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Em tempo de pandemia, reorganize a sua Instituição

Organização e planejamento são fundamentais ! 

O planejamento organizacional para a OSC – Organização da

Sociedade Civil é uma ferramenta de gestão que ajuda a traçar metas

e objetivos, define ações e estratégias para ajudar as causas sociais

(como aumentar os recursos e apoiadores) e determina qual será o

caminho para o futuro da organização.

Através deste planejamento é possível prever cenários futuros e

adaptar a estratégia para atingir os objetivos. Da mesma forma, ter um

plano promove a harmonia na OSC e garante que todos estão

comprometidos com o propósito e resultados definidos.

E por que é tão importante ?

Planejar a forma como a OSC vai organizar, posicionar e divulgar a sua

causa e quais ações serão necessárias para alcançar apoiadores e

parceiros é fundamental para o seu crescimento e visibilidade, e em

tempos de pandemia, isso se torna uma questão de sobrevivência.

Com tantas mudanças em pouco tempo, só as OSC’s que se

reorganizarem e planejarem cuidadosamente os seus próximos passos

vão conseguir navegar pelas consequências desta pandemia e alcançar

os seus objetivos.

É através do planejamento organizacional que as OSC’s podem prever

cenários, definir metas e elaborar estratégias e ações para alcançar

seus objetivos e se manterem firmes com o seu propósito.



E além disso tudo, é uma ferramenta que ajuda a:

• Gerir de forma fácil e eficaz: 

As OSC’s que têm um planejamento organizacional possuem uma

visão clara da direção a ser seguida, o que ajuda os gestores nas

tomadas de decisão. Com uma estratégia definida, é muito mais fácil

gerir os recursos financeiros e humanos e decidir o que deve ser feito

no dia a dia para se atingirem as metas traçadas.

• Evitar perder tempo e dinheiro: 

Ter um plano delineado evita que se perca dinheiro em ações que não

geram retorno e que os colaboradores percam tempo em trabalhos

desnecessários.

• Manter um saldo financeiro positivo: 

O planejamento deve incluir a parte financeira para que os gastos

sejam controlados e distribuídos de acordo com os objetivos traçados.

Isso evita gastos ou investimentos desnecessários que podem ser

danosos e colocar em perigo o futuro e viabilidade da OSC.

Um planejamento organizacional eficiente deve incluir todas as

áreas da organização:

1. Estratégico
2. Tático
3. Financeiro
4. Operacional
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Como planejar ações para a captação de recursos na pandemia ? 

Veja algumas dicas que a MD preparou para você !

Em tempos de pandemia os desafios são maiores. Siga estas dicas

para conseguir um planejamento organizacional para OSC de

sucesso.

• Preveja uma nova realidade: 

Antes de planejar e delinear estratégias é importante fazer uma

análise e ver o que mudou e como se adaptar a esta nova realidade.

Quando a situação estiver mais estabilizada, não espere que tudo

volte ao normal. Se reinvente, inove, inspire em novas ideias !

• Adapte as ações da sua causa: 

É um bom momento para se adaptar ou criar algo novo e relevante

para a sua OSC .

• Não deixe de comunicar: 

Embora agora não seja possível realizar as ações e eventos solidários

presenciais, isso não significa que não podem comunicar. Aproveite

para escutar e conhecer melhor o seu público e adaptar o seu tom ao

momento. Este período de confinamento levou a uma introspecção e

reavaliação de prioridades e muitas pessoas encaram, agora, a vida

de uma nova forma e valorizam coisas diferentes.

• Procure novos apoiadores e investidores: 

É importante manter-se conectado com quem apoia a sua causa, mas

este momento pode ser interessante para procurar novos apoiadores

e investidores.



Muita gente tem ótimas ideias mas não consegue colocá-las em

prática por falta de recursos. Além disso, algumas pessoas têm

projetos incríveis que não saem do papel apenas porque não sabem

como captar investimentos, ainda que haja muita gente interessada

em investir.

Para obter recursos para um projeto, você precisa estar preparado

com objetivo de vender a sua ideia e preencher todos os requisitos

exigidos pelos investidores em potencial. É preciso demonstrar uma

conduta organizada e profissional. Veja a seguir:

Entenda cada ponto do seu projeto: Definir bem qual é o seu

projeto te ajuda a determinar quem são seus principais investidores

em potencial. Esteja preparado para responder quaisquer dúvidas em

relação a sua ideia. Um investidor só destinará recursos para sua

empresa caso sinta-se plenamente seguro em relação a cada ponto

da proposta. Identifique aspectos mais técnicos ou complexos e foque

em torná-los mais claros. Elabore boas respostas para eventuais

questionamentos que possam evidenciar alguma parte mais

vulnerável do projeto.

Destaque os benefícios do projeto: Saiba valorizar suas ideias.

Demonstre quais as vantagens seu projeto pode trazer para seus

parceiros, deixando claro e evidente a sua contribuição. Ainda que

não haja benefício direto ao investidor, uma iniciativa pode, por

exemplo, contribuir estrategicamente para o marketing social de uma

empresa, melhorando sua reputação junto ao mercado.

Planeje cada etapa da execução de maneira clara e objetiva: Crie

um cronograma viável para a execução do projeto. Defina bem o que

será feito em cada etapa de maneira descritiva e quanto tempo será

necessário para executar a ideia. Preveja a alocação de pessoal

habilitado em número suficiente e com carga horária adequada.

Como conseguir recursos para o projeto ? 

Dicas simples para um bom plano de captação de recursos



Determine os recursos necessários: Planeje de forma racional todos

os recursos necessários para alavancar e tirar a sua ideia do papel.

Estipule os custos indispensáveis como estrutura, material, equipe e

riscos eventuais. Um orçamento superestimado pode afastar possíveis

investidores, porém, caso você preveja gastos menores do que for

ocorrer na prática, seu projeto pode ser paralisado por escassez de

recursos. Antecipe-se com frequência com relação às prestações de

contas.

Prepare uma apresentação atraente: Não perca a chance de obter

recursos em função de problemas na comunicação com o investidor.

Apresente todos os pontos necessários para demonstrar bem qual é o

projeto, e pense em formas criativas de cativar investidores em

potencial.

Estipule um tempo suficiente para expor o projeto em todos os seus

aspectos, porém evite se alongar demais para não perder a atenção dos

ouvintes. Reserve alguns minutos para esclarecer dúvidas ou receber

comentários. Considere a possibilidade de utilizar softwares para tornar

a apresentação mais dinâmica e profissional, por meio de gráficos,

imagens e outras mídias.

Aprenda com as críticas: Se o seu projeto não foi aprovado por um

investidor, saiba identificar quais foram os aspectos que contribuíram

para esta negativa. Busque uma opinião sincera e peça aos parceiros

sugestões de como enriquecer a proposta. Utilize as falhas apontadas

para melhorar ainda mais a sua ideia e não cometer os mesmos erros

nas próximas apresentações. Em alguns casos, é preciso ter flexibilidade

para ajustar pontos que você anteriormente considerava imutáveis.

A captação de recurso demanda um bom planejamento, argumentos

sólidos e muita paciência. Caso um investidor decida por não apostar

em seu projeto, não desista! Continue enriquecendo e melhorando suas

propostas para que elas se tornem irresistíveis.

Dicas simples para um bom plano de captação de recursos



Quando pensamos na construção de uma Organização da Sociedade

Civil – OSC é comum surgirem dúvidas em como funciona sua

estrutura administrativa. Criadas para ajudar as causas sociais, tal

como todas as demais instituições da esfera pública ou privada, para

que uma OSC seja constituída, é necessário definir quem irá compor a

sua estrutura de gestão, ou seja, sua estrutura administrativa!

Conheça, a seguir, a composição básica das OSC’s:

• Fundadores (pessoas que participam da Assembleia Constitutiva)
• Colaboradores (associados que contribuem para a realização dos objetivos
da OSC)

Compondo a estrutura administrativa legal da OSC, existem as

seguintes entidades da organização:

• Assembleia Geral
• Diretoria Executiva
• Conselho Fiscal

É por meio dessas três entidades que as decisões a respeito da

operação da OSC são tomadas.

DESAFIOS A SEREM VENCIDOS

Ainda existem OSC’s que não dispõem de uma estrutura

administrativa organizada, e trabalham focadas só na execução das

questões sociais conforme demanda de investidores ou da

comunidade.

Entretanto, as exigências dos financiadores e o grau de complexidade

do trabalho que realizam vêm aumentando a cada dia. A

responsabilidade frente às comunidades e à sociedade impõe foco

nas questões sociais, alinhado com um gerenciamento eficiente e

eficaz, que conduza a sustentabilidade da OSC a longo prazo.

Requerendo para tal, gestores preparados para encarar esse desafio.

Como funciona a estrutura administrativa da OSC ? 

















Comece acreditando que é possível...

www.mdprojetossociais.com
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