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Mapa	  dos	  AJvos	  

Por	  exemplo:	  

Se	  2	  ou	  mais	  organizações	  de	  uma	  mesma	  região,	  estão	  precisando	  construir	  uma	  quadra	  poliesporJva,	  elas	  
poderiam	  se	  unir	  e	  fazer	  uma	  captação	  conjunta	  e	  dividir	  o	  uso	  da	  quadra.	  

Ou,	  se	  em	  uma	  mesma	  região,	  uma	  organização	  está	  precisando	  de	  uma	  quadra	  poliesporJva	  e	  outra	  está	  
precisando	  de	  um	  laboratório	  de	  informáJca,	  elas	  podem	  estudar	  a	  possibilidade	  de	  um	  uso	  comparJlhado	  	  
dos	  espaços.	  Com	  certeza	   tanto	  a	  quadra,	  quanto	  o	   laboratório	   tem	  horários	  ociosos	  e	  podem	  oferecidos	  
como	  troca	  ou	  alugados	  evitando	  assim	  a	  necessidade	  de	  captar	  recursos.	  

Captar	   recursos	   não	   é	   uma	   aJvidade	   fácil	   e	  
muitas	   vezes	   as	   organizações	   poderiam	   fazer	  
ações	   de	   captação	   conjuntas	   ou	   até	   mesmo	  
trocar	  seus	  aJvos	  entre	  si.	  



Mapa	  dos	  AJvos	  
Então,	  para	  fazer	  o	  Mapa	  dos	  AJvos	  de	  sua	  comunidade,	  comece	  pesquisando:	  

1.  Que	  recursos	  sua	  organização	  possui?	  

§  Recursos	  Humanos	  
§  AJvos	  fixos	  
§  Posso	  gerar	  receitas	  com	  eles?	  Quanto?	  

2.  Que	  recursos	  as	  organizações	  do	  seu	  entorno	  possuem?	  

§  Recursos	  Humanos	  
§  AJvos	  fixos	  
§  Posso	  gerar	  receitas	  com	  eles?	  Quanto?	  

3.  Veja	  quais	  destes	  recursos	  podem	  ser	  comparJlhados	  entre	  as	  organizações	  do	  seu	  entorno	  e	  vocês.	  

§  Recursos	  Humanos.	  Como?	  
§  AJvos	  fixos.	  Como?	  



Exemplo:	  AJvos	  de	  sua	  organização	  

A"vos	  fixos	  
(auditório,	  lab.	  de	  informáJca)	   Nome	  da	  Ins"tuição	   Custo	  

Auditório	  de	  uma	  escola	   Escola	  X	  -‐	  Orientação	  a	  saúde	   Aluguel	  por	  dia	  (R$)	  

Recursos	  Humanos	  (funcionário,	  
técnico,	  voluntário)	   Nome	   Custo	  

Médico	  de	  um	  hospital	   Hospital	  X	  -‐	  Palestra	   Hora/aula	  –	  hora/palestra	  

Modelo	  de	  uma	  planilha	  com	  os	  aJvos	  de	  uma	  organização	  e	  os	  possíveis	  recursos	  que	  eles	  podem	  gerar.	  
Conhecendo	  o	  valor	  de	  seus	  aJvos	  você	  pode	  estudar	  a	  possibilidade	  de	  trocas	  e/ou	  de	  usos	  comparJlhados.	  	  



Exemplo:	  AJvos	  da	  comunidade	  

A"vos	  fixos	  
	   Nome	  da	  Ins"tuição	   Custo	  

Auditório	   Carpe	  Diem	   R$	  XX,00	  por	  período	  

Recursos	  Humanos	  
	  	  

Nome	   Custo	  

Técnico	  de	  informáJca	   João	   R$	  XX,00	  por	  hora	  

Modelo	  de	  planilha	  com	  os	  aJvos	  de	  outras	  organizações	  da	  sociedade	  civil,	  do	  1o	  e	  2o	  Setor	  que	  poderiam	  
ser	  úteis	  para	  sua	  organização.	  	  

Recursos	  Financeiros	   Nome	  da	  Ins"tuição	   Custo	  

Doações	   Super	  Mercado	  XX	   R$	  XX,00	  



EXERCÍCIO	  PRÁTICO	  
Faça	  você...	  



Exercício:	  AJvos	  de	  sua	  organização	  

A"vos	  fixos	  
(auditório,	  lab.	  de	  informáJca)	   Nome	  da	  Ins"tuição	   Custo	  

Recursos	  Humanos	  (funcionário,	  
técnico,	  voluntário)	   Nome	   Custo	  

Cite	  3	  aJvos	  de	  sua	  organização.	  Pense	  como	  seria	  possível	  gerar	  recursos	  com	  estes	  aJvos.	  Conhecendo	  o	  
valor	  de	  seus	  aJvos,	  você	  pode	  estudar	  a	  possibilidade	  de	  trocas	  e/ou	  de	  usos	  comparJlhados.	  	  



Exercício:	  AJvos	  da	  comunidade	  
Levante	  os	  principais	  recursos	  existentes	  na	  sua	  comunidade	  e	  na	  sua	  organização,	  discuta	  com	  membros	  de	  
outras	  organizações	  quais	  são	  os	  recursos	  críJcos	  e	  quais	  aqueles	  que	  vocês	  podem	  comparJlhar	  (amplie	  
para	  empresas,	  governo,	  etc).	  	  

Recursos	  Financeiros	  
(doações,	  convênio)	  

Nome	  da	  Ins"tuição,	  da	  Empresa	  
ou	  do	  Órgão	  Público	  	   Custo	  



Exercício:	  AJvos	  da	  comunidade	  

A"vos	  fixos	  
(ex:	  auditório,	  lab.	  de	  informáJca)	   Nome	  da	  Ins"tuição	   Custo	  

Recursos	  Humanos	  
	  (ex:	  contador	  –	  isenções	  fiscais,	  

apoio	  em	  comunicação,	  
gerenciamento	  financeiro,	  apoio	  

técnico	  )	  

Nome	   Custo	  

Pense	  em	  3	  aJvos/recursos	  de	  outras	  organizações	  da	  sociedade	  civil,	  do	  1o	  e	  2o	  Setor	  que	  poderiam	  ser	  
úteis	  para	  sua	  organização.	  	  

Recursos	  Financeiros	  
(ex:	  doações,	  convênio)	  

Nome	  da	  Ins"tuição,	  da	  Empresa	  
ou	  do	  Órgão	  Público	  	   Custo	  



Exercício:	  AJvos	  da	  comunidade	  
Agora	  crie	  possíveis	  cenários	  de	  parcerias,	  trocas	  e	  usos	  comparJlhados	  desses	  aJvos.	  

Recursos	  ou	  A"vos	  Fixos	   Nome	  da	  Ins"tuição,	  da	  Empresa	  
ou	  do	  Órgão	  Público	  	   Custo	  
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