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Todo ano o Instituto Devolver seleciona 5 

Instituições para receber, gratuitamente, 

a nossa consultoria, que engloba 4 áreas 

diferentes. 

Em 2019 tivemos a oportunidade de 

trabalhar em consultoria com os 

projetos a seguir.
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Estamos ainda desenvolvendo a consultoria, abrimos a 
conta do projeto, orientamos sobre todo o processo de 
recibos e NF e organizamos o fluxo de caixa o próximo 
passo será o treinamento do software. O projeto passou 
por algumas mudanças internas e perdeu a voluntária que 
cuidava da área financeira mas estamos retomando tudo 
com uma nova voluntária. 

200 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
IMPACTADAS EM 2019

A Fábrica de Sonhos participou do processo de 
entrada como Instituição Certificada mas não 
tinha toda a documentação necessária para ser 
aprovada. Conhecendo o projeto e seus 
fundadores, convidamos eles para participar do 
nosso projeto de consultoria financeira.
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O projeto Asaph entrou para o nosso projeto de consultoria 
em maio desse ano. Foi o primeiro projeto a fazer todas as 
etapas da consultoria. Iniciamos com a consultoria de 
projetos, ao mesmo tempo, iniciamos a nossa consultoria 
financeira, orientando a equipe e coletando informações 
para criar o budget de 2020.

A ultima etapa, ainda em andamento é a parte da identi-
dade visual. A agência está criando um novo logo e o site 
do projeto.  

150 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
IMPACTADAS EM 2019

O Instituto Musical Asaph�é uma�associação sem 
fins lucrativos,�que�atua há�quase�7 anos, promov-
endo inclusão,�educação e cultura, num processo 
de transformação�contínua, através do desenvolvi-
mento artístico musical: aulas teórico-práticas, 
canto, workshop e masterclass musical, aulas de 
canto, passeios culturais, aulas de instrumentos 
musicais, concertos e prática instrumental.
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Segunda etapa foi a consultoria financeira. Organizamos e 
orientamos tudo. Mas infelizmente o projeto acabou 
fechando por alguns meses. Essa etapa será finalizada em 
2020.

Terceira etapa foi a consultoria de marketing e branding. 
Criamos um novo logo e site para a organização! 
Orientamos toda a identidade visual.

Hoje a Envolvida é uma Instituição Certificada!

95 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
IMPACTADAS EM 2019

9 DOAÇÕES 
RECEBIDAS EM 2019

A Envolvida, antigo Planeta Criança, foi o primeiro 
projeto a entrar na nossa consultoria. Iniciamos 
com a consultoria de projetos, onde redefinimos a 
missão, visão, valores e objetivos. Nessa etapa 
acabamos desenvolvendo um novo nome, um que 
refletia a nova missão da organização.
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Casa Limiar entrou na consultoria de Marketing. O objetivo 
é que o projeto tivesse mais visibilidade.  Iniciamos o 
processo de atualização do logo e a criação do site deles

15 CRIANÇAS E ADOLESCENTES
IMPACTADAS EM 2019

A missão da Limiar - Associação de Apoio a 
Criança e Família Substituta, é receber e acolher 
bem crianças e adolescentes em situação de vul-
nerabilidade e risco social, reduzindo o sofrimento 
da condição institucional, através de acolhimento 
humanizado, garantindo acesso a saúde, 
educação, cultura e lazer, convivência familiar e 
comunitária, e visando a autopromoção e autono-
mia responsável aos assistidos e seus familiares
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