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ANEXO I

 

PLANO DE TRABALHO

Razão Social: FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND

CNPJ: 03.657.848/0001-86

Endereço: SIG QUADRA 02 LOTE 340

Cidade: Brasília Bairro: SIG UF: DF CEP:70.610-901

Telefone (DDD): (61) 3214-1059 Telefone (DDD): (61) 3214-1059

E-mail da OSC: ascom@facbrasil.org.br Site da OSC: facbrasil.org.br

Representante Legal (Dirigente): PAULO CESAR OLIVEIRA MARQUES

Cargo do Representante Legal: Presidente

CPF: 224.850.231-15
RG/Órgão Expedidor: 265.144 SSP/DF

 

Endereço do Representante Legal: SQS 109 bloco A apto 402, Brasília/DF,

Telefone (DDD): 61-3214.1201 Telefone (DDD): 61- 99962-8133

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria: MARIANA DE GÓES BORGES

Função na parceria: COORDENAÇÃO DO ECOSSISTEMA

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 904.779  SSP/DF CPF: 410.939.411-20

Telefone (DDD): 61-98168.9428 Telefone (DDD):

Email do Responsável: marianaborges@facbrasil.org.br / ascom@facbrasil.org.br

 

1.1 DADOS DO PROJETO

Título do Projeto: TODAS ELAS - MULHERES QUE TRANSFORMAM TALENTOS EM NEGÓCIO

Valor do Projeto: R$ 419.269,00

Local de realização: Distrito Federal

mailto:marianaborges@facbrasil.org.br
mailto:ascom@facbrasil.org.br


Período de Execução: Início: 31/12/2021 Término: 29/10/2022

Enquadramento: Diagnóstico (   )    Estruturação de Destino (   )  Qualificação/Sensibilização (   )
Promoção e/ou Apoio Comercialização (   )  Artesanato (   )  Tecnologia Turística (  ) Pesquisa relacionada
ao Turismo (   )

Valor total do projeto R$ (extenso):

Previsão de Atendimento: 1.000 mulheres de baixa renda do Distrito Federal

Previsão de público direto: 1.000 mulheres de baixa renda do Distrito Federal

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 5.000 pessoas no Distrito Federal

 

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE (Experiências na área, parcerias anteriores)

 A Fundação Assis Chateaubriand (FAC), com sede em Brasília, nasceu em 1989. Somos uma fundação
empresarial sem fins lucrativos, ligada a um dos maiores grupos de comunicação do país, os Diários
Associados (D.A).

Dando continuidade a seu legado em prol do desenvolvimento do país, realizamos um importante
trabalho com foco em impacto social, que já beneficiou milhares de pessoas em diversas regiões
brasileiras.

Ao longo de sua história, a FAC tem sido sempre um parceiro de governos para execução de políticas
públicas. Em parceria com o Governo Federal realizou projeto de fortalecimento da governança do
turismo no estado de Tocantins, em convênio com o Ministério do Turismo. Na esfera estadual,
estabeleceu convênios com o Governo do Estado de Pernambuco, Governo de Minas Gerais e do Distrito
Federal, nas áreas de turismo, saúde e esporte respectivamente. Também realizou parcerias com
municípios brasileiros tendo realizando projeto com a Prefeitura de Natal no Rio Grande do Norte, entre
outras. Estas experiências, a maioria com duração superior a 12 meses, nos permitiu ter amplo
entendimento dos processos e da legislação que rege a relação entre organizações da sociedade civil e
o governo.

Nossas experiências nos deram a oportunidade de conhecer mais sobre a população brasileira, em
especial a população de regiões com maior índice de vulnerabilidade social. O que nos dá mais
segurança para propor estratégias e ações que gerem benefícios para a população de baixa renda, com
menos acesso à cidadania plena.

NO QUE ACREDITAMOS

Acreditamos que todas as pessoas têm valor e merecem ter acesso a oportunidades para desenvolver
seu potencial. Impacto social pela cidadania é a nossa missão.

NOSSO PROPÓSITO

Tudo o que fazemos é para ajudar pessoas a conquistarem um lugar melhor no mundo. A gente se
dedica diariamente para impulsionar a transformação de vidas e o bem-estar de pessoas em situação
de vulnerabilidade no Brasil.

NOSSAS CAUSAS



Atualmente, priorizamos nossos esforços na causa do Empreendedorismo, como forma de
empoderamento e geração de renda.

NOSSO IMPACTO

15 mil pessoas impactadas anualmente em nosso projeto esportivo;

970 mulheres de baixa renda que transformaram seus talentos em negócios desde 2020;

173 empreendedores capacitados em cursos presenciais para desenvolvimento de negócios desde
2017;

60 intraempreendedores qualificados em programa de transformação de cultura organizacional em
2019;

7,5 mil participantes de eventos no Espaço Ei;

Mais de 22 mil usuários e 153 mil visualizações de conteúdos de empreendedorismo produzidos para
o Canal Ei, canal hospedado no site do Correio Braziliense.

NOSSO SONHO

Um Brasil mais humano, justo e igualitário, onde todas as pessoas sejam valorizadas, empreendedoras
de suas vidas e contribuam para a transformação coletiva do mundo.

NOSSOS VALORES

Somos guiados por valores e princípios que nos movem.

● Valorização do Ser Humano

Pessoas são a nossa razão de ser. Por isso, valorizamos e respeitamos cada indivíduo, proporcionamos o
acesso ao conhecimento irrestrito e o livre diálogo para o desenvolvimento pessoal e profissional. Afinal,
acreditamos que não é o mundo que muda o ser humano e sim o ser humano que muda o mundo.

● Diversidade e Inclusão

Abraçamos e respeitamos as diferenças porque acreditamos na diversidade e na inclusão como união de
forças para transformar o mundo em um lugar melhor, inclusivo e socialmente justo. Conheça nossa
Política de Diversidade.

● Colaboração

Para nós, a colaboração é trabalhar em equipe, compartilhar ideias, construir o futuro da Fundação
Assis Chateaubriand de forma compartilhada. Acreditamos que todas as opiniões devem ser
consideradas e que cada profissional tem uma contribuição a dar, em função das suas experiências e
conhecimentos. Sozinhos chegamos rápido, mas juntos chegamos mais longe e de forma criativa!

● Compromisso com Impacto Social

Fazemos tudo com intencionalidade. Cada ação é pensada no impacto que ela vai gerar. É isso que
motiva todos os envolvidos em nosso esforço diário. É pensar no benefício do nosso trabalho para todos
os que estão junto com a gente neste processo: os beneficiários, fornecedores, parceiros, funcionários e
suas famílias. É estar atento  ao legado positivo que deixaremos para o mundo.



● Mentalidade de Crescimento e Inovação

Essa é a forma como tentamos resolver nossos problemas, trazendo o espírito resiliente de cada um, a
criatividade e os conhecimentos. Estamos sempre prontos para mudar (sempre em nossa versão beta),
abertos às novidades, às inovações, prontos para mudar e aprender sempre, todos os dias.

● Orientação a dados

 Para tomarmos nossas decisões, nos orientamos em dados, informações de credibilidade e argumentos
com fundamento. Temos certeza de que nossas ações geram impacto, mas ter consciência sobre a
forma e aonde queremos chegar possibilita uma ampliação desse impacto, de maneira mais eficiente e
segura.

● Ética e Transparência

São caminhos que percorremos para o sucesso. Para nós, a ética é sobre agir com
honestidade. Aliado a isso, a gente preza pela transparência em nossas conversas,
processos e trabalhos voltados ao desenvolvimento da sociedade.  Isso demonstra nosso
respeito e profissionalismo. Conheça nosso Programa de Integridade, acesse
www.facbrasil.org.br/integridade

O QUE FAZEMOS

EMPREENDEDORISMO

Ei! Assim fazemos um chamado ao empreendedorismo e ao impacto. Desde 2017, já capacitamos 173
empreendedores e 60 intraempreendedores em 10 turmas de cursos presenciais por meio do nosso
programa de empreendedorismo.

Em 2020, ampliamos este impacto com mais 620 empreendedoras beneficiadas com o projeto Todas
Elas. E em 2021, mais 350 finalizaram o programa e 2.800 estão em processo de seleção para iniciar.

Novo foco estratégico:

Disseminar pelo Brasil uma tecnologia social que investe no fortalecimento de ecossistemas de
empreendedorismo e no desenvolvimento de habilidades e comportamentos empreendedores em
mulheres em situação de vulnerabilidade, para que empreendam de forma mais humana, planejada e
com segurança, contribuindo para a transformação sustentável de suas comunidades.

Porque estamos caminhando nessa direção:

O baixo investimento em educação empreendedora no Brasil, aliado à desigualdade social e outros
fatores, leva a uma alta taxa de mortalidade de empresas no país. É um desafio e tanto para ser
superado apenas por uma organização. Por isso, acreditamos em soluções por meio de redes e
parcerias.

Juntos podemos colaborar para um cenário em busca da cidadania plena, com mais pessoas social e
economicamente incluídas, com acesso a direitos historicamente negados, em regiões que crescem de
forma sustentável, e façam parte de um ecossistema com rede ativa de negócios e cultura
empreendedora forte, gerando renda e com autonomia para realização dos seus sonhos.

Quem se beneficia diretamente com nosso projeto:

● Mulheres de baixa renda que queiram empreender ou já empreendam.

http://www.facbrasil.org.br/integridade


A mudança que queremos:

O impacto social que esperamos se reflete em um cenário de comunidades com mulheres empoderadas,
gerando renda com seus negócios estruturados, e empresários com mentalidade de inovação,
conectados e atuantes no ecossistema empreendedor de Brasília, gerando oportunidades de trabalho e
renda, por meio de negócios mais resilientes e perenes.

NOSSA HISTÓRIA

De novo e sempre, renascemos a todo instante. Não somos os mesmos de ontem. Buscamos a melhor
versão que podemos ser. O nosso jeito é cheio de criatividade, inovação e resiliência, para nos
reinventarmos nesse mundo em constante mudança.

Como bons agentes de transformação que somos, já impactamos milhares de pessoas ao longo dos
nossos mais de 30 anos de história, em diversos projetos nas áreas de cultura, educação,
empreendedorismo, esporte, saúde e turismo.

Convidamos você a conhecer um pouco da nossa trajetória. Embarque com a gente nessa linha do
tempo!

2020

● Movimento Reage Brasília
Em 2020, a Fundação criou um movimento pela reação dos micro e pequenos negócios que fora
muito afetados com a pandemia. Mobilizou organizações como Fecomércio, Sindivarejista, BR
AJE, Sebrae-DF para capacitar gratuitamente mais de 80 profissionais de micro e pequen
empresas do DF, no Curso Reação.

2019
● Programa de Capacitação #Bora Mudar

Em 2019, começa a experiência piloto do projeto Bora Mudar, cujo objetivo é a transformaçã
cultural de empresas, visando a agilidade e novas formas de pensar, a fim de adotar novo
modelos de liderança e gestão, com métodos enxutos e ágeis. Entre 2019 e 2020, 6
intraempreendedores do Correio Braziliense participaram dessa experiência transformadora, qu
trouxe diversas novas soluções para o negócio.

2018
● Prêmio Brasília Esporte 2018

Em evento para 600 participantes, a premiação teve como objetivo homenagear atletas, técnicos
instituições que atuam em prol do esporte, a fim de fortalecer a cultura esportiva no Distri
Federal, contribuir para o desenvolvimento social e preservar a identidade esportiva com
instrumento de superação de problemas sociais. Projeto em parceria com a Secretaria de Estado d
Esporte e Lazer do DF.

2017
● Ei! Comunidade de Empreendedorismo e Impacto

Em agosto de 2017, nasceu nosso programa de empreendedorismo, com o propósito d
transformar empreendedores de dentro para fora. Desde então, já impactamos milhares d
pessoas por meio de cursos, eventos, oportunidades de conexão e produção de conteúdo
inspiradores.

● Curso Jovem Árbitro
Em 2017 e 2018, o curso Jovem Árbitro proporcionou a 45 jovens em situação de vulnerabilidad
social a oportunidade de acesso a qualificação social e de conhecer as regras do futebol societ



desenvolvendo habilidades como disciplina, liderança e mediação de conflitos. Além de incentiv
habilidades e competências individuais para resgate de valores e promover o intercâmbio co
profissionais da área. Projeto em parceria com o UNODC (agência da ONU) e apoio da Secretar
de Esporte e Lazer do DF.

● Vamos Nessa
O Distrito Federal foi o primeiro lugar do mundo a testar a experiência piloto do projeto Vam
Nessa, do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime (UNODC). Nos anos de 2017
2018, o trabalho envolveu o treinamento de 58 professores, que ministraram aulas esportivas pa
972 jovens de 11 Centros Olímpicos e Paralímpicos. A iniciativa foi realizada em parceria com
Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer do DF e apoio da FAC e Instituto para o Desenvolvimento d
Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte (Idecace). Em 2020, tivemos uma representan
da FAC em Viena, na Áustria, para apresentar os resultados do projeto em evento das Naçõ
Unidas.

2016
● Social Clinics Real Madrid

Nos anos de 2016 e 2017, a Clínica Social de Futebol Real Madrid beneficiou 400 jovens atletas d
regiões de vulnerabilidade do Distrito Federal e formou 14 professores em um treinamento co
técnicos do time espanhol. Parceria entre a FAC e a Fundação Real Madrid.

● Candy Chang no Brasil
Principal atração do Festival da Gentileza, realizado de 26 a 30 de outubro de 2016 em Be
Horizonte (MG), a artista taiwanesa americana Candy Chang inspirou muita gente em sua rápid
passagem pelo Brasil, com o projeto Before I die, que instigava os participantes a refletirem sob
suas vidas e escreverem em um grande painel o que gostariam de fazer antes de morrer. A artis
também visitou projetos sociais e participou de workshop e bate-papo com crianças e jovens.
vinda de Chang ao país foi viabilizada pela Fundação Assis Chateaubriand e pelo Consulad
Americano.

● Expedição Cultural
Em 2016, realizamos em Minas Gerais a 5ª edição do concurso cultural Expedição Cultural, cu
objetivo foi promover a cultura, o turismo e a cidadania; reconhecer e divulgar os principais grup
culturais; incentivar as artes cênicas e os grupos culturais; contribuindo para a elevação
divulgação turística do Brasil e valorizando a memória cultural do país. O projeto foi realizado pe
FAC, com promoção cultural do jornal Estado de Minas e patrocínio da Petrobras.

2015
● Na Praia Social

De 2015 a 2018, mais de 4,5 mil moradores de regiões em situação de vulnerabilidade do D
tiveram a oportunidade de participar de atividades de lazer em um luxuoso complexo de event
às margens do Lago Paranoá. O projeto Na Praia Social foi realizado em parceria com a R
Produções.

● Curso Jovem Repórter
De 2015 a 2017, o curso de férias Jovem Repórter reuniu dezenas de estudantes interessados e
descobrir mais sobre o universo do jornalismo em uma experiência que incluiu um bate-papo co
jornalistas e tour pelo Correio Braziliense, TV Brasília e Clube FM.

2012
● Rede Mães de Minas

Com a Rede Mães de Minas, de 2012 a 2014, criou-se uma rede social que conectava mais de 1
mil mães, especialistas e gestores em iniciativas de educação em saúde no estado de Minas Gerai

2011

http://publica.sites.correioweb.com.br/page,140,53.html?i=3531&meta_type=noticia&id_content=816526&schema=noticia_133890394703


● Esporte e Cidadania
Início da parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do DF para a gestão pedagógica de
Centros Olímpicos e Paralímpicos. Em 2017, amplia-se o trabalho para mais 3 COP, num total de
Anualmente, 15 mil pessoas de todas as idades são impactadas com esse trabalho que foca n
esporte como ferramenta para transformação social, levando à saúde física, emocional
protagonismo cidadão.

● Sarau Chatô
De 2011 a 2017, foram 24 edições de um evento cultural gratuito que encantou 14,9 mil pessoa
com apresentações musicais, danças e outras manifestações artísticas, numa homenagem
diversos estados brasileiros e países com embaixadas em Brasília.

● Chatô e seu tempo: o Brasil de 1924 a 1968
Em 2011, a FAC lança livro de autoria de Adirson Vasconcelos. Cada capítulo é dedicado a um an
da longa trajetória do homem que possibilitou o surgimento de 72 empresas no Brasil, ent
emissoras de rádio e de televisão, jornais e revistas.

● Liberdade e Democracia
Em 2011, centenas de pessoas prestigiaram esse evento, formado por painéis de discussão co
especialistas de diversas áreas para análise do cenário da democracia e liberdade de expressão n
Brasil e no mundo.

2010
● Revelando Pernambuco

De 2010 a 2013, o projeto Revelando Pernambuco focou no empoderamento das comunidad
locais e no fortalecimento da governança do turismo do estado. Foram 500 pessoas capacitadas e
14 regiões turísticas divulgadas, 21 projetos de turismo elaborados, 25 embaixadores do turism
formados e 4,7 mil estudantes envolvidos em concurso de redação. Parceria entre a FAC e
Empetur, da Secretaria de Turismo de Pernambuco.

● Embarque no Turismo
Seminário realizado em junho de 2010 para discutir o papel do turismo no desenvolvimento d
país.

● Ciência, Tecnologia e Inovação no dia a dia
De 2010 a 2012, o projeto oportunizou acesso à produção científica do DF com 122 pesquis
transcritas e atingiu 7 mil alunos de 30 escolas do ensino fundamental com atividades lúdicas
muita informação relevante. Convênio com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Feder
(FAPDF).

2009
● Revelando Tocantins

De 2009 a 2011, o projeto Revelando Tocantins focou no empoderamento das comunidades loca
e no fortalecimento da governança do turismo do estado. Foram mapeados 290 atrativos turístico
200 representantes municipais formados em 23 municípios de 4 regiões turísticas, além de 3
condutores ambientais capacitados. Parceria entre a FAC e o Ministério do Turismo.

2008
● Espaço Chatô

De 2008 a 2017, o Espaço Chatô, que se localizava na sede da Fundação Assis Chateaubriand e
Brasília, recebeu cerca de 20 mil visitantes em mais de 100 exposições de arte, 30 lançamentos d
livros e outros eventos culturais.

● Turismo Estrada Real



Suplemento especial publicado em 2008 pelo jornal Estado de Minas abrangendo aspectos
histórico, cultural, ecológico, rural, religioso/esotérico, de saúde, esportivo, de negócios,
gastronômico e folclórico dessa famosa trajetória histórica. Convênio entre a FAC, Embratur e o
jornal Estado de Minas.

2006

● Coral Chatô
Durante 10 anos, de 2006 a 2016, mantivemos o Coral Chatô, com apresentações em divers
locais de Brasília. O grupo era formado por voluntários da comunidade, que iam até hospitai
creches, orfanatos, asilos, quadras residenciais e eventos para levar a alegria da música
pessoas e enchê-las de emoção.

● Guia do Empreendedor do Rio Grande do Norte
Editado e distribuído por meio do jornal O Poti em 2006, o Guia foi parte integrante das ações d
Projeto de Desenvolvimento da Cultura do Empreendedorismo no Rio Grande do Norte. Convên
entre a FAC, SEBRAE-RN e o jornal Diário de Natal.

2005

● Atlas Geográfico do Rio Grande do Norte
Publicação de Atlas Geográfico do Estado do Rio Grande do Norte, editado em 10 fascícul
semanais no ano de 2005. Convênio entre a FAC, Petrobrás e o jornal Diário de Natal.

● Seminário O Biodiesel e o Nordeste
Realizado em Recife no ano de 2005, o seminário abordou a importância do biodiesel como
substituto do diesel no Nordeste. Convênio entre a FAC, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o
jornal Diário de Pernambuco.

● Seminário Inclusão Digital
Realizado em Belo Horizonte, no ano de 2005, o seminário discutiu a importância da inclusão
digital para o desenvolvimento social e econômico de Minas Gerais. Convênio entre a FAC,
Ministério da Ciência e Tecnologia e o jornal Estado de Minas.

● Série Meu Lugar
Série de cadernos especiais publicados em 2005 pelo Correio Braziliense com um retrato
histórico da evolução das então cidades satélites de Brasília e sua situação, com depoimentos de
moradores, autoridades, líderes comunitários e empresariais. Parceria entre a FAC, Governo do
Distrito Federal e o jornal Correio Braziliense.

2003
● Multiminas Brasil - 5ª Feira Nacional de Turismo

Evento de alcance nacional, inserido no 5º Congresso de Tecnologia e Mercadologia Turística e
2003, visando à promoção e divulgação dos principais destinos turísticos de Minas Gera
Convênio entre a FAC, Embratur e o jornal Estado de Minas.

2000

● Memorial Assis Chateaubriand

Em 2000, é lançado mais um livro sobre a vida de Assis Chateaubriand. Autor: Adirso
Vasconcelos.

1995

● O Pensamento de Assis Chateaubriand



Em 1995, é lançado o primeiro livro da série de 50 volumes, escrito pelo historiador Adirso
Vasconcelos. Uma coletânea de artigos e discursos de Assis Chateaubriand ao longo de sua vid
como jornalista e parlamentar.

1993

● Leitor do Futuro
Programa criado em 1993 com o objetivo de estimular o hábito da leitura entre crianças e jove
em idade escolar, por meio de visita à sede dos Diários Associados. Em 2018, ganhou nov
roupagem e mudou de nome para Leio e Escrevo meu Futuro. Ao longo desses anos, mais de 2
mil pequenos participaram dos tours guiados.

1992

● Prêmio Nacional de Redação Assis Chateaubriand
Com um total de 16 edições, entre 1992 e 2010, o prêmio mobilizou estudantes de várias regiõ
do país para pesquisarem e escreverem sobre grandes nomes da história brasileira. Realizado e
parceria com a Fundação Banco do Brasil.

1989

● Quando tudo começou
A Fundação Assis Chateaubriand foi instituída em 23 de fevereiro de 1989.

O QUE NOS FAZ ÚNICOS

Este projeto tem como diferencial a utilização da abordagem do design thinking para planejamento de
um projeto social. Isso garantiu que a metodologia desenvolvida fosse efetivamente adequada ao
público, o que se comprovou no sucesso da primeira edição.

Isso consiste numa grande inovação, tanto no terceiro setor quanto no próprio planejamento de
políticas públicas e sociais.

Além disso, o projeto inova no olhar sobre as participantes, enxergando-as não só como beneficiárias,
mas como geradoras de impacto elas mesmas em suas comunidades. Inova ao adaptar a linguagem do
empreendedorismo para este público e ao usar redes sociais (acessíveis e gratuitas) como plataformas
de educação.

A experiência piloto, como amplamente demonstrado, foi um enorme sucesso de resultados,
performance e impacto, transformando efetivamente a vida dessas mulheres.

CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Nosso comprometimento com o impacto social já foi reconhecido por diversas instituições nacionais e
nos credencia para participar de várias redes.

● Certificado de Excelência - Programa AMBEV/VOA 2020
● Selo DOAR de Gestão e Transparência emitido pelo Instituto Doar - 2020
● Prêmio Selo Social - Instituto Abaçaí 2019 e 2020

A Fundação também tem participação:

● Conselho do Selo Social - Instituto Abaçai
● Diretoria da FUNP-DF - Federação de Fundações Privadas no Distrito Federal
● RIS - Rede de Investidores Sociais do Distrito Federal
● Colegiado Nacional do Movimento Nacional ODS Nós Podemos



O projeto TODAS ELAS já foi realizado em parceria com a Secretaria de Esporte do DF, por meio de
Termo de Colaboração, pela Secretaria de Cultura do DF e pela Secretaria da Mulher do DF por meio de
Termo de Fomento, e recebeu doações de cerca de 100 pessoas que acreditam na força do
empreendedorismo para mudar a realizadas destas mulheres, do patrocínio do SEBRAE-DF, Novatics e
do Matchfunding Impacta +.

A Fundação conta com alguns profissionais com forte qualificação e perfil diversificado. Em especial,
citamos o seguintes profissionais:

Nome:  Mariana de Góes Borges

● Administradora, pós graduada em gestão executiva e MBA em Marketing. Como executiva no setor
privado estabeleceu parcerias estratégicas, estruturou políticas institucionais, equipes, áreas e realizou
projetos em vários estados brasileiros.

● Fellow da CUNY - City University of New York tem 11 anos de experiência no 3o setor, Como
Superintendente da Fundação liderou projetos sociais nas áreas de saúde, educação, cultura, turismo,
esporte e empreendedorismo.

● Suas  experiências pessoais e profissionais a tornaram uma intraempreendedora e é uma entusiasta por
novas ideias e desafios.

● Com sua determinação e capacidade de inspirar os outros, tem feito grandes transformações na
Fundação.

Nome:  Mayane Burti

● Antropóloga, Cientista Social e Mestra em Direitos Humanos com mais de 10 anos de experiência em
gerenciamento de projetos e políticas públicas.

● Com a mentalidade do design thinking, foco no cliente e na resolução do real problema, tem atuado na
gestão de projetos de forma eficiente, ágil e inovadora.

● Tem habilidades de liderança, adora aprender coisas novas, melhorar continuamente e encarar desafios.
Acredita em times diversos e inclusivos, que colaborem e co-criem na busca de soluções e com foco em
resultados.

● Adora atuar com comunicação, facilitação e gerenciamento de projetos. Hoje, tem o empreendedorismo e
projetos de impacto como uma de suas missões.

Nome:  Leandro de Carvalho

● Bacharel em Relações Internacionais, especialista em Avaliação de Projetos. Atua há mais de 10 anos no
3o setor, tendo gerenciado e integrado equipes multi e interdisciplinares em projetos de diversas áreas,
dentro e fora do Brasil. Já foi um empreendedor, hoje é um intraempreendedor.

● Acredita nos processos colaborativos e na construção de novos caminhos através do diálogo e do
compartilhamento para se chegar à inovação.

● Integra o time de mensuração de impacto da TODXS Brasil, que trabalha para transformar o Brasil num
país verdadeiramente inclusivo para a população LGBTI+. É Designer (Thinker e de Processos), Agile
Coach é um entusiasta de iniciativas que melhorem o mundo.

Por último, a experiência de 30 anos de existência da Fundação, além de mais de 10 anos de trabalho
na gestão de uma política pública com 15 mil beneficiários, traz a certeza da capacidade de execução e
da idoneidade e seriedade da instituição.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO



 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Realização de uma jornada de formação empreendedora para mulheres de baixa renda que atuem em
atividades da produção associada ao turismo e/ou outras atividades econômicas que contribuam para a
geração de renda no DF. O projeto também contempla o fomento a um ecossistema local de apoio
(ativação de parcerias para suporte à mulheres à frente de nanoempreendimentos) e a inserção das
mulheres beneficiárias em evento de comercialização.

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

Em nossa jornada imersiva para criar soluções efetivas e eficientes para transformar o ecossistema
empreendedor do Distrito Federal, conhecemos a Nathaly.

Nathaly, tem 45 anos e é moradora da Estrutural.

Ela tem 2 filhos, mãe solo e trabalha como diarista em casas no Park Way e em Vicente Pires, além de
cuidar sozinha da própria casa. Ela tem o ensino fundamental completo mas teve que parar de estudar
para começar a trabalhar. É daquelas mulheres trabalhadoras, é a primeira a acordar e a última a
dormir. Adora uma cervejinha nos finais de semana e ama ouvir um samba raiz na comunidade. É muito
religiosa e não perde o culto de domingo. Ela quer dar uma vida melhor para os filhos, voltar a estudar
e ter uma renda melhor. É muito criativa e sempre faz coisas novas, como artesanatos maravilhosos, e
todas a consideram uma mulher muito talentosa. Ela quer encontrar um novo parceiro, mas isso não é
uma prioridade. Tem medo de passar fome, medo da violência, medo de doenças e principalmente de
pegar o Coronavírus. Sua renda está comprometida e ela sobrevive com o auxílio do governo e vende
doces quando pode, já que as diárias pararam por conta da pandemia. Precisa de ajuda em todos os
sentidos, financeira, física e psicológica.

Quantas Nathalys você conhece?

A resposta, certamente, será: muitas. São milhares de Nathalys anônimas espalhadas pelo
Distrito Federal, batalhando por seu sustento e de sua família. Fortes, resilientes e cheias de talentos,
essas Nathalys pulsam um espírito empreendedor cheio de criatividade e inovação. Mas são engolidas e
consumidas pela lógica da sobrevivência e da subsistência, sem conseguirem passar a uma lógica do
desenvolvimento e do crescimento.

Quantos talentos e quantas possibilidades de desenvolvimento de grandes empreendedoras estão
presentes nessas mulheres realizadoras e fazedoras? Imergindo nessa realidade e conversando com
muitas Nathalys a partir de um processo de design thinking, percebemos que para seu
desenvolvimento, elas devem deixar de se encarar como a "mulher do corre", para se enxergar como
nanoempreendedoras. Qualificar seus talentos e habilidades a partir do effectuation - a valorização do
que elas já sabem, já conhecem e já têm em suas mãos - e fornecer a ela uma rede de apoio que
nunca tiveram vai permitir a essas mulheres trilhar um caminho de desenvolvimento e crescimento que
vai impactar não apenas sua vida, mas a comunidade onde moram.

Nesse ecossistema, nossas Nathalys poderão encontrar o apoio que lhes falta por toda vida. Poderão
contar com uma formação adequada para suas realidades e para seu nível de formação, inclusive com
apoios específicos em caso de déficit educacional causado pela evasão escolar prematura. Poderão,
também, contar com apoio psicossocial para acreditarem em si e serem capazes de ousar, de inovar e
de criar utilizando todo o potencial que, muitas vezes sem saber, todas elas têm. Poderão, ainda, contar
com investimento de microcrédito adequado às suas necessidades e realidades logo após o
encerramento da formação, para que seus negócios não deixem de decolar pela falta de recursos -
muitas vezes de pequeníssimos valores - para investirem em seus empreendimentos.

Nosso direcionamento pelo foco nas mulheres nanoempreendedoras se dá por ainda haver um
descompasso entre o número de homens e mulheres em cargos de chefia, representando as mulheres
apenas 15% do total. Apesar disso, segundo pesquisa do Global Entrepreneurship Monitor (GEM), a



inovação está presente 5% a mais nos negócios femininos, em comparação aos masculinos, o que
mostra que o potencial de inovação desse grupo é ainda maior, apesar das menores oportunidades.

Essa iniciativa se une a um movimento global expresso pela Agenda 2030 da ONU que luta pela
igualdade de gênero, e que repercute também nas políticas no Brasil. Contribuímos efetivamente com
os ODS 5 - Igualdade de Gênero - e 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico -,
apostando no empreendedorismo e na inovação enquanto estratégias para alcance da cidadania e para
promoção da igualdade de gênero.

Segundo o Portal do Empreendedor, entre 2013 e 2019 o número de empreendedoras aumentou 124%,
saltando de 1,3 milhão em 2013 para 3 milhões em 2018. Este projeto visa contribuir para esse
aumento, apostando no empreendedorismo feminino enquanto estratégia de empoderamento e
autonomia feminina.

Acreditamos nas mulheres como potências de transformação de suas realidades e do mundo, e que a
sensibilidade e força femininas podem revolucionar o universo empreendedor. Por meio dessa solução,
apoiamos mulheres em seu caminho de empoderamento e estimulamos o desenvolvimento de suas
habilidades para atuarem como nanoempreendedoras e conectamos essas mulheres a diversos atores
do ecossistema em uma comunidade de empreendedorismo.

Para isso, criamos uma jornada lúdica e prática de desenvolvimento nanoempreendedor, trabalhando o
que ela já tem (effectuation), criando as bases para a confiança e empoderamento e para a construção
de um ecossistema local de apoio.

E o fortalecimento de mulheres à frente de nanoempreendimentos da produção associada ao turismo
está em total consonância com políticas públicas e programas, tanto do Governo Distrital quanto do
Governo Federal.

No âmbito Distrital, o Todas Elas é um elemento de cumprimento da Lei Lei nº 6.924, de 29 de julho de
2021, que estabelece as diretrizes para a Política Distrital de Fomento ao Artesanato Popular, tendo
entre as diretrizes a capacitação dos artesãos, por meio de cursos, bem como na instrução e formação
do empreendedorismo do artesanato; adoção de medidas para a melhoria da competitividade do
produto artesanal e da capacidade empreendedora; e facilitação do acesso ao microcrédito e às ações
de fomento, visando ao desenvolvimento do trabalho do artesão e do empreendedorismo artesanal.

O Todas Elas contribui ainda com o Programa Turismo em Ação, capacitando e incentivando mulheres à
frente de nanoempreendimentos para a inovação, criando assim possibilidades de crescimento e
desenvolvimento destes nanonegócios em Regiões Administrativas do DF, contribuindo para a
descentralização do turismo na cidade.

Também será positivamente impactado pelo Todas Elas o Plano Plurianual do Distrito Federal (PPA)
2020-2023, uma vez que o Programa Temático 6207 - Desenvolvimento Econômico, contempla
investimentos e ações para o desenvolvimento da atividade turística no DF, mirando, entre outras
ações, o desenvolvimento do turismo criativo e o estímulo à cadeia produtiva do artesanato.

Estas mulheres serão ainda beneficiadas ao estarem preparadas para melhor ofertar os seus produtos
aos turistas que chegarão ao DF por meio da Via da Liberdade, rota turística que contempla áreas do DF
mais distantes da centralidade do Plano Piloto.

É importante citar também, que o Todas Elas é uma ação que contribui com o compromisso do DF junto
à Rede de Cidades Criativas, ajudando no processo de desenvolvimento do artesanato e da
gastronomia, atividades produtivas que fazem parte da indústria criativa e cultural. 

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA



No DF 47% das mulheres de baixa renda trabalham com serviços . Essas mulheres se enxergam como1

a "mulher do corre". Aquelas que se viram nos 30, que não ficam paradas e que arregaçam as mangas
para não passar necessidade. São elas boa parte das trabalhadoras informais do setor da economia
criativa, além de outros setores com beleza, alimentação e outros.

Também no Distrito Federal, mais da metade dos lares são chefiados por mulheres (51%), e em
domicílios de baixa-renda chefiados por mulheres o bem-estar da família é 12% maior do que em
domicílios chefiados por homens . Investir nessas mulheres é investir em suas famílias, em suas2

comunidades e em outras mulheres que, a partir do seu exemplo, vão também se inspirar e almejar
sair da lógica da sobrevivência para a lógica do desenvolvimento. Essas empreendedoras serão, então,
vetores de uma mudança cultural muito mais profunda do que aquelas que verão acontecer em suas
próprias vidas.

Há ainda de se considerar a importância da mulher em diversas atividades que fazem parte da
produção associada ao turismo, a exemplo do artesanato, segmento no qual 70% dos 10.800 artesãos
cadastrados no DF são mulheres, como a Dona Antônia, mestre artesã que vem trabalhando pela
valorização das produções artesanais utilizando como matéria prima o capim colonião. Se levarmos em
conta também as milhares de mulheres que no DF produzem alimentos com a cara da cidade (os doces
e compotas de morango em Brazlândia, os doces, compotas e bolos de buriti, as tortas de pequi etc)
estamos falando de um grande potencial a ser desenvolvido para que muitas famílias possam ter como
fonte de renda e trabalho atividades da produção associada ao turismo.

A escolha pelo foco em nanoempreendedoras de baixa renda também foi bastante fundamentada pelo
processo de pesquisa e pela constatação de que, apesar de ter uma enorme energia, resiliência,
criatividade e solidariedade nessas comunidades, o que cria um ambiente absolutamente favorável, a
falta de investimento no desenvolvimento dessas pessoas é ainda gritante. Investir no
nanoempreendedorismo na base da pirâmide é superar uma lógica de projetos sociais assistencialistas
e focar no desenvolvimento autônomo e protagonista dessa população. Estimular o
empreendedorismo na base da pirâmide é trabalhar para que a solução para a pobreza e desigualdade
que ainda assolam nosso país venha pelas mãos dessas pessoas que estão à margem, excluídas
e vulnerabilizadas. E nós acreditamos que elas têm a força e a capacidade de promover essa
transformação. Só lhes faltam as condições favoráveis, e aí entra nossa atuação.

Enxergamos o empreendedorismo como uma estratégia de superação de barreiras e desafios e
transformação da realidade socioeconômica das atendidas. O empreendedorismo é uma
alternativa importante de geração de renda e produção da autonomia financeira de populações
em situação de vulnerabilidade, uma estratégia de empoderamento e geração de renda para
mulheres, que a partir de sua autonomia passam a ser cidadãs mais plenas.

As empreendedoras da base da pirâmide são carentes em todos os sentidos. Lhes falta formação
adequada, autoconfiança, crédito, apoio, equilíbrio familiar, entre tantas outras questões. Mas elas têm
aquilo que é o mais importante: o instinto empreendedor. São empreendedoras natas, que precisam
de apoio para se desenvolverem. Por isso, nossa solução não prevê apenas a realização de um curso,
mas a tecnologia social de  ativação de um ecossistema de apoio a nanoempreendedoras do
Distrito Federal.

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA

 

2.5 OBJETIVOS

2 Bem-estar multidimensional: uma comparação entre grupos de domicílios em situação de pobreza e
vulnerabilidade

1 RETRATOS SOCIAIS DF 2018. As mulheres do Distrito Federal: desigualdade, inserção no mercado de
trabalho e cuidados com a casa e a família



OBJETIVO GERAL:

Dar acesso a mulheres de baixa renda, que preferencialmente façam parte da produção associada ao
turismo(artesãs, confeiteiras, gastrônomas e culinaristas, etc), a uma jornada prática, que transforma
talentos em nanonegócios e criar bases para o empoderamento econômico e autonomia financeira da
mulher, contribuindo para o fortalecimento de nanonegócios que fazem parte da cadeia do turismo no
Distrito Federal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

● Oferecer formação em nanoempreendedorismo para mulheres de baixa renda do Distrito
Federal;

● Desenvolver a comunidade em que essas mulheres estão inseridas, criando um ecossistema de
apoio a essas nanoempreendedoras e estimulando que elas sejam também agentes de
transformação;

● Oportunizar acesso a microcrédito para continuidade do desenvolvimento de seus negócios,
fortalecendo nanonegócios da produção associada ao turismo;

● Oferecer Mentoria de Marketing Digital (Bootcamp Conecta)com curadoria de conteúdos e
mentoria focada em marketing digital.

● Promover o acesso à mercado para mulheres empreendedoras da produção associada ao
turismo por meio de evento/canal de comercialização.

2.6 METAS

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS

META 1 - GERENCIAMENTO DO PROJETO

ETAPA 1.1
Gestão Técnica

Entendemos que cada parceiro tenha um foco de atuação e possa desejar medir diferentes impactos do
projeto na vida das mulheres. Por isso, o primeiro passo é definir junto ao parceiro qual o enfoque que
será dado naquela medição, antes mesmo de o curso começar. Desta forma, poderemos já no início do
curso saber o direcionamento daquela turma com base nessas definições.

Por exemplo: alguns parceiros consideram importante um recorte racial, então os instrumentos seriam
mais focados nesse aspecto. Outros consideram relevante analisar o impacto sobre mulheres em
situação de violência doméstica, o que requer outros dados e outro olhar. Para a Secretaria de Turismo
pode ser relevante levantar dados e informações sobre o envolvimento das beneficiárias em atividades
da produção associada ao turismo. Por isso, os instrumentos são customizados conforme o interesse da
Secretaria de Turismo do Distrito Federal a partir dos múltiplos impactos gerados pelo projeto.

Após a definição dos focos, são elaborados os instrumentos de coleta, que são formulários, com suporte
em texto ou em vídeo, a serem enviados às mulheres no início e ao final do curso, gerando uma
comparação entre os dois momentos.

Algumas perguntas têm como base indicadores de performance e indicadores de impacto definidos
previamente pela Fundação e pela Secretaria.

Após o recebimento das primeiras respostas é feita uma análise parcial, para entender qual o contexto
daquelas mulheres. Após a aplicação do questionário final de impacto é feita uma comparação entre as
duas situações, antes e após o curso, para analisar impactos e mudanças na vida das participantes.

O serviço de dados previsto nesta etapa também contempla a inclusão de todas as participantes na
plataforma, o acompanhamento de frequência e presença nas aulas e a geração dos certificados a partir
da análise da participação das mulheres nas atividades.

ETAPA 1.2



Gestão Pedagógica e do ecossistema

Um fator de sucesso do projeto é o cuidadoso processo de seleção das mulheres participantes. É
necessária uma divulgação massiva e focada nos locais de atuação e no público alvo, podendo haver
esforço colaborativo de atores que já são próximos de segmentos da cadeia produtiva associada ao
turismo (artesanato e gastronomia).

É, ainda, fundamental uma seleção que considere os múltiplos fatores que envolvem escolha daquela
mulher: o alinhamento com a proposta do curso, as expectativas, o momento de vida, a vontade de
empreender, os talentos, o perfil socioeconômico, a disponibilidade, a abertura para o processo, entre
outros.

Por isso, optamos por realizar um processo seletivo mais complexo e com mais análise subjetiva, para
realmente identificar e alcançar as "Nathalys" que mais precisam dessa solução. Os dados do projeto
piloto mostraram que a decisão foi bastante acertada e deve ser mantida.
Ecossistema de apoio

O ecossistema de apoio às empreendedoras de cada Região Administrativa é, também, um fator
importante para o sucesso do Todas Elas. Ativar a rede local significa dizer que, mesmo após o término
do curso, as mulheres poderão contar com essa nova rede e também gerar valor para os parceiros.
Incentivamos que essa parceria seja uma via de mão dupla, uma efetiva troca dentro de cada
comunidade que atuamos.

Para identificar, acionar e manter essa rede ativa, será utilizada uma tecnologia social desenvolvida pela
Fundação, que será executada principalmente pela equipe de articulação social.

A primeira etapa é identificar as necessidades das mulheres participantes. o Mapeamento e mobilização
da rede local leva em consideração as necessidades 360º destas mulheres. Uma rede é criada em cada
uma das Regiões Administrativas da edição. Atores locais são identificados para serem apoiadores locais
do projeto. O apoio pode vir de formas diversas:

prêmios para os desafios, atendimentos psicossociais, mentoria, participação em momentos especiais,
priorização dos negócios dessas mulheres no consumo, etc.
 
Qualquer empresa ou pessoa pode apoiar Todas Elas, e é importante que cada um perceba o valor e o
ganho que é estimular o desenvolvimento dessas mulheres. Investir nelas é investir em sua própria
comunidade. O crescimento delas, significa o crescimento de todos à sua volta.

Para manutenção desse ecossistema, é importante criar um meio de comunicação entre os parceiros
que fortaleça as relações e possibilidades de trocas entre eles, mas também do programa com os
parceiros para que possam receber informações sobre resultados das mulheres participantes, divulgar
suas ações que sejam afins e, sobretudo, para que a rede se fortaleça.

Todos os parceiros são convidados a participar de eventos online, onde serão incentivadas interações.
Nestas oportunidades, estimularemos o compartilhamento de conhecimentos sobre o universo do
empreendedorismo e sobre a realidade das mulheres. Receberão, ainda, um kit digital de apoiador do
projeto, para que se sintam parte dessa rede. Encontros presenciais também serão realizados para
fortalecer a relação.

Caberá à equipe de articulação social manter essa rede viva e pulsante, gerando valor para todos os
envolvidos para que mesmo após a finalização do projeto, esse ecossistema siga existindo e siga sendo
uma importante referência de apoio para essas mulheres.
Disponibilização de conteúdos na plataforma

A Jornada Todas Elas foi estruturada com centro na aprendiz, a partir da criação de uma persona.
Pesquisa previamente realizada sobre a aprendiz mostrou que a jornada deveria ser focada em ação,
com conteúdos de apoio e atividades coletivas. 

Para o desenho da jornada, deve-se considerar os aspectos de fácil acesso ao conteúdo, fácil
compreensão de termos complexos, escolaridade do público e conectividade. Para o desenho do



conteúdo, propõe-se o uso da metodologia do Effectuation, teoria sobre comportamento empreendedor
de Sara Sarasvathy, considerando os pilares: 

● Centrado na pessoa: o conteúdo deve reforçar os conhecimentos, habilidades e atitudes que a
aprendiz tem em mãos.

● Soluções possíveis: o conteúdo deve promover interações para que a aprendiz encontre soluções
que ela possa executar.

● Financeiramente viável: o conteúdo deve promover ações que não onerem as aprendizes
financeiramente, seja no âmbito de atividades para o negócio delas ou no âmbito de
investimentos desproporcionais para realizar o processo de aprendizagem.

A jornada foi organizada em três ciclos sendo eles: Descoberta, Aperfeiçoamento e Fortalecimento, cada
uma seguida por um lançamento e um exercício de reflexão. A duração do ciclo é de três a quatro
semanas e conta com entrega de conteúdo e atividades práticas semanais. 
Os tópicos de aprendizagem foram divididos em duas linhas, uma de conteúdo expositivo e outra de
atividades práticas para reforçar o aprendizado, seguindo a categoria de orientação.

Nas atividades práticas, as participantes serão convidadas a botar a mão na massa e colocar em prática
em seus negócios os aprendizados de cada etapa. Poderão contar com apoio umas das outras e, em
caso de dúvidas, acionarão as mobilizadoras, que levarão para as lives, onde a facilitadora poderá
apoiá-las. 
Com o tempo, o programa contará com um banco de dados das dúvidas mais recorrentes, para que
possa ser desenhado um processo de envio de dúvidas via WhatsApp, que será respondido de forma
automatizada de acordo com categorias pré estabelecidas, com envio de conteúdo complementar para
sanar as dúvidas.

Para esse processo, deve-se considerar as seguintes modalidades de aprendizagem:

● Vídeo-aula: aulas com conteúdos ilustrados com cinco a dez minutos de duração. Esse modal
também será usado para orientações de exercícios práticos e outras necessárias para a jornada.
(carga-horária de 10 minutos por vídeo)

● Cartilha: material de apoio que acompanha a vídeo-aula semanal. (carga-horária de 50 minutos
por cartilha)

● Exercício: atividade sem pontuação para praticar o conteúdo da semana. (carga-horária de 60
minutos por Exercício)

● Desafio/Grupo de estudos: Grupo para troca de práticas, com perguntas orientadoras para
debate entre as aprendizes. (carga-horária de 360 minutos por etapa do desafio)

● Quizz: Teste com pontuação realizado na plataforma de aprendizagem (carga-horária de 50
minutos por quizz)

● Aula online ao vivo: Transmissão ao vivo com aula síncrona, tira-dúvida e mini-palestras com
convidadas de temáticas específicas. A aula ao-vivo pode prever interações de acordo com
objetivo de aprendizagem. (carga-horária de 120 minutos por aula online ao vivo)

A carga horária do curso, com todos esses modais, será de 100 horas/aula.
onteúdos 

Ambientação e introdução

Ciclo Semana Modal Tema Carga horária
(em minutos)

Tipo

1 1

Vídeo-aula Boas vindas para as
participantes

10 conteúdo

Cartilha Guia da Participante 350 conteúdo

Ambiente
de estudos

Ambientação -
Apresentação e uso das
ferramentas

30 Atividade
prática

vídeo-aula Dicas de estudo 10 conteúdo

Tempo total Ciclo 1 Semana 1 400



Ciclo 01 - Descoberta

Objetivo de aprendizagem do ciclo: Conectar. Despertar. Desenvolver olhar de foco nos clientes

Ao final do ciclo, as aprendizes devem ser capazes de compreender os pontos positivos do seu negócio
para seus clientes. 

Essa fase começará com o onboarding e com estratégias de formação de rede entre as mulheres
participantes.

Visará despertar as participantes para o fato de que já sabem muitas coisas, já têm muitos talentos e
conhecimentos e que suas atividades voltadas à sobrevivência podem ser, na verdade,
nanoempreendimentos.

A base da fase será o effectuation e as primeiras etapas do design thinking, com foco no humanamente
desejável. As participantes farão pesquisas com clientes e serão estimuladas a desenvolver esse
mindset de foco nos clientes e de melhoria contínua.

Ao longo dessa fase, as participantes serão convidadas a fazerem seu primeiro investimento em ajustes
e melhorias em seus negócios com base nas primeiras pesquisas. Serão pontuadas também a partir de
entregas específicas e interações entre participantes, em um processo de gamificação para
engajamento.

Ciclo Semana Modal Tema Carga horária
(em minutos)

Tipo

1

1

vídeo-aula Conteúdo sobre efetive-se 10 conteúdo

cartilha slides do vídeo-aula em formato pdf 50 conteúdo

vídeo-aula Reflexão da semana 10 conteúdo

Exercício Reflexão da semana 50 prática

vídeo-aula O que é empreender? 10 conteúdo

Exercício Diagnóstico do negócio 60 prática

vídeo-aula Exercício 10 conteúdo

cartilha Exercício 50 Atividade
prática

Quizz 3 perguntas sobre effectuation 30 Atividade
prática

1ª Aula
online ao vivo

Eu, Mulher Empreendedora - Auto
estima e empreendedorismo 120 Conteúdo

Desafio -
grupo de
estudo

Lançamento do Desafio - grupo de
estudo do ciclo 01 e formação dos

grupos
360 Atividade

prática

Tempo total Ciclo 1 Semana 1 760

2

vídeo-aula Meus clientes 10 conteúdo

cartilha Mapeando os clientes 50 conteúdo

vídeo-aula Mapa de característica dos clientes 10 conteúdo

cartilha Mapa de característica dos clientes 50 conteúdo

vídeo-aula Reflexão da semana 10 conteúdo

Exercício Reflexão da semana 50 atividade
prática

Quizz 3 perguntas sobre mapeamento 30 atividade
prática

Desafio -
grupo de
estudo

Envio de pergunta da fase 2 do Desafio -
grupo de estudo 360 atividade

prática

Tempo total Ciclo 1 Semana 2 570



3

vídeo-aula Comunicação e Venda 10 conteúdo

cartilha Pitch de vendas e canais de
comunicação 50 conteúdo

vídeo-aula Reflexão da semana 10 conteúdo

Exercício Reflexão da semana 50 atividade
prática

Quizz 3 perguntas sobre pitch 30 atividade
prática

2ª Aula
online ao vivo

Tema: Como falar e fazer negócios com
o coração 120 conteúdo

Tempo total Ciclo 1 Semana 3 270

Ciclo 02 - Aperfeiçoamento

Objetivo de aprendizagem do ciclo: Ao final do ciclo, as aprendizes devem ser capazes de compreender
suas capacidades produtivas evitando prejuízos.

Os aprendizados obtidos com os testes serão processados coletivamente e as participantes
implementarão ainda mais efetivas em seus negócios.

Será introduzida a lente do financeiramente viável, com pesquisas de precificação e conteúdos sobre
gestão financeira, todos com linguagem absolutamente simples e prática.

A lente do tecnicamente possível também será abordada, para que elas façam o que é possível com o
que têm, mas tenham também um plano de desenvolvimento para os próximos passos de seu
nanonegócio.

Será lançado um desafio de vendas, a ser realizado no fim desta fase, a partir do aperfeiçoamento já
realizado. Esse desafio consiste em colocar em prática o que descobriram nas pesquisas do Ciclo 01.
Seja mudar o produto, testar um novo canal de venda, etc. Será um teste rápido daquilo que os
clientes indicaram. É a hora botar a mão na massa e fazer mudanças efetivas no negócio de forma
experimental, para em seguida coletivamente analisar os resultados, processar erros e acertos e
aperfeiçoar o negócio.

Ciclo Semana Modal Tema Carga horária
(em minutos)

Tipo

2

4

vídeo-aula Meus produtos 10 conteúdo

Exercício Diagnóstico do negócio 60 atividade
prática

vídeo-aula Segmento de clientes 10 conteúdo

cartilha Segmento de clientes 50 atividade
prática

vídeo-aula Reflexão da semana 10 conteúdo

Exercício Reflexão da semana 50 atividade
prática

Quizz 3 perguntas sobre segmento de
cliente 30 atividade

prática

3ª Aula
online ao
vivo

Tema: Porque é importante
estruturar seu negócio 120 conteúdo

Desafio -
grupo de
estudo

Lançamento do Desafio - grupo de
estudo do ciclo 02 e formação de
equipes

360 atividade
prática

Tempo total Ciclo 2 Semana 4 700

5

vídeo-aula Meus canais de venda 10 conteúdo

vídeo-aula Canais de vendas 10 conteúdo

cartilha Marketing 50 conteúdo

cartilha Canais de vendas 50 conteúdo



vídeo-aula Reflexão da semana 10 conteúdo

Exercício Reflexão da semana 50 atividade
prática

Quizz Três perguntas sobre custo,
capacidade produtiva e produto 30 atividade

prática

Desafio -
grupo de
estudo

Lançamento da pergunta 1 do
Desafio - grupo de estudo 360 atividade

prática

Tempo total Ciclo 2 Semana 5 570

6

vídeo-aula Minhas vendas 10 Conteúdo

vídeo-aula Capacidade produtiva 10 Conteúdo

cartilha Custo 50 Conteúdo

cartilha Capacidade produtiva 50 Conteúdo

vídeo-aula Reflexão da semana 10 Conteúdo

Exercício Reflexão da semana 50 atividade
prática

quizz 3 perguntas sobre marketing e
canais de vendas 30 atividade

prática

Desafio -
grupo de
estudo

Lançamento da pergunta 2 do
Desafio - grupo de estudo 360 Atividade

prática

Tempo total Ciclo 2 Semana 6 570

7

vídeo-aula Minhas Finanças 10 Conteúdo

cartilha Minhas finanças 50 Conteúdo

vídeo-aula Reflexão da semana 10 Conteúdo

Exercício Reflexão da semana 50 Atividade
prática

Quizz 3 perguntas sobre vendas 30 Atividade
prática

4a Aula
online ao
vivo

Tema: Passos para vender todos os
dias, o ano todo 120 Conteúdo

Tempo total Ciclo 2 Semana 7 270

Ciclo 03 - Fortalecimento e autonomia

Objetivo de aprendizagem do ciclo: Ao final do ciclo, as aprendizes devem ser capazes de compreender
como vender e ter lucro em seus negócios.

Nessa terceira e última fase, o foco será no fortalecimento e na autonomia das mulheres participantes.
Elas serão convidadas a refletir sobre seu papel no mundo e em suas comunidades, e assumirão o
compromisso de inspirar muitas outras mulheres em seus processos de empoderamento.

Receberão mentorias e apoio para desenvolvimento comportamental, além de serem preparadas para
receber o investimento em microcrédito. Ao longo dos meses receberão conteúdos específicos sobre
gestão financeira e também receberão orientações sobre o que é e como fazer um empréstimo, via
e-books, vídeos e lives, além de contato do parceiro para esclarecimento do que for necessário. Parte
desta preparação é feita pela Fundação, parte pelo parceiro.

Ao final do curso um questionário é enviado para as mulheres para conhecer suas necessidades de
recursos financeiros e seu interesse em solicitar um empréstimo. A depender do parceiro as condições
podem ser alteradas. Pelas experiências anteriores, cerca de 10% das mulheres participantes
manifestam o interesse pelo crédito, num valor médio de R$ 400,00, que normalmente é pago em 6
parcelas a um juros mais baixo do que o praticado pelos bancos tradicionais.

As mulheres não precisam ter o nome limpo, mas precisam ter um aval solidário, que damos o nome de
anjo. Mais de um parceiro poderá ser utilizado para a oferta do microcrédito às mulheres.



Farão as últimas revisões em seus negócios a partir das lentes da inovação e apresentarão seus
resultados em um evento final, para o qual serão convidados parceiros e outras mulheres que possam
participar de edições futuras do Programa.

Ciclo Semana Modal Tema Carga horária
(em minutos)

Tipo

3 8 vídeo-aula Minhas Finanças e economias 10 Conteúdo

cartilha Finanças pessoais e finanças
empresariais

10 Conteúdo

vídeo-aula Diagnóstico do negócio 10 Conteúdo

Exercício Diagnóstico do negócio 60 Atividade
prática

vídeo-aula Reflexão da semana 10 Conteúdo

Exercício Reflexão da semana 50 Atividade
prática

Quizz Finanças pessoais e finanças
empresariais

30 Atividade
prática

5ª Aula online
ao vivo

Tema: Descubra como organizar
suas finanças e usar o microcrédito
a seu favor

120 Conteúdo

Desafio -
grupo de
estudo

Lançamento do Desafio - grupo de
estudo 3 e formação de equipes

360 Atividade
prática

Tempo total Ciclo 3 Semana 8 660

9 vídeo-aula Economia comportamental 10 Conteúdo

cartilha Economia comportamental 50 Conteúdo

vídeo-aula Reflexão da semana 10 Conteúdo

Exercício
Reflexão da semana

50 Atividade
prática

Desafio -
grupo de
estudo

Lançamento da pergunta 2 do
Desafio - grupo de estudo

360 Atividade
prática

Tempo total Ciclo 3 Semana 9 480

10 vídeo-aula Organização financeira e
microcrédito

10 Conteúdo

vídeo-aula Investindo no negócio 10 Conteúdo

cartilha microcrédito 50 Conteúdo

cartilha Investindo no negócio 50 Conteúdo

vídeo-aula Reflexão da semana 10 Conteúdo

Exercício Reflexão da semana 50 atividade
prática

Quizz 3 perguntas sobre microcrédito 30 atividade
prática

Desafio -
grupo de
estudo

Lançamento da pergunta 3 do
Desafio - grupo de estudo

360 atividade
prática

Tempo total Ciclo 3 Semana 10 570

11 vídeo-aula Diagnóstico do Negócio 10 Conteúdo

Exercício Diagnóstico do negócio 60 Atividade
prática

vídeo-aula Como seguir em frente 10 Conteúdo



6ª Aula online
ao vivo

Tema: A Jornada Todas Elas -
Encerramento

120 Conteúdo

Tempo total Ciclo 3 Semana 11 200

Carga horária dos 3 ciclos e Boas Vindas 6020

Momentos ao vivo

Para aumentar a interação entre as participantes, sobretudo entre RAs, e também com a equipe, serão
realizadas aulas ao vivo, pela própria plataforma do Facebook. Serão, ao todo, 6 encontros ao vivo,
totalizando 12 horas. 

Para essas lives serão trazidos convidados e convidadas que tratem de temas que estão sendo
explorados no ciclo e que possam enriquecer os debates e reflexões, além de agregar valor às
participantes.

As lives ficarão disponíveis para acesso posterior, caso alguma mulher participante não possa participar
ao vivo.
Esclarecer dúvidas ao longo do curso

Além do acesso aos conteúdos em vídeo e dos momentos ao vivo, as mulheres poderão tirar dúvidas
específicas sobre seus negócios, através de formulário para este fim. Essas dúvidas serão respondidas
por uma facilitadora com experiência em empreendedorismo e negócios por meio de vídeos, que serão
postados na plataforma e poderão ser acessados por todas as mulheres, formando um banco de dados
de dúvidas e questões que será útil para todas as participantes.

Esta facilitadora também participará do planejamento dos momentos ao vivo e fará a gestão dos
desafios.

ETAPA 1.3

Outros Serviços

A gestão geral será importante para garantir a boa execução do projeto e envolve validação do
planejamento operacional, acompanhamento diário das atividades relacionadas ao projeto, além de
gestão dos prestadores de serviços contratados, elaboração de contratos, pagamentos, aprovação de
relatórios de fornecedores, acompanhamento dos prazos e orçamentos.

A trajetória de mais de 30 anos e a ampla experiência da Fundação em gestão de projetos sociais de
médio e grande porte irão garantir a adequada execução do projeto.

Para este gerenciamento será disponibilizado um espaço de trabalho que poderá ser utilizado
eventualmente pelos prestadores de serviço, em reuniões ou outras atividades colaborativas, com
acesso a internet, além de computadores e impressora.

Durante esta etapa serão dedicadas horas para identificar e mitigar riscos, tomar medidas necessárias
para melhor andamento do projeto, sempre visando a eficiência e a boa utilização de recursos públicos.
Também será realizado monitoramento sistemático da execução e da qualidade dos prestadores de
serviço, realizando substituições se necessárias.

A estruturação do projeto de forma virtual reduz drasticamente despesas com materiais de consumo,
locação de móveis e equipamentos e outros bens de consumo.

Algumas atividades serão realizadas pela própria Fundação como execução direta, mas a maior parte
das atividades serão realizadas por equipe contratada por meio de contratos com empresas, sejam elas



MEI, Eirelli ou Ltda. Cada fornecedor irá definir se uma ou mais pessoas da empresa estarão envolvidas
no projeto e irá elaborar, mensalmente, relatório de atividades sob sua responsabilidade. Ao final do
projeto um relatório técnico consolidando todas as atividades, resultados e impacto do projeto será
elaborado, como instrumento de prestação de contas.

Uma empresa de assessoria contábil e assessoria jurídica também será contratada para apoiar a
Fundação nestes processos.

META 2 - DIVULGAÇÃO

A mobilização das mulheres para participarem da nova turma será feita pelas mídias digitais, mas
também diretamente pelas mobilizadoras sociais e pelos parceiros apoiadores do projeto, além das
próprias mulheres participantes das edições anteriores, que ficam ávidas por divulgar a oportunidade
para suas redes de contato. 

Serão elaborados cards de mobilização de mulheres para uso em redes sociais e para envio por
plataformas de comunicação da Fundação e de seus parceiros. Neles, além de informação sobre o
projeto, será inserido um link de um formulário para inscrição no programa.

O contato das mobilizadoras constará no início do formulário para contato direto via WhatsApp para
aquelas que tiverem dificuldade de preenchimento.

Um evento virtual ao vivo poderá ser realizado em conjunto com Secretaria de Turismo do Distrito
Federal para ampliar o impacto da divulgação do curso e do início das inscrições.

Além de dados cadastrais necessários a inscrição, será solicitada informação sobre renda a renda
individual máxima que não poderá ser superior a R$ 800,00 por membro da família, um pouco sobre
seus talentos e sonhos e sobre as expectativas com relação ao curso, além de um texto/áudio contando
mais sobre ela e sobre o porquê de aquela vaga dever ser dela.  O local de residência deverá ser o
mesmo em que a oferta de vagas foi anunciada.

No mesmo arquivo, ela já fará o aceite do termo de consentimento sobre o curso pois, em caso de
seleção, nenhuma etapa mais será necessária para sua admissão.

Após o término do período de inscrição, uma comissão composta por profissionais da Fundação e
mobilizadoras locais será formada para selecionar as mulheres que irão participar da turma. Neste
último critério será avaliado se a mulher encontra-se em seu melhor momento para fazer o curso e se
consideramos que para ela será efetivo e relevante participar do Todas Elas neste momento.

Dar boas vindas ao curso 

Assim que a participante for selecionada ela será incluída na plataforma do curso e receberá, por
WhatsApp, uma mensagem de boas vindas da mobilizadora de sua região.

Nesta mensagem ela terá todas as orientações necessárias para o início da jornada e para a entrada
nos grupos do curso no Facebook e WhatsApp.

Neste período também receberá vídeos de engajamento e para aumentar sua motivação para participar
do curso.

As mobilizadoras sociais, ao serem contratadas, também são recebidas com um programa de boas
vindas. Num programa híbrido, com atividades ao vivo e conteúdos a distância, elas recebem orientação
sobre o programa, sobre o trabalho que irão desenvolver, mas também sobre a realidade das mulheres.

A Setur-DF poderá participar destas atividades apresentando informações sobre as políticas do GDF
para o turismo. Poderá ser um enfoque da fala os esforços que vêm sendo realizados pelo poder público
para estrutura segmentos da cadeia produtiva associada ao turismo, como o artesanato e a
gastronomia. A Secretaria poderá participar destas atividades, apresentando informações sobre políticas
públicas do Turismo no Distrito Federal.



Peças de comunicação digital serão criadas para serem usadas nas redes sociais e enviadas para as
mulheres participantes por whatsapp.

Elas serão usadas nos diversos momentos para: Divulgar o perfil das mulheres inscritas, ativar as
mulheres para que acessem os conteúdos a cada semana, compartilhar depoimentos das mulheres,
convidar parceiros para encontros do ecossistema de apoio, lembrar as mulheres sobre as aulas ao vivo
- lives, compartilhar os resultados dos desafios, divulgar a mentoria de marketing digital e os parceiros
do projeto.

ETAPA 2.1
Materiais gráficos

Com o encerramento do curso, as providências finais serão tomadas pela equipe, tais como: emissão e
envio/entrega dos certificados e estímulo para que as mulheres que ainda não atingiram 70% o façam.

Um evento específico em cada Região Administrativa será realizado para entrega dos certificados,
entrega de prêmios, pesquisa de impacto e outros.

É importante que nesta etapa as mulheres sintam que é apenas o começo, que a jornada
empreendedora segue e que elas poderão contar com essa rede que foi formada.

META 3 - AUXÍLIOS

ETAPA 3.1
Auxílio Transporte

Será oferecida uma ajuda de custo para o articulador do projeto em função do mesmo precisar se
deslocar de uma RA para outra durante a prestação do serviço.

META 4 - DESPESAS PEDAGÓGICAS

ETAPA 4.1
Mentoria Marketing Digital

Após a realização da Jornada, teremos uma imersão em formato Bootcamp voltada para marketing
digital, de forma a orientar as participantes sobre como produzir conteúdos e se posicionar online. Para
tanto, elas participarão de um Bootcamp de três dias com conteúdos variados e práticos sobre o
universo digital e dicas de como vender online, de forma adequada a suas necessidades.

Após as explicações, terão um tempo de “mão na massa” em seus negócios, com criação de conteúdos
com o acompanhamento de especialistas.

O objetivo dessa atividade é, de forma intensiva, trabalhar aqueles negócios com DNA digital, que
possam alavancar seus negócios trabalhando temas como marketing digital e vendas online.

Serão mobilizadas e selecionadas para essa atividade até 200 mulheres participantes do Curso que
tenham o interesse de desenvolver seus negócios de forma digital.

Ao final, será realizado um finalizando com um Demoday para apresentação dos melhores trabalhos.

ETAPA 4.2
Eventos presenciais

Evento final

Para marcar o fim de um ciclo e a vitória de cada empreendedora que conseguiu concluir sua jornada,
faremos uma certificação presencial em cada uma das localidades. Será um evento festivo e de
profundo reconhecimento ao esforço e dedicação de cada participante. Além de receber o certificado e
as homenagens do Todas Elas, usaremos também metodologias de análise de impacto, tais como world
café e aquário, para analisar qual foi a transformação vivida pelas participantes concluintes. As
empreendedoras poderão convidar para o evento seus familiares e amigos, para prestarem também



suas homenagens pela conquista. Será realizada também uma pesquisa de impacto com esses
participantes, para analisar suas percepções acerca das mudanças vivenciadas pela empreendedora.

Todas as regras de distanciamento e segurança vigentes na data serão adotadas.

Feira de exposição

Ao final de todo ciclo pedagógico, as empreendedoras que estiverem num estágio adequado
participarão de um evento no formato "feira", no qual as empreendedoras poderão expor seus
produtos, em especial os de artesanato e gastronomia, fortalecendo essas áreas no Distrito Federal, o
que tem um potencial imenso se impulsionar o turismo na nossa região.

Neste evento as empreendedoras poderão fazer um efetivo teste de mercado, botando em prática tudo
que aprenderam no curso - precificação, foco no cliente, controle de produção e muitos outros temas.
Poderão, ainda, levantar um recurso importante para o impulsionamento de seus negócios, além de
aumentar sua auto estima e autoconfiança a partir da participação em um evento de empreendedoras.

2.6.2 METAS QUALITATIVAS

Meta 5 - Etapa 5.1 - Satisfação e Net Promoter Score

Ao final da jornada de formação será aplicada uma pesquisa de satisfação com as mulheres
participantes do Todas Elas. A pesquisa terá o objetivo de avaliar o nível de satisfação das mulheres
com a jornada, bem como o NPS (Net Promoter Score) que mede a satisfação através da predisposição
das beneficiárias a indicar a solução às outras mulheres que fazem parte da sua rede de
relacionamento.

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO

Metas Indicadores de
Monitoramento

Parâmetro(s) para aferição de
cumprimento

META 1 - Etapa 1.1 -
GERENCIAMENTO DO
PROJETO 

Nº de mulheres inscritas

Nº de respondentes de pesquisa
Q0 e Q1

Nº de mulheres monitoradas pela
gamificação (gestão gamificada
dos dados de engajamento)

- Fichas de inscrição das mulheres

- Relatório de mulheres efetivadas
no curso

- Relatórios de engajamento das
mulheres nos ciclos de gamificação
do curso

META 1 - Etapa 1.2  - GESTÃO
PEDAGÓGICA 

Nº de mulheres certificadas

Nº de mulheres em situação de
vulnerabilidade atendidas por
parceiros

- Relatório de consumo de
conteúdo para certificação

- Relatório de encaminhamento
para parceiros

META 1 - Etapa 1.3 - OUTROS
SERVIÇOS

Nº de contratos celebrados

Nº de inserções em mídia

- Relação de contratos celebrados
para a execução do projeto

- Relatório de inserções em mídias
sobre o projeto

META 2 - Etapa 2.1 -
MATERIAIS GRÁFICOS Qtd de materiais impressos - Relatório de impressos

(certificados, banners e cartazes)



- Comprovação fotográfica de
materiais impressos.

META 2 - Etapa 2.2 -
MATERIAIS ELETRÔNICOS Qtd de materiais veiculados - Relatório de veiculação do spot

META 3 - Etapa 3.1 - Auxílios
transporte Qtd de auxílios pagos

- Comprovantes de pagamento
dos auxílios.

META 4 - Etapa 4.1 - Mentoria

Nº de mulheres inscritas

Nº de mulheres concluintes

- Lista de mulheres inscritas no
bootcamp.

- Lista de mulheres concluintes.

- Print de peças de divulgação
produzidas pelas participantes.

META 4 - Etapa 4.2 - Eventos
presenciais

Nº de pessoas participantes
(mulheres certificadas, parceiros
e convidados)

Nº de mulheres expondo os seus
produtos para comercialização

- Lista de presença e participação.

- Registro fotográfico e relatório
de realização.

Meta 5 - Etapa 5.1 -
Satisfação e Net Promoter
Score

% de satisfação com o projeto

% de NPS do projeto
- Relatório de avaliação da
satisfação e NPS do projeto.

 

2.8 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE
CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS

META 1 - GERENCIAMENTO DO PROJETO

ETAPA 1.1 - Gestão Técnica

- Definir e validar com a SETUR-DF o formulário de inscrição
- Definir o formulário de pesquisa Q0
- Definir o formulário de pesquisa Q1
- Produzir base de dados com informações da mulheres atendidas pelo projeto
- Produzir a atualizar base de dados relativa ao engajamento e consumo de conteúdos das mulheres
atendidas pelo projeto

Etapa 1.2  - GESTÃO PEDAGÓGICA

- Selecionar mulheres para participar do projeto
- Coordenar a ativação de parceiros para o projeto
- Fazer o treinamento da equipe de mobilização e articulação do projeto
- Coordenar a execução do curso
- Subir o conteúdo nas plataformas do curso
- Organizar e realizar a lives da formação
- Fazer o atendimento e orientação das mulheres participantes
- Fazer o encaminhamento de mulheres em situação de vulnerabilidade pára parceiros do projeto
- Monitorar o andamento da parte pedagógica do curso

Etapa 1.3  - OUTROS SERVIÇOS



- Produzir contratos de prestadores de serviços
- Fazer o acompanhamento dos contratos dos prestadores de serviços
- Emitir notas fiscais
- Apurar e pagar eventuais tributos que venham a ser gerados pelas atividades do projeto
- Produzir relatórios de prestações de contas
- Acompanhar a execução geral do projeto - cronograma físico e financeiro, gestão de despesas,
entregas, eficácia e efetividade das ações, desempenhos dos prestadores de serviço etc.
- Produzir release e outros materiais de comunicação sobre o projeto
- Disparar e veicular releases e materiais de divulgação do projeto
- Planejar eventos
- Coordenar a realização dos eventos

META 2 - COMUNICAÇÃO

ETAPA 2.1 - Materiais gráficos

- Criar arte para materiais gráficos
- Validar com SETUR-DF arte de materiais gráficos (uso de logomarca)
- Imprimir materiais gráficos

ETAPA 2.2 - Materiais eletrônicos

- Criar roteiro para spot
- Veicular spot

META 3 - AUXÍLIOS

ETAPA 3.1 - Auxílio transporte

- Pagar auxílios transporte

META 4 - DESPESAS PEDAGÓGICAS

ETAPA 4.1 - Mentoria de Marketing Digital

- Divulgar a mentoria para as mulheres beneficiárias
- Fazer a gestão e acompanhamento das incrições
- Fazer o compartilhamento do conteúdo da mentoria
- Articular parcerias para participação na mentoria
- Acompanhar a produção de peças de divulgação dos negócios das beneficiárias
- Fazer a avaliação da mentoria

ETAPA 4.2 - Eventos presenciais

- Planejar a realização dos eventos
- Articular parcerias para a realização dos eventos
- Produzir peças de divulgação dos eventos
- Adquirir insumos necessários para a realização dos evento
- Divulgar resultados dos eventos

META 5 - DESPESAS PEDAGÓGICAS

ETAPA 5.1 - Satisfação e Net Promoter Score

- Elaborar formulários de pesquisa
- Acompanhar resposta aos formulários de pesquisa
- Tabular respostas e compartilhar os resultados

2.9 RESULTADOS ESPERADOS

- Ter 1.000 mulheres inscritas no curso



- Ter 70% das inscritas certificadas
- Ter até 200 mulheres participando na mentoria marketing digital
- Realizar 1 evento presencial de certificação
- Realizar 1 feira de promoção e/ou comercialização de produtos 

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO

Programação Data

  

 

2.11 CROQUI DO EVENTO (se houver)

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Cronograma de Execução

Metas Fase /
Etapa Descrição Valor

Duração

Início Término

Meta 1

1.1  Gestão Técnica R$ 35.036,00  31/12/2021  01/09/2022

1.2  Gestão Pedagógica R$ 191.276,00  31/12/2021  01/09/2022

1.3  Outros Serviços R$ 146.320,00  31/12/2021  01/09/2022

Meta 2
2.1  Materiais Gráficos R$ 4.324,00  01/04/2022 11/09/2022

2.2  Materiais eletrônicos R$ 14.945,00  01/04/2022 30/04/2022

Meta 3 3.1  AuxÍlio transporte  R$ 968,00  15/03/2022 30/06/2022 

Meta 4
4.1 Mentoria R$ 12.400,00 01/08/2022 30/08/2022

4.2 Eventos presenciais R$ 14.000,00 01/08/2022 01/09/2022

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas Etapa Especificação
Mês

dez jan fev mar

Meta 1

1.1 Gestão Técnica R$ 4.091,00 R$ 10.283,38 R$ 10.283,38 R$ 10.283,38

1.2
Gestão Pedagógica

R$ 37.650,67 R$ 40.742,67 R$ 40.742,67 R$ 34.558,67

1.3 Outros Serviços R$ 46.820,00 R$ 45.715,74 R$ 45.715,74 R$ 46.865,74



Meta 2

2.1
Materiais Gráficos

2.2
Materiais eletrônicos

Meta 3 3.1
AuxÍlio transporte R$ 242,00 R$ 242,00 R$ 242,00 R$ 242,00

Meta 4

4.1 Mentoria R$ 12.400,00

4.2
Eventos presenciais R$ 12.788,96

TOTAL R$ 88.803,67 R$ 96.983,79 R$ 122.172,75 R$ 91.949,79

5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação)

5.1 Planilha Global

META 1. GERENCIAMENTO DO PROJETO

ETAPA 1.1 - GESTÃO TÉCNICA

Descrição Unid. Quant
Valor

Unitário Valor Total

1 Analista Sênior (Impacto) - Contratação Pessoa
Jurídica - Referência
https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/an
alista-de-projetos-e-processos-s%C3%AAnior-sal
%C3%A1rio-SRCH_KO0,39.htm

mês 3 R$ 6.192,38 R$ 18.577,14

2 Analista Sênior (Dados) - Contratação Pessoa
Jurídica - Referência -
https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/an
alista-de-projetos-e-processos-s%C3%AAnior-sal
%C3%A1rio-SRCH_KO0,39.htm

mês 4 R$ 4.091,00 R$ 16.364,00

Valor Total Etapa 1.1 R$ 34.941,14

ETAPA 1.2 - GESTÃO PEDAGÓGICA
1 Coordenador do curso - Contratação Pessoa Jurídica
- Referência -
https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/bras%
C3%ADlia-coordenador-de-produ%C3%A7%C3%A3o-s
al%C3%A1rio-SRCH_IL.0,8_IM1010_KO9,32.htm?click
Source=searchBtn

Tabela FGV Mão de Obra - Item 153 + IPCA

mês 4 R$ 9.166,67 R$ 36.666,68

1 Analista Junior (Projetos) - Contratação Pessoa
Jurídica - Referência -
https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/analist
a-de-projetos-e-processos-pleno-sal%C3%A1rio-SRCH
_KO0,38.htm?clickSource=searchBtn

mês 3 R$ 3.092,00 R$ 9.276,00

8 Mobilizadoras Sociais - Contratação Pessoa Jurídica -
Referência -
https://www.glassdoor.com.br/Pagamento-mensal/Inst
ituto-Akatu-Mobilizador-Social-Pagamento-mensal-E27
50858_D_KO16,34.htm?filter.employmentStatus=CON
TRACT

und 8 R$ 8.100,00 R$ 64.800,00



1 Coordenador de ecossistema - Contratação Pessoa
Jurídica - Referência -
https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/bras%
C3%ADlia-coordenador-de-produ%C3%A7%C3%A3o-s
al%C3%A1rio-SRCH_IL.0,8_IM1010_KO9,32.htm?click
Source=searchBtn

Tabela FGV Mão de Obra - Item 153 + IPCA

mês 4 R$ 6.100,00 R$ 24.400,00

1 Articulador local - Contratação Pessoa Jurídica -
Referência -
https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/bras%
C3%ADlia-articulador-local-sal%C3%A1rio-SRCH_IL.0,
8_IM1010_KO9,26.htm?clickSource=searchBtn

mês 3 R$ 3.092,00 R$ 9.276,00

1 Analista Junior (facilitador) - Contratação Pessoa
Jurídica - Referência -
https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/analist
a-de-projetos-e-processos-pleno-sal%C3%A1rio-SRCH
_KO0,38.htm?clickSource=searchBtn

mês 3 R$ 3.092,00 R$ 9.276,00

Valor Total Etapa 1.2 R$ 153.694,68

ETAPA 1.3 - OUTROS SERVIÇOS
1 Assessoria contábil - Contratação Pessoa Jurídica -
Referência - "Tabela FGV Mão de Obra - item 149 +
IPCA

https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/bras%
C3%ADlia-contador-sal%C3%A1rio-SRCH_IL.0,8_IM10
10_KO9,17.htm?clickSource=searchBtn

https://www.salario.com.br/profissao/contador-cbo-25
2210/brasilia-df/"

Mês 4 R$ 2.340,00 R$ 9.360,00

1 Assessoria jurídica - Contratação Pessoa Jurídica -
Referência- "Tabela FGV Mão de Obra - item 131 +
IPCA
"

Mês 4,5 R$ 2.300,00 R$ 10.350,00

1 Assessoria de Comunicação e Marketing - Execução
direta - Referência -
https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/analist
a-de-projetos-e-processos-s%C3%AAnior-sal%C3%A1
rio-SRCH_KO0,39.htm

Mês 3 R$ 5.380,00 R$ 16.140,00

1 Coordenação de eventos - Execução direta -
Referência -
https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/coorde
nador-sal%C3%A1rio-SRCH_KO0,11.htm?clickSource=
searchBtn

Mês 3 R$ 7.575,74 R$ 22.727,22

1 Grenciamento do Projeto - Execução Direta -
Referência -
https://datafolha1.folha.com.br/empregos/salarios?seg
ment_id=4&group_id=1&salary_id=130806&find=Busc
ar

Mês 9 R$ 14.060,00 R$ 126.540,00

Valor Total Etapa 1.3 R$ 185.117,22

VALOR TOTAL DA META 1 R$ 373.753,04

META 2. COMUNICAÇÃO

ETAPA 2.1 - MATERIAIS GRÁFICOS



Impressão dos Certificados - Papel couchê A4
impressão em 4 cores - Referência -
https://www.graficaevisualcerta.com/impressao-co
lorida-a4-couche-250g-frente-w66#:~:text=IMPRE
SS%C3%83O%20COLORIDA%20A4%20COUC
H%C3%8A%20250G%20%2D%20FRENTE,-Refe
r%C3%AAncia%3A%2066&text=R%24%201%2C
55%20%2F%20unid.

unidades 1000 R$ 1,45 R$ 1.450,00

Produção de banner para divulgação do projeto -
Em lona vinílica padrão 04 cores - Referência -
Tabela FGV Serviços - item 156 + IPCA

m2 2 R$ 34,34 R$ 68,68

Impressão de cartaz de divulgação do projeto -
Impressão de cartaz formato A3, cores 4x0, papel
off set

unidades 40 R$ 4,85 R$ 194,00

Valor Total Etapa 2.1 R$ 1.712,68

ETAPA 2.2 - MATERIAIS ELETRÔNICOS
1 Criação de spot para rádio - Spot de 30"para
divulgação do curso - Referência - "Tabela SINAPRO
2020 - item 27
http://sinaprodf.com.br/category/tabela_referencial_si
naprodf/"

serviço 1 R$ 1.256,25 R$ 1.256,25

32 divulgações na rádio - Veiculação de spot em rádio
- referênncia -
http://www.diariosassociados.com.br/file/tabela2021/c
lube_fm_2021.1.pdf

serviço 32 R$ 394,00 R$ 12.608,00

Valor Total Etapa 2.2 R$ 13.864,25

VALOR TOTAL DA META 2 R$ 15.576,93

META 3. AUXÍLIOS

ETAPA 3.1 - AUXÍLIO TRANSPORTE

Auxílio transporte Mês 4 R$ 242,00 R$ 968,00

Valor Total Etapa 3.1 R$ 968,00

VALOR TOTAL DA META 3 R$ 968,00

META 4. DESPESAS PEDAGÓGICAS

ETAPA 4.1 - MENTORIA

Bootcamp Conecta - Marketing Digital para até
200 pessoas - Realização de mentoria de
Markteting digital, formato imersivo e flex (hibrido
ou digital) para participantes certificadas na
jornada - "
https://cursos.aldeia.cc/online/marketing-digital/

https://amandioka.com.br/pvnomadedigital?gclid=
CjwKCAjw_o-HBhAsEiwANqYhpw18FLJGR6coh
U4YyffZjj3spfH5IRBsGC3q2EUBn4vK1Nd42iEgk
BoCRU0QAvD_BwE

http://www.academiadomarketing.com.br/curso-de
-marketing-digital-online/ "

serviço 1 R$ 12.400,00 R$ 12.400,00

http://www.diariosassociados.com.br/file/tabela2021/clube_fm_2021.1.pdf
http://www.diariosassociados.com.br/file/tabela2021/clube_fm_2021.1.pdf
http://www.diariosassociados.com.br/file/tabela2021/clube_fm_2021.1.pdf


Valor Total Etapa 4.1 R$ 12.400,00

ETAPA 4.2 - EVENTOS PRESENCIAIS
Serviço de designer - para criação de identidade visual
para os evento Icertificados / peças de divulgação de
resultados / agradecimentos a parceiros) e peças de
divulgação/sinalização do ponto de
comercialização/divulgação dos produtos.

seviço 2 R$ 3.019,48 R$ 6.038,96

Aliguel de Kit Feirinha, em madeira ou palets,
contendo barraca de caixotes com testeira, caixotes
auxiliares e estante escada, para
comercialização/divulgação de produtos

unidade 25 R$ 270,00 R$ 6.750,00

Valor Total Etapa 4.2 R$ 12.788,96

VALOR TOTAL DA META 2 R$ 25.188,96

VALOR TOTAL DO PROJETO R$ 415.486,93

Os itens relativos à Meta 2, Etapas 2.1 e 2.2, serão entregues ao projeto pela Fundação Assis
Chateaubriand com contrapartida. Também como contrapartida será incluída a logomarca da
Secretaria de Turismo do Distrito Federal nos certificados e em outras peças do projeto, sendo
priorizadas peças que tenham veiculação em mídias e/ou redes sociais que atinjam públicos além das
beneficiárias. Ainda como contrapartida, será repassado para a Secretaria de Turismo o banco de
dados cadastrais (contendo nome, número de telefone etc) das mulheres inscritas no todas Elas.

 5.2 Planilha Termo de Fomento

META 1. GERENCIAMENTO DO PROJETO

ETAPA 1.1 - GESTÃO TÉCNICA

Descrição Unid. Quant
Valor

Unitário Valor Total

1 Analista Sênior (Impacto) - Contratação Pessoa
Jurídica - Referência
https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/an
alista-de-projetos-e-processos-s%C3%AAnior-sal
%C3%A1rio-SRCH_KO0,39.htm

mês 3 R$ 6.192,38 R$ 18.577,14

2 Analista Sênior (Dados) - Contratação Pessoa
Jurídica - Referência -
https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/an
alista-de-projetos-e-processos-s%C3%AAnior-sal
%C3%A1rio-SRCH_KO0,39.htm

mês 4 R$ 4.091,00 R$ 16.364,00

Valor Total Etapa 1.1 R$ 34.941,14

ETAPA 1.2 - GESTÃO PEDAGÓGICA
1 Coordenador do curso - Contratação Pessoa Jurídica
- Referência -
https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/bras%
C3%ADlia-coordenador-de-produ%C3%A7%C3%A3o-s
al%C3%A1rio-SRCH_IL.0,8_IM1010_KO9,32.htm?click
Source=searchBtn

Tabela FGV Mão de Obra - Item 153 + IPCA

mês 4 R$ 9.166,67 R$ 36.666,68



1 Analista Junior (Projetos) - Contratação Pessoa
Jurídica - Referência -
https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/analist
a-de-projetos-e-processos-pleno-sal%C3%A1rio-SRCH
_KO0,38.htm?clickSource=searchBtn

mês 3 R$ 3.092,00 R$ 9.276,00

8 Mobilizadoras Sociais - Contratação Pessoa Jurídica -
Referência -
https://www.glassdoor.com.br/Pagamento-mensal/Inst
ituto-Akatu-Mobilizador-Social-Pagamento-mensal-E27
50858_D_KO16,34.htm?filter.employmentStatus=CON
TRACT

mês 8 R$ 8.100,00 R$ 64.800,00

1 Coordenador de ecossistema - Contratação Pessoa
Jurídica - Referência -
https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/bras%
C3%ADlia-coordenador-de-produ%C3%A7%C3%A3o-s
al%C3%A1rio-SRCH_IL.0,8_IM1010_KO9,32.htm?click
Source=searchBtn

Tabela FGV Mão de Obra - Item 153 + IPCA

mês 4 R$ 6.100,00 R$ 24.400,00

1 Articulador local - Contratação Pessoa Jurídica -
Referência -
https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/bras%
C3%ADlia-articulador-local-sal%C3%A1rio-SRCH_IL.0,
8_IM1010_KO9,26.htm?clickSource=searchBtn

mês 3 R$ 3.092,00 R$ 9.276,00

1 Analista Junior (facilitador) - Contratação Pessoa
Jurídica - Referência -
https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/analist
a-de-projetos-e-processos-pleno-sal%C3%A1rio-SRCH
_KO0,38.htm?clickSource=searchBtn

mês 3 R$ 3.092,00 R$ 9.276,00

Valor Total Etapa 1.2 R$ 153.694,68

ETAPA 1.3 - OUTROS SERVIÇOS
1 Assessoria contábil - Contratação Pessoa Jurídica -
Referência - "Tabela FGV Mão de Obra - item 149 +
IPCA

https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/bras%
C3%ADlia-contador-sal%C3%A1rio-SRCH_IL.0,8_IM10
10_KO9,17.htm?clickSource=searchBtn

https://www.salario.com.br/profissao/contador-cbo-25
2210/brasilia-df/"

Mês 4 R$ 2.340,00 R$ 9.360,00

1 Assessoria jurídica - Contratação Pessoa Jurídica -
Referência- "Tabela FGV Mão de Obra - item 131 +
IPCA
"

Mês 4,5 R$ 2.300,00 R$ 10.350,00

1 Assessoria de Comunicação e Marketing - Execução
direta - Referência -
https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/analist
a-de-projetos-e-processos-s%C3%AAnior-sal%C3%A1
rio-SRCH_KO0,39.htm

Mês 3 R$ 5.380,00 R$ 16.140,00

1 Coordenação de eventos - Execução direta -
Referência -
https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/coorde
nador-sal%C3%A1rio-SRCH_KO0,11.htm?clickSource=
searchBtn

Mês 3 R$ 7.575,74 R$ 22.727,22

1 Grenciamento do Projeto - Execução Direta -
Referência -
https://datafolha1.folha.com.br/empregos/salarios?seg
ment_id=4&group_id=1&salary_id=130806&find=Busc
ar

Mês 9 R$ 14.060,00 R$ 126.540,00

Valor Total Etapa 1.3 R$ 185.117,22



VALOR TOTAL DA META 1 R$ 373.753,04

META 2. COMUNICAÇÃO

ETAPA 2.1 - MATERIAIS GRÁFICOS

Valor Total Etapa 2.1 R$ 0,00

ETAPA 2.2 - MATERIAIS ELETRÔNICOS

Valor Total Etapa 2.2 R$ 0,00

VALOR TOTAL DA META 2 R$ 0,00

META 3. AUXÍLIOS

ETAPA 3.1 - AUXÍLIO TRANSPORTE

Auxílio transporte Mês 4 R$ 242,00 R$ 968,00

Valor Total Etapa 3.1 R$ 968,00

VALOR TOTAL DA META 3 R$ 968,00

META 4. DESPESAS PEDAGÓGICAS

ETAPA 4.1 - MENTORIA

Bootcamp Conecta - Marketing Digital para até
200 pessoas - Realização de mentoria de
Markteting digital, formato imersivo e flex (hibrido
ou digital) para participantes certificadas na
jornada - "
https://cursos.aldeia.cc/online/marketing-digital/

https://amandioka.com.br/pvnomadedigital?gclid=
CjwKCAjw_o-HBhAsEiwANqYhpw18FLJGR6coh
U4YyffZjj3spfH5IRBsGC3q2EUBn4vK1Nd42iEgk
BoCRU0QAvD_BwE

http://www.academiadomarketing.com.br/curso-de
-marketing-digital-online/ "

serviço 1 R$ 12.400,00 R$ 12.400,00

Valor Total Etapa 4.1 R$ 12.400,00

ETAPA 4.2 - EVENTOS PRESENCIAIS
Serviço de designer - para criação de identidade visual
para os evento Icertificados / peças de divulgação de
resultados / agradecimentos a parceiros) e peças de
divulgação/sinalização do ponto de
comercialização/divulgação dos produtos.

seviço 2 R$ 3.019,48 R$ 6.038,96



Aliguel de Kit Feirinha, em madeira ou palets,
contendo barraca de caixotes com testeira, caixotes
auxiliares e estante escada, para
comercialização/divulgação de produtos

unidade 25 R$ 270,00 R$ 6.750,00

Valor Total Etapa 4.2 R$ 12.788,96

VALOR TOTAL DA META 2 R$ 25.188,96

VALOR TOTAL DO PROJETO R$ 399.910,00

5.3 Previsão de Receitas

 

6. DECLARAÇÕES

6.1 Declaração Unificada

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Eu, Paulo César Oliveira Marques, inscrito no RG sob o nº 265.144 SSP/DF e CPF nº 224.850.231-15, na
qualidade de presidente da Fundação Assis Chateaubriand, CNPJ: 03.657.848/0001-86, declaro, para
os devidos fins e sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

 

1. ( x ) A referida entidade e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no
artigo 39 da Lei nº 13.019/2014, ou no artigo 8º do decreto 32.751 de 4 de fevereiro de 2011;

2. ( x ) A referida entidade, até a presente data, não possui ações judiciais em trâmite ou
transitada em julgado, para a habilitação do presente processo de Termo de Fomento, estando ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3. (x ) A referida entidade atende as exigências constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias do
Distrito Federal, uma vez que arrecada todos os impostos a que se refere o artigo 155 da Constituição
Federal, bem como não está inadimplente com a União, inclusive no que tange às contribuições dos
empregados para a Seguridade Social, contribuições para o PIS/PASEP, contribuições para o FGTS, e
com relação a recursos anteriormente recebidos da Administração Pública por meio de convênios,
acordos, ajustes, subvenções sociais, contribuições, auxílios e similares;

4. ( x ) A referida entidade não realiza pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado
público integrante do quadro de pessoal da Administração Direta ou Indireta do Distrito Federal, da
União, dos Estados e dos Municípios, por serviço de consultoria ou assistência técnica, atendendo
rigorosamente o disposto no art. 8º, II da Instrução Normativa nº 1/2005;

5. ( x  ) A referida entidade não celebrou convênios anteriores com o Governo Federal referentes
ao projeto;

6. ( x   ) A referida entidade não remunera nenhum servidor ou empregado público ativo, inativo
e pensionista (incluindo cargos comissionados, funções de confiança e cargos públicos) independente
de estarem gozando de férias ou não;

7. (  x ) A referida entidade não se encontra em mora nem em débito junto a qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública do Distrito Federal, conforme inciso VIII do art. 2º da Instrução
Normativa nº 1/2005;



8. (  x ) A referida entidade atende rigorosamente às determinações previstas no inciso XXVIII, do
art. 7º da Constituição Federal;

9. ( x   ) A referida entidade atende rigorosamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art.
7º da Constituição Federal, conforme previsão do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93.

10. (  x ) A referida entidade não possui parentes servidores públicos vinculados à Secretaria do
Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, sejam eles cônjuges, companheiro, parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade até o 2º grau;

11. ( x  ) A referida entidade e os seus dirigentes estão cientes da Lei Federal n° 6.496/1977, que
institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”; da Resolução do CONFEA nº 1.025, de 30 de
outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico
Profissional fixando os procedimentos necessários ao registro, baixa, cancelamento e anulação da
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ao registro do atestado emitido por pessoa física e
jurídica contratante e à emissão da Certidão de Acervo Técnico – CAT; e da Lei Distrital nº 5.281/2013,
que dispõe sobre o licenciamento para a realização de eventos. Diante disto, DECLARO que,
atenderemos as legislações vigentes e observaremos às disposições do Código de Edificações do
Distrito Federal.

12. (  ) A referida entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o valor é
inferior à                                                               

Brasília, 22 de dezembro de 2021

 

-----------------------------------------------------------------
 Paulo César Oliveira Marques

CPF: 224.850.231-15

  6.2 Declaração de Encargos Trabalhistas - inciso V e VI Art. 28º Decreto nº 37.843/2016
(em caso de não haver encargos trabalhistas).

 

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS

 

Declaramos que o presente Plano de Trabalho apresentado pela entidade não consta a rubrica de
encargos recolhidos, pois os mesmos são de competência das empresas contratadas e detentoras da
execução do projeto em análise.

Na fase de prestação de contas as notas fiscais serão encaminhadas de acordo com o Decreto 37.843
de 13 de dezembro de 2016. Em hipótese alguma haverá pagamento via RPA, esta sim haveria previsão
de recolhimento de encargo.

De acordo com o Art. 28. do Decreto 37.843 13 de dezembro de 2016, no que refere-se aos itens V e
VI, esclarecemos:

V - Informamos que toda a mão de obra contratada será via prestação de serviços, através de contrato
temporário e emissão de nota fiscal, não havendo nenhuma responsabilidade sobre os valores de
tributos e encargos cobrados para a empresa contratante. Por não existir contratação via CLT e RPA não
temos previsão de encargos e tributos sociais e trabalhistas.



VI – Conforme citado acima, por se tratar de contratações via pessoa jurídica não há nenhum tipo de
valor rescisório e trabalhista a ser pago no final do projeto.

 

Atenciosamente,

Brasília, 22 de dezembro de 2021

 

-----------------------------------------------------------------
Fundação Assis Chateaubriand
 Paulo César Oliveira Marques

CPF: 224.850.231-15

6.3. DECLARAÇÃO

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de aprovação junto à Secretaria de Estado do
Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer
débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou
entidade da administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos
de dotações consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

 

Brasília, 22/12/2021

 

 

Paulo César Oliveira Marques

 

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO

 

Aprovo o presente Plano de Trabalho

 

Brasília-DF,_____/_____/2018

 



_______________________________

   ASSINATURA

 


