atentar para os mesmos campos que 
Lucíola tinha mostrado a ela. Janiel 
já sabia, mas quis manter o mistério. 
Mariane ficou muito aliviada porque, 
sem a aula que acabara de receber, 
seria ainda mais difícil pensar sobre 
todas aquelas informações! A tabela 
de monitoramento mais parecia um 
bicho de 7 cabeças! Tudo já tinha sido 
tão detalhado até agora e aprofundar 
o detalhamento parecia, para eles, ser 
excessivo. Mas Lucíola tinha garan-
tido que precisava ser mesmo assim. 
O monitoramento é importantíssimo 

para garantir o acompanhamento da 
execução das atividades, foi o que 
ela disse! Só por meio dos indicadores 
e dos meios de verificação é possível, 
de fato, entender como o projeto está 
avançando e se está convergindo ou 
divergindo do seu objetivo. 

A dupla já estava com a cabeça a mil 
para organizar todas as informações 
e entender corretamente a distinção 
entre os campos. Durante o preenchi-
mento, foi um tal de confundir meta 
com objetivo específico, indicador de 
processo com indicador de resultado... 
E pensar no que eram os meios de veri-
ficação terminou por deixá-los exaus-
tos. 

De acordo com o planejamento deles 
para o dia de trabalho, ainda falta-
vam o orçamento e os riscos. Quando 
Janiel percebeu o tanto de informa-
ções que teriam que inserir no campo 
de orçamento, quase caiu pra trás! Já 
foi logo sugerindo “ah, não, Mariane, 
vamos cortar umas coisas aí, vamos?” 
Ela ficou horrorizada com essa suges-
tão! Imagina! O tanto que tinham se 
dedicado, todo o trabalho coletivo de 
priorização e agora os dois sozinhos, 
por causa do cansaço, iam decidir ti-
rar itens do projeto? De jeito nenhum! 
E foram pegando atividade por ativi-
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dade, realizando a memória de cálculo 
de cada uma, separando o que seria 
recurso do projeto e o que seria con-
trapartida. Tinha tempo que a calcu-
ladora não trabalhava tanto! 

No momento de escrita dos riscos do 
projeto, enquanto Janiel “pilotava o 
computador”, Mariane ficou obser-
vando, pensativa. Foi dando um frio 
na barriga, ela foi ficando bastante 
preocupada e se perguntando “e se 
algo desse errado?”
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Riscos
O que pode dar errado? Como vamos 
lidar com isso?

Os riscos são fatores que podem di-
-

jetados. Neste campo, a instituição 
deve mostrar que entende que algo 
pode dar errado e dizer como ela vai 
agir quando e se isso acontecer, asso-
ciando à descrição desses riscos seus 
possíveis impactos e o que será feito 
para reduzi-los ou gerenciá-los.

Monitoramento e avaliação
O que indica que os objetivos foram 
atingidos?

O monitoramento é um acompanha-
mento sistemático e contínuo de cada 
ação prevista. Ao longo da execução 
do projeto é importante ter uma vi-
são objetiva daquilo que foi planejado 

ação foi realizada e o que necessita 
ser ajustado no meio do caminho para 
apoiar a realização das atividades.

A avaliação serve para comparar o 
antes e o depois da implementação do 

projeto. Ocorre em momentos deter-
-

jeto alcançou a mudança almejada. A 
avaliação pode ser feita por meio de 
encontros de avaliação ou entrevistas 
com pessoas envolvidas no projeto 
em diferentes momentos da execução 

Para realizar o monitoramento são 
usados indicadores, metas e meios 
de veri�cação. Os indicadores são 
referências quantitativas e/ou qua-
litativas que servem para indicar se 
as atividades de um projeto estão 
sendo bem executadas (indicadores 
de processo ou desempenho), ou se 
os objetivos foram alcançados (indi-
cadores de resultado e de impacto). 
Para que os indicadores de processo 
sejam veri�cáveis, devem ser esta -
belecidas metas atreladas a eles, 
expressas em números ou percentu-
ais do que se pretende alcançar. Os 
meios de veri�cação  são as fontes 
de dados/informações que eviden-
ciam o indicador e mostram como 
esses dados serão coletados e re-
gistrados para o monitoramento ao 
longo do projeto.
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Sustentabilidade 
Como ocorre a continuidade do projeto?

Neste campo deve ser descrito como 
as ações desenvolvidas durante o 
projeto vão seguir existindo quando 
o projeto terminar.

É interessante mostrar como o finan-
ciamento do projeto impactará a rea-
lidade local de tal modo que, a partir 
dele, problemas serão solucionados e 
agora existirá a possibilidade de se-
guir realizando ações sem recursos 
externos ou por meio de outras  par-
cerias. 

Replicabilidade
Como replicar o projeto em outros 
contextos?

A replicabilidade é um elemento im-
portante para financiadores que es-
tão pensando em como as soluções 
identificadas e testadas no seu proje-
to podem ajudar outras organizações 
que têm problemas e desafios seme-
lhantes. 

Dependendo de cada contexto, pode 
ser necessário fazer adaptações no 
projeto mas, aqui, é onde são descri-
tas as características que tornam o 
projeto replicável, quais sejam: bai-
xo custo, tecnologias de fácil aces-
so, metodologias utilizadas, entre 
outras informações sobre técnicas e 
procedimentos compartilháveis.

Algumas vezes as in-
formações de susten-
tabilidade e replica-
bilidade não possuem 
um campo específico 
no projeto. Use o cam-
po da “Metodologia” 
para descrevê-las , 
neste caso.
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Orçamento
Quanto custará?

É aqui onde se descreve quais são os 
recursos financeiros necessários para 
a execução do projeto. As informa-
ções apresentadas devem estar dire-
tamente ligadas ao plano de trabalho 
e à metodologia utilizada.

A memória de cálculo é a descrição de-
talhada de todos os custos envolvidos 
e cálculos feitos. Ela deve ser mantida 
como um anexo do orçamento, ainda 
que não seja necessário apresentá-la à 
instituição financiadora. 

No orçamento é importante indicar a 
fonte de onde virá o recurso. Quando 
a própria organização ou parceiros 
contribuem com alguns custos do 
projeto, significa que estão realizan-
do uma ou mais contrapartidas para 
a sua execução.



M seguir sozinho na escrita, já que Ma-
riane é a mola propulsora do projeto. 
Passou alguns dias pensativo até que 
decidiu conversar com Divanês sobre 
a situação. Comentou do ocorrido e 
como se afastou de Mariane por não 
saber como lidar com tudo aquilo. 
Com um sorriso, ela disse “fique cal-
mo, Janiel, isso é mais que comum 
nesse processo de escrita de projetos. 
Vou fazer uma visita a Mariane e de-
pois vou ter uma conversa com vocês 
dois!”. 

E assim fez. Foi até o sindicato e en-
controu Mariane cabisbaixa e tristo-
nha. Agiu como se não soubesse de 
nada e perguntou como estava a es-
crita do projeto. Os olhos de Mariane 

Mariane e Janiel já estavam na reta 
final da escrita do projeto. A ansieda-
de estava no máximo! Mariane seguia 
muito preocupada com os possíveis 
riscos que poderiam acontecer. A in-
segurança foi tomando conta dela 
de modo que se viu paralisada e im-
possibilitada de seguir com a escrita. 
Ela dizia a Janiel “não sei… algo me 
diz que vamos escrever tudo isso mas 
acho que vai dar errado. Fico pensan-
do se não é melhor desistir disso”. 

Ele ficou bastante preocupado. Nunca 
imaginou que a amiga pudesse ficar 
assim. Logo ela, tão otimista e dispos-
ta quando o negócio é transformação 
social. Agora ele é quem não sabia o 
que fazer! Não tinha condições de 

36
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-
guiu segurar o choro. “Divanês, estou 
me sentindo péssima! Fui sentindo 
uma pressão tão grande, como se eu 
estivesse carregando toda a respon-

-
mos a parte dos riscos, fui me sentin-
do tão mal… não consigo pensar em 
nada positivo, acho que o projeto vai 
dar errado. Só vejo coisas negativas”.     

Divanês segurou a mão de Mariane. 
Respirou fundo com ela e disse “Mari, 
se isso acontecesse só contigo era bem 
fácil de resolver. Mas olha… é muito 
mais comum do que você imagina”. 
E contou para ela a sua trajetória de 
25 anos trabalhando com projetos. O 
quanto se dedicou, quantas vezes pro

-

jetos não foram aprovados e o quanto 

fariam para desenvolver as atividades 
de transformação social sem fontes de 

Instituto Sociedade Unida chegou em 
vários limites de encerramento das 
atividades. E quantas e quantas vezes 
ela percebeu essa responsabilidade 
que Mariane descreveu. Quando sen

-

tiu que tinha cumprido sua missão, se 
despediu com um forte abraço. Maria

-

ne passou o resto do dia pensando em 
tudo aquilo. 

No dia seguinte, logo cedo, Mariane 
foi até a sede da Cooperativa encon-
trar Janiel. Nem parecia a mesma de 
tão animada! Já foi logo dizendo que 
precisavam correr com a escrita do 

seguir com os próximos passos. Janiel 
até levou um susto! Foram contando 

-
caram: título, resumo e organização 
dos anexos que já vinham sendo se-
parados ao longo da escrita. Era tão 
pouca coisa que nem parecia que ti-
veram aquela trabalheira toda. As-
sim que terminaram, Janiel lembrou 
“Mari, vamos usar a nossa lista de 

pra trás.” Pegaram a listagem no livro 
de Mariane e foram conferindo item 
a item. Até que perceberam faltar o 
campo de apresentação da organiza-
ção. Preencheram tudo direitinho e, 

-
tária da escola, para revisar o projeto 

bem descritos, se havia coerência nas 
ideias e avaliar se faltava algo. A de-
volutiva dela foi ótima, de modo que 
Mariane e Janiel até imaginaram que 
poderiam começar a pensar em des-
cansar.

Como escreveram o projeto sem pen-



inusitado, mas que, visando o bem 
comum, não tinha como dar errado! 
Junto a Divanês avaliaram ter sido 
uma jornada bastante cansativa, que 
exigiu muito estudo, mas que apren-
deram ser possível e viável se feita 
com dedicação. Também perceberam 
ser algo que melhora com o tempo e 
muita ralação! Os dois se abraçaram e 
disseram “se é escrevendo que a gente 
aprende, bóra escrever mais um pro-
jeto pra já!” E todos caíram na garga-
lhada!

-

ajustar alguns campos, de repente até 
refazer umas continhas no orçamen-
to. Todo esse trabalho deixou os dois 

possibilidade de escrita de um outro 

com menos votos naquela prioriza-
ção feita no início de todo o processo. 
Estavam rindo de si mesmos quando 

escrita! 

Divanês pediu que os dois se aproxi-
massem, segurou a mão de cada um 
e disse “meus queridos, parabéns por 
terem chegado aqui! Que esse seja o 
primeiro de muitos projetos e que vo-
cês possam ser parte das transforma-
ções necessárias nesse mundo. Quero 
lembrá-los que tudo o que passaram 
ao longo da escrita é parte do pro-
cesso e, se sentir desmotivado e sem 
forças, é normal. Vocês conseguiram 
porque tinham um ao outro! Valo-
rizem o trabalho em conjunto! Ele é 
fundamental para que o trabalho não 
seja prejudicado ou até se perca como 
um todo. 

Mariane e Janiel se entreolharam e re-
conheceram a importância dessa par-
ceria que se construiu de modo tão 

38
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Título e resumo do projeto 
Qual o nome do projeto? Como posso 
falar do projeto em poucas palavras?

O projeto precisa ter um nome que re-
-

mente, que seja curto e atrativo. Ape-
sar de ser um dos últimos campos de 
preenchimento, é a primeira coisa que 
as pessoas lerão, de modo que precisa 
despertar o interesse para que sigam 
na leitura do projeto. 

O resumo precisa conter somente o es-
sencial do projeto, se possível fazendo 
uso de poucas palavras.

O título e o resumo 
são feitos depois 
de todo o projeto 
escrito pois é ne-
cessário ter todas 
as informações 
para descrevê-los.

Apresentação da organização
Quem é a organização?

Descrição das informações da organi-
zação que responde pelo projeto. São 
elas: nome, endereço, data de cons-
tituição (que consta em estatuto), 
missão, histórico de atuação (o que a 
organização já realizou), composição 
(pessoas que trabalham na organiza-
ção) e parceiros.  

Anexos
Como complementar a proposta do 
projeto? 

Os anexos são arquivos que ajudam na 
complementação do projeto. Podem 
ser fotos, mapas, plantas de constru-
ções, currículo resumido das pesso-
as envolvidas. Alguns editais podem 
pedir comprovações diversas, , como: 

cursos, entre outros.
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Lembre-se de colocar nomes adequa-
dos nos arquivos anexados, de legen-
dar as fotos com os créditos e enviar 
materiais que tenham a melhor qua-
lidade visual possível e que represen-
tem um apoio efetivo na explicação do 
projeto.

Em geral, o anexo não tem um limite 
de tamanho definido, mas é bom não 
abusar.
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O projeto já está todo escrito. 
É chegado o momento de se 
fazer uma revisão geral e ve-
rificar se todas as informações 
necessárias estão contidas no 
documento. 

Para a revisão geral é possí-
vel pedir ajuda de pessoas que 
não tenham participado da 
escrita do projeto, buscando 
alguém que traga um olhar de 
fora capaz de perceber a even-
tual falta de informações ou a 
necessidade de esclarecimen-
tos em certos pontos.

Escrevi meu projeto, e agora?

Algumas vezes pode-se criar 
uma check list (lista de checa-
gem) de informações ou do-
cumentos necessários. É uma 
ferramenta que ajuda a lem-
brar o que é importante para 
o projeto. A tabela “elementos 
de uma proposta”, das pági-
nas 9 e 10, ajudam na verifica-
ção dos campos de um projeto. 
Também é possível criar listas 
próprias com informações que 
se queira revisar nesta fase. 

Os campos do projeto mudam 
de acordo com editais de cada 
financiador. Preste atenção a 
isso e ajuste a escrita ao que é 
solicitado! 
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Objetivo Geral

Apoiar o processo de transformação social, ambiental, trabalhista, produtiva e de 
-

cultivos da região, conscientização dos males causados por agrotóxicos e organiza-
ção sindical.

A seguir, um exemplo 
do projeto escrito pela 
dupla Mariane e Janiel. 
Ao longo do texto temos 
sugestões de mudanças 
para eles e algumas 
dicas para aprimorar o 
projeto.

Desintoxica
Serra da
Grimpa

Resumo do projeto

Título do projeto

Este projeto visa dar início à transição agroecológica em Serra da Grimpa e alguns 
municípios circunvizinhos, dentro de uma visão ecológica, econômica e socialmente 
sustentável, através, principalmente, da conscientização e organização sindical dos de 
trabalhadores/as e pequenos/as proprietários/as da região. O prazo total para a con-
cretização do plano de trabalho é de 16 meses a um custo total estimado de R$94.950,00 
que incluem contratação de Assistência Técnica de Extensão Rural (ATER), reforma e 
ampliação de uma agroindústria de pequeno porte com compra de equipamentos se-
mi-industriais, mobilização sobre os males causados por agrotóxicos e campanha de 
adesão ao Sindicato de Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais.

Desintoxica Serra da Grimpa: Cooperativa e Sindicato unidos para a transição agro-
ecológica dos monocultivos de goiaba.

Apresentação da organização 

A Cooperativa de Produtores e Produ-
toras Rurais de Serra da Grimpa – Coo-
perGrimpa - é uma cooperativa agrope-
cuária da região de Serra da Grimpa ue 
busca apoiar agricultores e agricultoras 
familiares no aprimoramento de suas 
unidades produtivas, garantindo uma 
boa relação nos modos de produção, res-
peito ao meio  ambiente e geração de ren-
da para as famílias envolvidas. Com um 
total de 40 famílias cooperadas, a orga-

nização busca, também, o apoio a jovens 
e mulheres para que se tornem protago-
nistas no planejamento e realização de 
atividades produtivas além de participa-
rem na divisão da renda gerada. A maio-
ria das famílias cooperadas ainda atua 
no monocultivo de goiabas, várias já re-
duzindo o uso de agrotóxico e cultivando 
pomares e hortas para consumo próprio, 
em busca de alternativas alimentares 
mais saudáveis para a própria família.
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Público beneficiário

Contexto

às novas gerações, e buscando o aprimo-
ramento e diversificação das fontes de 
renda.

As ações com trabalhadores e tra-
balhadoras rurais assalariados/as visa 
proporcionar acesso a informações so-
bre a importância de ser sindicalizado/a 
e de ter seus direitos trabalhistas respei-
tados e garantidos. O público jovem é um 
dos focos deste trabalho visando a reno-
vação de lideranças e a criação de uma 
consciência geral sobre seus direitos e 
obrigações.

Serra da Grimpa é um município no 
interior do país com uma extensão terri-
torial de 1.802,438 km2 e população esti-
mada de 15.511 (IBGE, 2021). A população 
ocupada é de 2.773 pessoas (IBGE, 2019, 
18,2%) e o percentual da população com 
rendimento mensal per capita de até 1⁄2 
salário-mínimo é de 35,9%. O IDHM (Ín-
dice de Desenvolvimento Humano Muni-
cipal) de Serra da Grimpa é de 0,573 (Bai-
xo) com um PIB per capita de R$ 27.761,03 
(2018) mas com receitas oriundas de 
fontes externas correspondendo a 79,6% 
deste valor. O bioma é composto por re-
manescentes de Cerrado e a maior parte 
do território faz parte da Mata Atlânti-
ca. As atividades econômicas da região 
englobam a pecuária leiteira e de corte, 
monocultura da goiaba para beneficia-

Dar destaques 
aos públicos mais 
vulneráveis para que 
haja um olhar mais 
atencioso sobre eles

mento na indústria local e agricultura 
de subsistência tradicional. As comuni-
dades e pequenos/as agricultores/as dos 
cinco distritos da região vêm, há anos, 
enfrentando dificuldades crescentes para 
manutenção dos seus meios de produção 
e da qualidade de vida, especialmente 
em função do mercado centralizado na 
indústria de produção de goiabada em 
pote.

A fábrica, criada por um fazendeiro 
local há mais de 50 anos, foi adquirida 
por um grupo de investidores e, apesar 
de manter a marca e sua conotação ori-
ginal de produto artesanal, reformulou 
todos os processos produtivos e geren-
ciais. A capacidade produtiva absorve 
toda a produção mecanizada de goiaba 
da região, contratando poucos/as tra-

O projeto se destina a pessoas coo-
peradas da  Cooperativa de Produtores 
e Produtoras Rurais de Serra da Grimpa 
- CooperGrimpa - e trabalhadores e tra-
balhadoras rurais assalariados/as não 
sindicalizados/as e sócios/as do Sindica-
to de Trabalhadores Assalariados e As-
salariadas Rurais.

As ações desenvolvidas junto à coo-
perativa objetivam atender majorita-
riamente mulheres e jovens, visando 
ampliar as oportunidades, agregando 
os saberes tradicionais dos mais antigos 
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Contexto

balhadores/as rurais locais e, mesmo em 
época de colheita, evita contratações em 
função da alta disponibilidade de safris-
tas de outras regiões.

A Cooperativa, criada pouco tempo 
após a aquisição da fábrica e estimula-
da pelos novos proprietários, recebeu 
Assistência Técnica de Extensão Rural 
(ATER) tendo como objetivo principal, 
então, a aquisição de fertilizantes sin-
téticos e agrotóxicos em quantidade a 
fim de torná-los mais baratos aos coo-
perados, aumentando a produtividade e 
consequentemente a oferta de goiabas. 
Hoje, mesmo as pessoas cooperadas que 
colhem quantidade significativa de goia-
bas de melhor qualidade, não conseguem 
obter um preço diferenciado da fábrica 
já que esta é a única compradora da re-
gião e o mercado consumidor “in natura” 
fica a mais de 200km, em outra Unidade 
da Federação, implicando em custos adi-
cionais de transporte, impostos, aluguel 
de espaços comerciais e outros.

Com o tempo, a partir do quadro de 
intoxicação de um dos cooperados, um 
pequeno grupo se organizou e venceu as 
últimas eleições da diretoria, propondo 
mudança de rumos da organização. A co-
operativa enfrenta dificuldades para re-
alizar algo diferente do que vinha sendo 
feito e pretende, a partir do projeto, con-
seguir angariar forças e recursos para as 
mudanças necessárias nos âmbitos so-

Atenção para o 
tamanho do texto! 
Quando é um texto para 
submissão em edital, 
muitas vezes há um 
espaço limitado para a 
descrição dos campos

cial, ambiental, trabalhista, produtivo e 
de comercialização.

Diante da recorrência de intoxica-
ções e sequelas entre pessoas coopera-
das, a cooperativa vem buscando apoio 
da EMATER local, visto que a Extensão 
Rural Agroecológica (ERA), consubstan-
ciada na Lei 12.188/2010 (a Lei de Ater), 
que pressupõe o paradigma ecológico 
como um imperativo para os modelos 
de desenvolvimento rural que almejem 
a sustentabilidade socioambiental. En-
tretanto, a EMATER estadual ainda ado-
ta muitas das práticas conservadoras 
oriundas da “Revolução Verde” – padrão 
hegemônico de cultivo – favorecendo um 
modelo baseado na monocultura, na não 
diversificação de mercados e na venda 
quase que exclusiva para a indústria. De 
modo que, mesmo com o quadro atual de 
intoxicações, a política de uso de agro-
tóxicos permanece inalterada e, mesmo 
sem dados oficiais, trabalhadoras e tra-
balhadores do campo - produtoras/es e 
assalariadas/os -, percebem um uso cres-
cente de agrotóxicos em cada safra, com 
novas pulverizações, aumento de doses e 
troca de ingredientes ativos por outros 
cada vez mais fortes. Não se tem acesso 
a informações sobre a situação de modo 
geral, em especial porque trabalhadores/
as do campo, proprietários/as ou não, 
evitam denunciar casos de intoxica-
ção de pessoas e do meio ambiente com 
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Contexto

medo de retaliações tais como suspensão 
de compras. Entretanto, várias pessoas 
cooperadas solicitaram a suspensão da 
participação nas compras conjuntas de 

agrotóxicos e algumas têm declarado in-
teresse em se desligar da cooperativa por 
obterem o mesmo preço na venda direta 

Justificativa

O preço da tonelada de goiaba colhida 
vem sendo reduzido seguidamente nas 
cinco últimas safras, diminuindo conti-
nuamente as receitas da cooperativa, no-
tadamente pelo crescente fornecimento 
de goiaba por produtores/as não coope-
rados/as. Os outros cultivos, quase tão 
somente para consumo próprio, também 
geram pouca receita nas feiras locais. A 
indústria é o único canal de comerciali-
zação das goiabas e a principal fonte de 
receita da Cooperativa. Para equacionar 
o problema de mercado único, a coope-
rativa planeja criar uma unidade de be-
neficiamento e envasamento de ketchup 
de goiaba orgânica, ou guatchup, além de 
goiabada orgânica light baseada em re-
ceitas tradicionais da região.

Os comentários boca a boca sobre in-
toxicações acabou por mobilizar a clas-
se trabalhadora a ponto do Sindicato de 
Trabalhadores Assalariados e Assalaria-
das Rurais - SindGrimpa - decidir adotar 
novas medidas e ações em relação à saú-
de de trabalhadores/as e suas famílias. 
Como medida inicial fez um levantamento 
interno com os trabalhadores/as já sindi-

Atenção para o 
tamanho do texto! 
Quando é um texto para 
submissão em edital, 
muitas vezes há um 
espaço limitado para a 
descrição dos campos

calizados/as e percebeu-se a necessidade 
de realizar campanhas de conscientiza-
ção tanto para o meio rural quanto para 
“para trabalhadores/as da indústria e do 
comércio local, especialmente para os/as 
de mais baixa qualificação escolar. Entre-
tanto, o número total de trabalhadores/
as sindicalizados/as ainda é pequeno em 
relação ao contingente geral e o Sindicato 
não dispõe de recursos financeiros sufi-
cientes para execução de levantamentos 
e palestras em todo o território, advindo, 
daí, a associação com a Cooperativa no 
projeto ora apresentado. Espera-se, com 
a atuação conjunta, obter novas filiações 
tanto para o Sindicato quanto para a Co-
operativa, especialmente de jovens com 
potencial para se tornarem as lideranças 
futuras do nosso meio.

O potencial econômico da implantação 
do cultivo e beneficiamento de diferentes 
produtos frutíferos em outras regiões do 
estado está claramente diagnosticado 
nos estudos conduzidos recentemente 
pela Universidade Federal, sendo expres-
sivo tanto para comercialização nas cida-
des de maior porte quanto para exporta-
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Justificativa

ção, tanto in natura quanto beneficiados 
(polpa congelada, suco engarrafado, do-
ces diversos, bolos, biscoitos e, especial-
mente, o guatchup). 

A Cooperativa decidiu-se pelo benefi-
ciamento de goiabas orgânicas na forma 
de guatchup, nesta fase, em função da 
sua sede já dispor de uma cozinha semi-
-industrial, requerendo apenas a compra 
de equipamentos pouco sofisticados e de 
custo relativamente baixo. Um pote de 
245ml de guatchup está sendo comercia-
lizado, em média, a R$16,00 na capital do 
estado. Estimamos um potencial de co-
mercialização, pela Cooperativa, de cerca 
de 100 mil unidades por safra, com mar-
gem de ganho líquido em torno de 35%. 
As projeções para o mercado exportador 
são ainda mais promissoras com poten-

cial ainda maior de vendas e rentabilida-
de, sendo que Serra da Grimpa se encon-
tra selecionada para o Projeto Estadual 
de Expansão e Melhoria dos Plantios de 
Goiaba – PEEMPG-Estadual.

O retorno previsto nos cinco primeiros 
anos após a implantação deste projeto é 
o de incorporar à Cooperativa cerca de 
200 unidades de produção (chácaras, sí-
tios, fazendas pequenas e médias, além 
de glebas rurais oriundas de programas 
de Reforma Agrária na região). O total 
de pessoas a serem beneficiadas tota-
liza cerca 1.500 (350 famílias). A todas, 
pretende-se, será prestada assistência 
técnica e extensão rural e apoio para a 
certificação orgânica, por parte da Coo-
perativa, e assistência jurídica e advoca-
tícia por parte do Sindicato.

Metodologia

O projeto contará com ações de assis-
tência técnica, capacitação agroecológi-
ca, adaptação de estruturas produtivas e 
comunicação e mobilização por meio das 
campanhas que estão descritas a seguir. 

Para iniciar a transição agroecoló-
gica é importante conhecer a realidade 
produtiva das famílias por meio de um 
diagnóstico a ser realizado pelo pelo/a 
técnico/a contratado/a. A Cooperativa 
já possui um veículo para realização das 
visitas técnicas. O trabalho técnico será 

supervisionado pelo Diretor de Produ-
ção, Beneficiamento e Comercialização 
da Cooperativa. Detentor de mestrado 
em Desenvolvimento Rural, domina di-
versas técnicas de diagnóstico para o 
meio rural e aplicará a metodologia de 
diagnóstico rural participativo com foco 
em transição agroecológica em uma visi-
ta de meio dia em cada propriedade dos/
as cooperados/as. Ele será acompanhado 
em todas as visitas por um técnico da 
Cooperativa com formação comprovada 
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em técnicas agroecológicas, inclusive em 
recuperação de solos.

Ao longo das visitas técnicas, serão 
coletados os subsídios necessários (área 
de cultivo, disponibilidade hídrica, ca-
racterísticas físico-químicas do solo, 
etc), a fim de elaborar estimativas de 
produção para cada unidade familiar 
cooperada. Este estudo subsidiará o di-
mensionamento da unidade produtiva 
da Cooperativa e permitirá informar às 
pessoas cooperadas a estimativa de re-
torno financeiro prevista. Também per-
mitirá orientá-las sobre as adaptações 
e melhoramentos necessários, incluindo 
práticas de agroecologia e cultivo orgâ-
nico, para o atingimento das metas de 
produção a serem acordadas.

Para o beneficiamento da goiaba se-
rão realizados estudos de viabilidade 
para o novo produto, o guatchup, em 
nível de comercialização e, em função 
deste, projeções de plantio e colheita. O 
estudo, com assessoria já acertada com 
o SEBRAE, determinará o potencial de 
comercialização regional, estadual e na-
cional em função da área plantada e pro-
jeções estimadas de safra ao longo dos 
próximos cinco anos. 

Outra atividade prevista é a forma-
ção das famílias cooperadas na pro-
dução, preparo e beneficiamento dos 
produtos. Recentemente, o Senar estru-
turou um curso de produção de guat-

chup, gratuito, para o qual mais de 80% 
dos/as cooperados/as já se inscreveram. 
A cooperativa terá de oferecer o deslo-
camento para a consultora do Senar, a 
estrutura física e a matéria-prima para 
a realização desta capacitação. As pesso-
as cooperadas já possuem o costume de 
frequentar a unidade de beneficiamento 
da cooperativa, de modo que não será 
necessário estruturar e financiar a logís-
tica para este curso. A cooperativa terá 
de oferecer almoço e lanche  quem parti-
cipar, visto que é um curso de dia inteiro. 
Em função da pandemia de COVID-19, o 
número de participantes foi reduzido à 
metade e serão formadas duas turmas, 
sendo necessário o oferecimento de hos-
pedagem à consultora do Senar. 

A atividade de adaptação da es-
trutura produtiva na Cooperativa visa 
criar condições para que esta atenda 
aos requisitos sanitários legais (De-
creto-Lei 986/1969), bem como ao au-
mento da capacidade produtiva atual. 
A unidade produtora da Cooperativa é 
hoje composta de área de processamen-
to suja (recebimento e preparo inicial), 
área limpa (cozimento, secagem, em-
balagem e resfriamento), depósito de 
embalagens, depósito de ingredientes 
e insumos, área de depósito e expedi-
ção de produtos acabados e espaço para 
higienização de funcionários A área 
total construída é de 300m². É consen-
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so ser necessário a construção de um 
refeitório para 20 funcionários/as e co-
operados/as, ampliação do espaço de 
higienização transformando-o em um 
vestiário, a edificação de um depósito 
para resíduos (cascas e sementes) e um 
espaço específico para a Inspeção Fede-
ral (SIF). A área total edificada será, ao 
final da execução das obras, de 432m². 
As plantas baixa, 3D, elétrica, hidráu-
lica e o Fluxograma de Produção estão 
prontos, tendo sido submetidos aos ór-
gãos pertinentes para obtenção das li-
cenças Ambiental e de Implantação (LI).

Em relação aos maquinários e utensí-
lios, a Cooperativa necessitará adquirir: 
1) 3 tanques Blender (mistura e homoge-
neização) de 500l cada, em aço inox, com 
plataforma de trabalho; 2) 6 tanques de 
armazenagem e serviço (com boca de vi-
sita), em aço inox, de 500l cada; 3) 1 pas-
teurizador de superfície raspada para 
produtos pastosos, desmontável para 
inspeção sanitária, em aço inox e capa-
cidade de processamento de 250 litros/
hora; 4) 1 máquina de envaze automático 
em embalagem flexível (tipo sachê) para 
250g até 500g.

A A campanha de conscientização 
de trabalhadores/as e agricultores/
as sobre os malefícios dos agrotóxicos 
foi planejada visando a convocação dos 
trabalhadores e trabalhadoras à sede 
do Sindicato, distribuição de material 

educativo básico (cartilhas e panfletos), 
todos já elaborados com base na publi-
cação “Os 10 elementos da agroecologia 
guiando a transição para sistemas sus-
tentáveis de alimentação e agricultura”, 
da FAO/ONU e divulgação pública via 
carro de som e pela rádio comunitária 
da região. Semanalmente, durante três 
meses, em todos os sábados, serão rea-
lizados dois encontros abertos com du-
ração de duas horas cada (manhã e tar-
de), na sede do Sindicato, com apoio do 
CIAT-Centro de Informação e Assistência 
Toxicológica/ANVISA, anunciados pelo 
carro de som e pela rádio comunitária 
local, para sensibilização e conscienti-
zação sobre os malefícios causados por 
agrotóxicos e fertilizantes sintéticos. A 
diretoria do Sindicato também estará 
à disposição para entrevistas a serem 
veiculadas pela rádio comunitária bem 
como para ações diretas nas feiras locais, 
shows, comícios e reuniões comunitárias. 
Pesquisa estruturada, anônima, sobre as 
condições, ambientais, trabalhistas e de 
saúde serão conduzidas visando iden-
tificar áreas de risco potencial e, assim, 
promover ou requerer ações corretivas 
das instituições governamentais respon-
sáveis.

A campanha de divulgação do traba-
lho do Sindicato será feita em sinergia 
com a campanha de conscientização 
acima, mas com foco maior em Serra da 

Verificar até onde as 
especificações técnicas 
precisam ir. Tentar 
equilibrar a relevância 
das informações 
inseridas com o volume 
da escrita.

Quando inclui pesquisa, 
sempre importante des-
crever a metodologia da 
pesquisa em si. Objetivo 
da pesquisa, público 
que será entrevistado, 
quantidade de pessoas, 
perguntas a serem re-
alizadas, profissionais 
que realizarão e organi-
zarão os resultados da 
pesquisa.
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Grimpa e cinco cidades  vizinhas, sendo 
o público-alvo composto principalmen-
te por mulheres e jovens. Para isso, se-
rão feitas parcerias com as prefeituras e 
grupos de jovens e mulheres já existen-
tes, objetivando convidá-los e mobilizá-
-los para os encontros onde serão escla-
recidas dúvidas relativas ao trabalho do 
Sindicato. Também serão feitas comu-
nicações periódicas via carro de som e 
produzido material explicativo sobre a 
importância da sindicalização.

A partir do apoio do projeto, será 
possível aumentar a renda de partici-
pantes de modo a mostrar outras pes-

soas, cooperadas e não cooperadas, a 
viabilidade econômica da diversificação 
dos cultivos, promovendo um maior in-
teresse por parte destes. A realização do 
projeto também mostrará como é possí-
vel produzir sem o uso de agrotóxicos e 
fertilizantes  sintéticos, melhorando a 
saúde de trabalhadores e trabalhado-
ras. A realização desse projeto mostrará 
que mudar é possível e proporcionará 
que pessoas estejam treinadas para essa 
mudança, de modo a ensinar a outras 
pessoas interessadas como diversificar 
seus cultivos.

Indicadores de 
sustentabilidade

Indicadores de 
replicabilidade
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Objetivos específicos Atividades para atingir os objetivos

1. Dar assistência 
técnica rural aos 
produtores/as da Coo-
perGrimpa visando à 
transição para a pro-
dução agroecológica

1.1 Realizar diagnóstico produtivo e de 
comercialização dos/as cooperados/as da 
CooperGrimpa

2. Realizar o 
beneficiamento da 
goiaba

2.1 Realizar estudo de viabilidade da produção e 
comercialização de guatchup na região e centros 
consumidores circunvizinhos

2.2 Realizar oficinas de produção artesanal de 
guatchup entre mulheres e jovens cooperadas/os

2.3 Reformar a estrutura de beneficiamento da 
CooperGrimpa

3. Conscientizar tra-
balhadores/as sobre 
os males causados por 
agrotóxicos

3.1 Encontros de conscientização

3.2 Conduzir pesquisa qualitativa com trabalhado-
res/as rurais assalariados/as de Serra da Grimpa e 
safristas sobre as condições de trabalho e instru-
ções recebidas em relação à aplicação de agrotóxi-
cos e cuidados posteriores à aplicação

4. Aumentar a adesão 
e participação no 
SindGrimpa, com foco 
na participação de 
jovens e mulheres

4.1 Realizar campanha de divulgação do trabalho 
do Sindicato em Serra da Grimpa e 5 cidades 
vizinhas

Plano de 
trabalho

1.2 Contratar assistência técnica agroecológica

Descrever aspectos 
específicos da 
atividade. O que a 
assistência técnica 
vai realizar? Quantas 
pessoas envolvidas?

Colocar o número total 
de oficinas

O que a atividade 
deseja realizar? Qual 
a ação (verbo)? Qual o 
público?
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PrazoNome do/a responsável 
por cada atividade
(pessoa/organização)

Recursos necessários

Janiel – primeiro secre-
tário da CooperGrimpa

Dois meses

Durante todo o 
projeto

Equipe de pesquisa; Computa-
dores; Veículo para locomoção

Técnico/a agrícolaagrícola

Coordenador técnico 
da CooperGrimpa com 
SEBRAE

Quatro meses Equipe de pesquisa; Internet

Coordenador técnico 
da CooperGrimpa com 
Senar

Três meses Cozinha equipada; Consultora 
Senar; Matéria prima para 
produção de guatchup

Coordenador técnico da 
CooperGrimpa

Cinco meses Material de construção; Mão 
de obra

Diretoria SindGrimpa Durante todo o 
projeto

Durante todo o 
projeto

Mariane – assessora 
técnica SindGrimpa 
com Instituto Sociedade 
Unida

Jovem comunicadora 
SindGrimpa

Dois meses Equipe de pesquisa; 
Computadores; Veículo para 
locomoção; Telefone

Telefone; Internet; Carro de 
som; Narrador; Estúdio de 
som; espaço para encontros; 
cartilha

Coordenador técnico da 
CooperGrimpa

Verificar etapas de 
legalização da obra 
(alvarás e licenças) e 
desenho técnico da 
obra

Definir os objetivos 
específicos e depois 
dividir as atividades 
ao longo do proje-
to especificando o 
período de execução 
de cada

Necessidade de 
melhor descrição 
da atividade para 
verificar os recursos 
necessários

Quais as etapas 
dessa atividade? 
Dividir as atividades 
necessárias à 
realização do 
objetivo específico
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Objetivo AtividadeNº

Oferecer assistência técnica rural a produtores/
as da CooperGrimpa visando à transição para a 
produção agroecológica

Aumentar a participação e a adesão ao Sind-
Grimpa, com foco na participação de jovens e 
mulheres

Realizar o beneficiamento da goiaba

Conscientizar os/as trabalhadores/as sobre os 
males causados por agrotóxicos

1.1 Realizar diagnóstico produtivo e de comer-
cialização das pessoas cooperadas da Cooper-
Grimpa

4.1 Realizar campanha de divulgação do traba-
lho do Sindicato em Serra da Grimpa e 5 cidades 
vizinhas

2.1 Realizar estudo de viabilidade da produção e 
comercialização de guatchup na região e centros 
consumidores circunvizinhos

3.1 Realizar encontros de conscientização sobre 
os males dos agrotóxicos, assim como da impor-
tância da organização sindical (fortalecendo 
também o objetivo 4)

1.2 Contratar assistência técnica agroecológica

2.2 Realizar oficinas de produção artesanal de 
guatchup entre mulheres e jovens cooperadas/os

3.2 Conduzir pesquisa qualitativa com trabalha-
dores rurais assalariados e assalariadas de Serra 
da Grimpa e safristas sobre as condições de traba-
lho e instruções recebidas em relação à aplicação 
de agrotóxicos e cuidados posteriores à aplicação.

2.3 Reformar a estrutura de beneficiamento da 
CooperGrimpa

01

04

02

03

Cronograma
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Neste modelo, os meses referem-se ao 
mês de execução do projeto e não aos 
meses do ano!

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

MESES

1 2



54

Riscos

Riscos Possíveis impactos Ações para reduzir 
ou gerenciar o risco

1. Dificuldades 
e resistências 
às mudanças de 
práticas agrícolas 
para a transição 
agroecológica

2. Atraso na 
reforma da 
estrutura de 
beneficiamento

Desistências de 
produtores/as 
em relação ao 
projeto

Atraso no 
beneficiamento 
da goiaba

Fortalecer o apoio 
mútuo entre quem 
produz

Organizar 
encontros coletivos 
sobre o assunto na 
Cooperativa

Acompanhar 
de perto o 
andamento da 
obra e compra de 
materiais

Janiel – primeiro 
secretário da 
CooperGrimpa

Coordenador 
técnico da 
CooperGrimpa

Responsável
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Riscos Possíveis impactos Ações para reduzir 
ou gerenciar o risco

Responsável

3. Desmobilização 
do público para 
os encontros de 
conscientização 
sobre os males 
dos agrotóxicos 
por conta da fre-
quência semanal 
por 3 meses

4. Não ocorrer 
o aumento 
da adesão de 
mulheres e jovens 
ao SindGrimpa

Gastos do projeto 
sem alcançar o 
público alvo

Gastos do projeto 
sem alcançar o 
público alvo

Planejar outros 
temas de interesse 
para os encontros 
que sejam 
relacionados 
com o tema, 
como as práticas 
agroecológicas e o 
funcionamento e 
benefícios de fazer 
parte do Sindicato

Ampliar o foco 
da adesão 
para demais 
trabalhadores/as

Mariane – 
assessora técnica 
SindGrimpa

Mariane – 
assessora 
técnica 
SindGrimpa
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Objetivo geral

Objetivos específicos

Indicador de impacto

Indicadores de resultado

Meios de verificação

Meios de verificação

Melhorar a saúde, renda e 
qualidade de vida dos/as 
trabalhadores/as da Serra da 
Grimpa por meio da transição 
agroecológica apoiada por 
processos de conscientização e 
organização sindical

1. Dar assistência técnica rural 
aos/às produtores/as da Coo-
perGrimpa visando à transição 
para a produção agroecológica

3. Conscientizar os/as 
trabalhadores/as sobre 
os males causados por 
agrotóxicos

2. Realizar o beneficiamento da 
goiaba

4. Aumentar a adesão e par-
ticipação no SindGrimpa, com 
foco na participação de jovens 
e mulheres

• Redução do número de 
intoxicações por agrotóxicos
• Aumento da renda das 
pessoas cooperadas e 
assalariadas

• Redução do uso de 
agrotóxicos
• Teor de matéria orgânica nos 
solos

• Trabalhadores/as capacitados/as
• Bom uso de EPIs
• Solicitação de EPIs
• Material informativo produ-
zido

• Quantidade de unidades de 
guatchup produzidas

• Aumento de adesões ao 
Sindicato

• Pesquisas com trabalhadores/as
• Relatórios de denúncias feitas 
ao Sindicato
• Balanço financeiro anual da 
CooperGrimpa
• Entrevistas

• Fotos
• Relatórios
• Visitas técnicas

• Relatórios
• Entrevistas
• Artigos de mídia

• Relatórios
• Visitas técnicas

• Relatórios do Sindicato

Monitoramento
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Atividades Indicadores de 
processo

Meta (em relação ao 
indicador de processo)

Meios de verificação

1.1 Realizar diagnós-
tico produtivo e de 
comercialização dos/
as cooperados/as da 
CooperGrimpa

2.1 realizar estudo de 
viabilidade da produ-
ção e comercialização 
de guatchup na região 
e centros consumido-
res circunvizinhos

1.2 Contratar 
assistência técnica 
agroecológica

2.2 realizar oficinas de 
produção artesanal de 
guatchup entre mulhe-
res e jovens coopera-
das/os

• Visitas às famílias 
agricultoras realizadas
• Entrevistas reali-
zadas nos principais 
canais de comerciali-
zação

• Estudo de viabilidade

• Quantidade de 
demandas dos/as 
cooperados/as  por as-
sistência técnica agroe-
cológica atendidas (por 
telefone ou visita)

• Quantidade de de 
cooperados/as capaci-
tados/as

• 80% das famílias 
agricultoras visitadas
• 90% dos canais de 
comercialização levan-
tados

• Estudo de viabilida-
de completo, digital e 
impresso

• 90% das demandas 
dos/as cooperados/as  
atendidas/respondidas

• 80% das mulheres e 
jovens cooperadas/os 
capacitados/as

• Fotos
• Relatórios

• Relatórios

• Relatórios técnicos
• Formulários de 
satisfação

• Lista de presença
• Fotos

Monitoramento
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Atividades Indicadores de 
processo

Meta (em relação ao 
indicador de processo)

Meios de verificação

2.3 Reformar 
a estrutura de 
beneficiamento da 
CooperGrimpa

3.2 Conduzir pesqui-
sa qualitativa com 
trabalhadores/as 
rurais assalariados/
as e safristas sobre as 
condições de trabalho 
e instruções recebidas 
em relação à aplicação 
de agrotóxicos

3.1 Realizar encontros 
de conscientização 
sobre os males dos 
agrotóxicos

4.1 Realizar campa-
nha de divulgação do 
trabalho do Sindicato 
em Serra da Grimpa e 5 
cidades vizinhas

• Mão de obra 
contratada
• Material de 
construção adquirido
• Maquinário 
adquirido e instalado

• Quantidade de traba-
lhadores/as entrevis-
tados

• Quantidade de 
encontros organizados
• Quantidade de 
trabalhadores/as que 
participaram

• Alcance da campanha 
na mídia local

• 01 estrutura de bene-
ficiamento adaptada 
conforme projeto e 
equipada com maqui-
nário e utensílios para 
produção de guatchup

• 200 trabalhadores/as 
entrevistados

• 12 encontros 
realizados
• Participação de 200  
trabalhadores/as 

• 01 artigo de mídia 
vinculado em cada 
uma das cidades
• 02 entrevistas dadas 
a rádios locais

• Visita técnica
• Relatórios técnicos

• Relatório da pesquisa

• Lista de presença
• Fotos

• Imprensa local

Monitoramento
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Atividades Item Projeto Total
(R$)

Contra-
partida

Custo
unitário
(R$)

Quanti-
dade
(unidade)

1.1 Realizar diag-
nóstico produtivo e 
de comercialização 
dos/as cooperados/
as da CooperGrimpa

2.1 Estudo de viabi-
lidade da produção 
e comercialização 
(...)

1.2 Contratar 
assistência técnica 
agroecológica

Consultoria

Contratação 
de assessoria 
técnica

130,00

100,00

13.000,00

21.000,00

130,00

130,00

13.000,00

21.000,00

100 horas

210 dias

Deslocamento 
consultores/as

Deslocamento

1,25

1,25

1.250,00

37.500,00 1,25

1.250,00

37.500,00

1.000 km 
rodados

2.000 km 
por mês
(15 meses)

Alimentação 
consultores/as

Alimentação

30,00

30,00

30,00

270,00

210,00

270,00

210,00

540,00

7 dias

18 dias

Orçamento*
Orçamento reduzido

*os valores usados não 
representam os valores de 
mercado

Alguns campos não 
estarão preenchidos.

Nº

01

02
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Atividades Item Projeto Total
(R$)

Contra-
partida

Custo
unitário
(R$)

Quanti-
dade
(unidade)

Nº

2.3  Reformar 
a estrutura de 
beneficiamento da 
CooperGrimpa

2.2 Realizar oficinas 
de produção arte-
sanal de guatchup 
entre mulheres e 
jovens cooperadas/
os

Consultoria 200,00 6.400,00 6.400,0032 horas

Deslocamento 
consultores/as

1,25 250,00 250,00200 km 
rodados

Alimentação 
consultores/as

Matéria prima

30,00

300,00

250,00

300,00

210,00

300,00

7 dias

Mão de obra 100,00 2.000,00 2.000,0020 diárias

Material de 
construção (...)

Maquinário
(máquina des-
polpadora)

Maquinário 
(máquina 
envazadora)

Utensílios (pa-
nelas inox)

5.000,00

180,00

250,00

5.000,00

540,00

750,00 250,00

5.000,00

540,00

1.000,00

01

03

04

02

Orçamento

No projeto, fazer uma linha para cada 
item de material de construção
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Atividades Item Projeto Total
(R$)

Contra-
partida

Custo
unitário
(R$)

Quanti-
dade
(unidade)

4.1 Realizar campa-
nha de divulgação 
do trabalho do Sin-
dicato em Serra da 
Grimpa e 5 cidades 
vizinhas

 Produção de 
07 vinhetas 
de 5 minutos 
para cada 
uma das 5 
cidades

Contratação 
de carro de 
som em cada 
uma das 5 
cidades

50,00

100,00 
hora

1.750,00

4.000,00

1.750,00

4.000,00

07 vinhe-
tas para 
cada 
cidade

8 horas 
para cada 
cidade

Orçamento

Total projeto 85.520,00
Total contrapartida 9.430,00

TOTAL GERAL 94.950,00
Observar se o projeto precisa atender 
a um mínimo de contrapartida

Nº

04
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