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IMPACTO ESPERADO E ADERÊNCIA 
AOS ODS DA AGENDA 2030/ONU:  O tipo 
de impacto esperado é de curto, médio
ou de longo prazo? Qual a quantidade de
pessoas que poderão ser impactadas
positivamente? Há possibilidade clara de
expansão da aplicabilidade da solução em
outras situações ou ambientes? Há 
aderência aos ODS da Agenda 2030/ONU?

1,5
 A proposta não causa impacto 
social.

Pouca ou nenhuma 
evidência de que a 
proposta é capaz de 
transformar o ambiente, 
além de pouca ou 
nenhuma aderência 
aos ODS da ONU. 

Há evidência de que a
proposta é capaz de
transformar o ambiente e 
há aderência aos ODS da 
ONU. Entretanto, não ficou 
claro
se há possibilidade de
adaptar ou expandir a
proposta para outras
situações ou ambientes.

Solução inovadora. A
proposta atinge impacto de
curto/médio/longo prazo, 
de maneira revolucionária,
além de ficar clara a 
aderência aos ODS da 
ONU e a possibilidade de
adaptar ou expandir a
proposta para outras
situações ou ambientes.

RECURSOS-CHAVE: O que é preciso para 
realizar a ação social?

1,5
Recursos principais não 
apresentados.

Nem todos os recursos 
principais  são 
apresentados. 

A equipe apresenta os 
recursos principais, mas 
não explora todos os 
recursos necessários para
realizar sua proposta de 
valor (recursos físicos, 
intelectuais, humanos, 
financeiros ...)

Recursos principais muito 
bem explorados. A equipe 
apresenta os recursos 
principais e explora todos 
os recursos necessários e 
imprescindíveis para 
realizar sua proposta de 
valor (recursos físicos, 
intelectuais, humanos, 
financeiros ...) de maneira 
inovadora.

RELEVÂNCIA DO PROBLEMA 
APRESENTADO: O problema é de 
relevancia social. Afeta vários setores da 
população ou, de alguma maneira, toda 
população em seu conjunto?

1 Problema social não apresentado.
Problema social afeta 
um setor especifico da 
sociedade.

Problema social afeta mais 
de um setor da sociedade.

Problema social afeta, de 
alguma maneira, toda a 
população. 

PÚBLICO ALVO:  Os proponentes da ideia 
conhecem o seu público alvo?

1 Público alvo não apresentado. 

A equipe demonstra 
conhecer o público alvo 
da ação social, mas 
não apresenta todo o 
perfil deste público 
(idade, escolaridade, 
classe social ...)

A equipe segmenta  o 
público alvo  traça o perfil 
(idade, escolaridade, 
classe social ...) deste 
público, porém de maneira 
desordenada.

A equipe segmenta   o 
público alvo da ação social 
e traça todo o perfil deste 
público de forma 
organizada (pessoa, 
instituição).

SOLUÇÃO PROPOSTA: A solução 
apresentada resolve ou melhora o 
problema social apresentado?

1
A proposta não resolve ou melhora 
o problema social apresentado.

A solução apresentada  
não resolve totalmente 
o problema e melhora  
muito pouco a situação 
existente.

A solução apresentada   
resolve o problema e 
melhora  um pouco a 
situação existente.

A solução apresentada 
atende a uma 
necessidade, resolve 
totalmente o problema e 
melhora 
consideravelmente uma 
situação existente.

FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS:  
Como os proponentes da ideia pagarão os 
custos da execução da ação social?

1
Fontes de recursos financeiros não 
apresentadas.

Fontes de recursos 
financeiro pouco 
exploradas. A equipe 
apresenta as fontes de 
recursos financeiros, 
mas não deixa claro 
como será
a entrada do dinheiro, 
quanto e como os 
recursos financeiros 
serão disponibilizados.

A equipe apresenta as 
fontes de recursos 
financeiros, esclarece 
quanto será proveniente 
de cada fonte de recursos, 
mas não deixa claro como 
os recursos financeiros 
serão aplicados.

Fontes de receita muito
bem exploradas. A equipe
apresenta as fontes de
receita, esclarece quanto
será proveniente de cada
fonte de recursos e como
serão aplicados. A equipe
validou a forma de
captação de recursos
financeiros com suas
fontes em potencial.

ATIVIDADES-CHAVE: Quais as ações 
necessárias para a realização
da ação social?

1 Atividades-chave não apresentadas.

Atividades principais 
pouco exploradas. A 
equipe não apresenta  
todas as atividades 
necessárias para
realização da ação 
social.

Atividades principais 
exploradas. A equipe 
apresenta as atividades 
principais, mas não as 
classificam como  
imprescindíveis para
realização da ação social.

Atividades principais bem 
exploradas. A equipe 
apresenta todas as 
atividades necessárias e 
imprescindíveis para
realização da ação social.

PARCERIAS-CHAVE: Quem contribui para 
a ação social acontecer? 

1
Parcerias principais não 
apresentadas.

Parcerias principais 
pouco exploradas. A 
equipe apresenta 
poucas  parcerias.

A equipe apresenta 
parcerias, mas muitos dos 
possíveis aliados, para 
otimizar e reduzir riscos da 
ação social, não foram 
explorados. 

Parcerias principais bem 
exploradas. A equipe 
apresenta as parcerias e 
muitos dos possíveis 
aliados para otimizar e 
reduzir riscos da ação 
social. 

ESTRUTURA DE CUSTOS: Quanto custa 
criar e manter a estrutura necessária para 
suportar a ação social?

1
Estrutura de custos não 
apresentada.

Estrutura de custos não 
apresenta de maneira 
clara qual o 
investimento 
necessário para a 
execução da ação 
social.

Estrutura de custos  
apresenta os 
investimentos necessários, 
porém não apresenta de 
que forma serão alocados 
os recursos para a 
execução da ação social.

Estrutura de custos muito 
bem explorada. Apresenta 
de maneira clara de que 
forma serão alocados os 
recursos para a execução 
da ação social.
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