
PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC

Razão Social: BRASIL STARTUPS

Endereço Completo: SRTVN Quadra 702 Conjunto P loja 18SS a loja 28SS Bairro: Asa Norte,

Brasília-DF

CNPJ: 17.236.339/0001-94

Município: Asa norte UF: DF CEP: 70.719-900

Site, Blog, Outros: Instagram: brasil.startups

Nome do Representante Legal: Hugo Melo Giallanza

Cargo: Presidente

RG: 25.9106-4 Órgão Expedidor: SSP-DF CPF: 021.886.551-17

Telefone Fixo: Telefone Celular: (61) 98275-2274

E-Mail do Representante Legal: presidencia@asteps.org

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria:Tatiana Marques Borges

Função na parceria: Coordenador

RG: 2.459.423 Órgão Expedidor: SSP-DF CPF: 731.924.221-49

Telefone Fixo: Telefone Celular: (61) 98244-4417

E-Mail do Responsável: tatiana@asteps.org

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE)

Razão Social:
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Endereço Completo:

CNPJ:

Município: UF: CEP:

Site, Blog, Outros:

Nome do Representante Legal:

Cargo:

RG: Órgão Expedidor: CPF:

Telefone Fixo: Telefone Celular:

E-Mail do Representante Legal:

Objeto da Atuação em Rede:

ANEXOS [ ] Termo de Atuação em Rede

DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO: CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12 meses

INÍCIO: 01/12/2021 TÉRMINO: 30/11/2022

DESCRIÇÃO DO OBJETO

A OSC tem por objetivo executar o projeto CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL PARA PESSOAS COM

DEFICIÊNCIA, realizando a gravação e edição da tradução para libras de 200 (duzentas) videoaulas

sobre empreendedorismo já existentes na plataforma CapacitaMPE e disponibilizá-las para a

sociedade através de 250 acessos gratuitos, tendo como público principal pessoas com algum tipo

de impedimento de longo prazo, com ênfaze para deficientes auditivos.

JUSTIFICATIVA
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Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o Brasil

possui pelo menos 45 milhões de pessoas com algum tipo de impedimento de longo prazo, ou

seja, em torno de 24% da população. Destes, 10,7 milhões de pessoas possuem algum tipo de

deficiência auditiva. Porém, segundo o SAS – Portal da Educação, apenas 37% delas estão inseridas

no mercado de trabalho. Sendo assim, mais de 6 milhões de pessoas com deficiência auditiva

estão desempregadas ou em situação de subemprego.

Outro dado importante a ser analizado é a estimativa de que 900 milhões de pessoas podem

desenvolver surdez até o ano de 2050, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), e é

de extrema importância que já existam políticas de capacitação para estas pessoas.

Importante frisar que a Igualdade e Acessibilidade é um direito de todos, é ter

responsabilidade social e também é lei! Segundo a LBI - Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 6

de julho de 2015: “Art. 63. É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por

empresas com sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo, para uso da

pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, conforme as melhores

práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente.”

Ou seja, a acessibilidade é um direito garantido por lei às pessoas com deficiência, e hoje é

quase inexistente o acesso as capacitações profissionais de empreendedorismo destinadas a este

público, possibilitando-os a se inserirem no mercado de trabalho, ou até mesmo iniciar seu próprio

empreendimento, tendo assim mais autonomia financeira e dignidade.

Com intuito de contribuir com a redução do desemprego entre pessoas com impedimento de

longo prazo de forma geral, mas com foco direcionado aos deficientes auditivos, a CapacitaMPE

fará a liberação GRATUITA de 250 acessos da plataforma em um universo de 2.250 pessoas

cadastradas na Secretaria da Pessoa com Deficiência - SPD, tendo como principal objetivo a

capacitação destes inscritos em GESTÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS E EMPREENDEDORISMO. É de

inteira responsabilidade da CapacitaMPE fazer a captação do público interessado, realizar as

inscrições, atingir a meta de inscritos, realizar e zelar pelo alcance do número mínimo de pessoas

capacitadas e fazer cumprir a meta de evasão aceita pela Secretaria de Desenvolvimento

Econômico - SDE, que é de 20% dos inscritos. É importante frisar que a OSC tem ciência de que o

não atingimento dessas metas incorrerá nas sanções estabelecidas pelo Manual Regulatório das

Organizações da Sociedade Civil - MROSC

A CapacitaMPE é hoje uma das plataformas 100% online mais completas do Brasil, com
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metodologia exclusiva, desenvolvida por consultores e instrutores especializados em gestão de

pequenos negócios e empreendedorismo, contando com mais de 200 videoaulas e 30 temas sobre

gestão.

Como grande diferencial, a plataforma terá suas aulas traduzidas para LIBRAS com os

recursos desse projeto. Nos cursos presentes são abordados os seguintes temas e conteúdos:

Empreendedorismo, Desenvolvimento de Empreendedores, Conhecimento prévio para abrir um

negócio, Cenários e Tendências, Modelos de Negócios, Plano de Negócio, Ponto de Venda, Startup,

Publicidade e Propaganda, Marketing, Imagem da Empresa, Registro de Marca, Inovação, Registro

da Empresa, Gerenciamento do Negócio, Tributação, Planejamento Estratégico, Compras, Gestão

Comercial e de Vendas, Financeiro, Recursos Humanos, Atendimento, Processos, Legislação

Trabalhista, Internet, Liderança, Tecnologia, Sócios, Empresa Familiar, Marketing Digital do zero,

Planejamento de Entregas Delivery e Empresas no Segmento de Alimentos.

Vale ressaltar ainda que a plataforma, por seu modelo de Capacitação em EAD, atende a

pessoas com outros tipos de impedimento, como pessoas com dificuldade de deslocamento, grupo

de deficientes TEA - Transtorno Espectro Autista, TDAH - Transtorno do Déficit de Atenção com

Hiperatividade, dentre outros que já se utilizam do uso de tecnologia e internet, atendendo a lei

distrital de atendimento de 10% em cumprimento a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Art. 34,

§ 5º, a saber: “§ 5º É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de

formação e de capacitação”.

Abaixo um breve apontamento do que a plataforma oferece:

● Mais de 200 videoaulas, desenvolvidas por especialistas em atendimento a Micro e

Pequenas Empresas, sendo que vários destes especialistas são consultores e instrutores do

Sebrae;

● Mais de 80 horas aulas;

● 30 temas sobre empreendedorismo e gestão empresarial;

● Mais de 30 perguntas e 30 videoaulas para cada questionário de avaliação do perfil do aluno

sobre temas de gestão empresarial (Pessoa Física e Jurídica);

● Todas as aulas possuem guia de referência para auxiliar os estudos dos alunos no

aprendizado e poderão ser baixados e ou enviados direto para seu e-mail;
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● As aulas são online, por isso, o aluno não tem custo de deslocamento e escolhe o melhor

horário para assistir às aulas;

● O aluno escolhe quais os temas e as aulas que vai assistir conforme a sua prioridade e

necessidade;

● Realiza cadastro socioeconômico dos alunos tanto da Pessoa Física como Jurídica;

● Emite certificado de conclusão, quando o aluno assiste a todas as aulas do questionário e de

cada tema. A própria plataforma envia o certificado automaticamente para o aluno via

e-mail cadastrado;

● O certificado possui QR Code para a confirmação da sua validade;

● O cadastro socioeconômico pode ser customizado;

● Durante o período de vigência do projeto, os conteúdos serão atualizados sempre que

houver mudança na legislação referente ao conteúdo abordado, sem custo adicional;

● A plataforma segue a Regulamentação Geral de Proteção aos Dados - GDPR. A Lei Geral de

Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018 e Lei 13.853/2019, legislação

brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais;

● Aulas ministradas por profissionais com experiência comprovada em atendimento,

ministração de palestras, consultorias, oficinas ou aulas para o Grupo de Usuários (alunos);

RESUMO DO QUE SERÁ OFERECIDO PELO PROJETO:

● Quantidade de alunos: 250 (Duzentos e cinquenta);

● Quantidade de videoaulas disponibilizadas por meio de senhas: 200 (duzentas)

● Disponibilidade da Plataforma: 24 horas por dia, 7 dias da semana, durante a vigência do

contrato;

● Garantia de capacidade de acesso simultâneo à plataforma: 5.000 (cinco mil) alunos

simultaneamente.

DETALHAMENTO DAS AÇÕES:

ETAPA 1- PRÉ-PRODUÇÃO/PLANEJAMENTO

Ação 01- Alinhamento da execução da parceria entre BRASIL STARTUPS, CapacitaMPE (fornecedor

da plataforma para a BRASIL STARTUPS) e SDE - Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
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Em até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato e liberação dos valores será realizado

uma reunião de alinhamento estratégico, entre SDE - Secretaria de Desenvolvimento Econômico,

BRASIL STARTUPS e a CapacitaMPE, para levantamentos das necessidades para a customização e

liberação dos acessos à plataforma para os alunos inscritos e alinhamento de informações que

houverem necessidade das entregas previstas no projeto.

ETAPA 02 - CONTRATAÇÃO

Ação 02 - Contratação de profissionais para realizar a tradução dos conteúdos para LIBRAS:

Será contratado pela CapacitaMPE profissionais com larga experiência em tradução em

Libras, que tenham histórico de experiência superior a 05 anos de mercado para realizar a

tradução de libras de 200 (duzentas) videoaulas presentes na plataforma. Vale ressaltar que a

equipe deverá ter domínio do conteúdo das aulas para transmitir o conhecimento da melhor forma

possível ao público com deficiência auditiva.

Ação 03 - Contratação do estúdio de gravação e edição de todas as aulas traduzidas em libras:

A CapacitaMPE se responsabilizará por contratar um estúdio de gravação para realizar as

gravações e edições das 200 (duzentas) videoaulas com tradução em libras. As gravações deverão

ser iniciadas até 30 (Trinta) dias após assinatura do contrato, junto aos profissionais contratados

para realizar a tradução.

ETAPA 03 - PÓS PRODUÇÃO

Ação 04 - Disponibilização dos Acessos

A CapacitaMPE se responsabilizará por disponibilizar os acessos à plataforma customizada

até janeiro de 2022. Importante ressaltar que, entende-se por customizada uma plataforma com as

logomarcas solicitadas pela SDE - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pré-definidas na

reunião de alinhamento da ação 1, assim como dados, formulários customizados e as 200

(duzentas) videoaulas já com tradução em Libras concluídas.

Ação 05 -  Divulgação do projeto

A CapacitaMPE contratará uma agência de publicidade para o desenvolvimento das peças

publicitárias que farão parte do planejamento de comunicação do projeto. Cabe à SDE - Secretaria
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de Desenvolvimento Econômico somente a aprovação do referido material antes de sua

publicação. As peças serão entregues dentro do cronograma constituído dentro do plano de

Marketing que será entregue e aprovado na reunião de alinhamento. A CapacitaMPE e a BRASIL

STARTUPS se comprometem a divulgar a plataforma em suas próprias redes sociais e de parceiros

para maior abrangência das publicações. Vale ressaltar que as publicações terão como público alvo

INICIAL as pessoas cadastradas junto a Secretaria da Pessoa com Deficiência - DF.

Ação 6 - Acesso do aluno a plataforma

A CapacitaMPE, após realizar todas as customizações, seleção e inscrição dos alunos,

disponibilizará os acessos para os mesmos. A CapacitaMPE e Brasil Startups serão responsáveis

pela inscrição, divulgação e captação dos alunos, tendo como meta capacitar no mínimo 80%

(oitenta por cento) do total de alunos inscritos.

AÇÃO 07- Prestação de contas

A Brasil Startups será a responsável pela prestação de contas e seguirá as normas contidas

no manual de prestação de contas existente na MROSC.
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OBJETIVOS E METAS:

QUADRO GERAL

[RELACIONAR AÇÕES COM FASES, OBJETIVOS E METAS EM QUADRO SINTÉTICO E ESQUEMÁTICO]

FASE AÇÃO OBJETIVO META

FASE 1 Ação 01 - Alinhamento
de execução do projeto
junto à SDE - Secretaria
de Desenvolvimento
Econômico.

Reunião de alinhamento
estratégico entre Brasil
Startups e SDE - Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
quanto a customização e
entregas necessárias.

Realizar reunião em até
15 dias após a assinatura.

FASE 2 Ação 02 - Contratação
de profissionais para
tradução em Libras.

Contratar equipe que fará a
tradução em Libras após
assinatura do contrato.

Realizar a contratação até
30 dias após assinatura.

Ação 03 - Contratação
de estúdio para edição
dos vídeos de tradução
em libras.

Contratar estúdio que fará as
gravações da tradução em
Libras após assinatura do
contrato.

Realizar a contratação até
30 dias após assinatura.

FASE 3
Ação 04 -
Disponibilização da
plataforma customizada.

Disponibilizar todas as aulas
da plataforma CapacitaMPE
com tradução em libras e com
a logomarca da SDE.

Entrega da plataforma
com:

A. 200 videoaulas
traduzida em Libras

B. Entrega até
28/02/2022.

Ação 05 - Divulgação da
plataforma.

Entregar todo material
publicitário, assim como o
plano de marketing para
aprovação da Assessoria de
Comunicação da SDE.

Entregar 30 peças
publicitárias durante a
realização do projeto

Ação 06 - Liberação do
acesso da plataforma
aos alunos.

Liberar os acessos aos
inscritos com toda tradução e
customização previstas no
projeto.

Liberar 250 acessos
gratuitos para os inscritos
no projeto.

Ação 07 - Prestação de
contas

Realizar a prestação de contas
junto à SDE - Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
em conformidade com a Lei
MROSC.

Entregas de todos os
relatórios necessários até
outubro de 2022.
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PÚBLICO ALVO BENEFICIADO: O projeto tem como público alvo primário a capacitação de

forma gratuita de 250 (duzentos e cinquenta) alunos pertencentes ao cadastro de pessoas

com deficiência existente na Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, tendo

como público alvo secundário, os futuros empreendedores, Microempreendedores

Individuais, Pequenos Produtores Rurais, Nano, Micro e Pequenas Empresas, Empresas de

Pequeno Porte e  Pessoas em situação de vulnerabilidade.

CONTRAPARTIDA:

[X ] NÃO SE APLICA (PARCERIA INFERIOR A R$ 600.000,00)

[IDENTIFICAR CONTRAPARTIDA, QUANDO APLICÁVEL]

CRONOGRAMA EXECUTIVO

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO

PRÉ-PRODUÇÃO (PLANEJAMENTO) Dezembro/202
1

Janeiro/2022

PRODUÇÃO Janeiro/2022
(02 de janeiro
de 2022)

Janeiro/2022
(31 de janeiro
de 2022)

PÓS- PRODUÇÃO Fevereiro/2022 Fevereiro/2022

MARCOS EXECUTORES

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA: o

monitoramento do projeto será realizado durante toda a

sua execução.

Observação: a programação estará pronta em tempo

hábil para que a parceria se organize.

01/12/2021 30/11/2022
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcela única no mês da aprovação do termo de fomento – Valor: R$ 149.800,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Descrição Quantidade Unidade de
medida

Valor
unitário (R$)

Valor total (R$)

1.1

Gestor
Administrativo e
Financeiro: Gestão
dos relatórios,
monitoramento,
serviços
administrativos e
prestação de contas.

12 orçamento R$ 1.875,00 R$ 22.500,00

1.2

Coordenação do
Projeto: Responsável
por elaborar a
Memória de Cálculo
e Plano de Trabalho,
assim como a gestão
de todos os insumos
do projeto.

12 orçamento R$ 2.090,00 R$ 25.080,00

2.1

Tradução de Libras:
O profissional realiza
uma tradução
simultânea ou
consecutiva do que
está sendo falado.

200 orçamento R$ 178,90 R$ 35.780,00
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2.2

Aluguel do estúdio,
gravação e edição
das videoaulas:
Realização de
montagem,
produção de vídeos,
tratamento de cor e
áudio da tradução
em LIBRAS.
Contratação de
estúdio de gravação
para realizar as
gravações e edições.

200 orçamento R$ 217,00 R$ 43.400,00

3.1

Assessoria de
comunicação:
Profissional que
estabelece uma
ligação entre
entidades públicas e
privadas e o público
alvo do projeto, além
do
acompanhamento
das ações de
divulgação dos
canais de
comunicação
especificados no
plano de trabalho
(mídias impressas e
digitais, TVs e rádios.

12 orçamento R$ 974,00 R$ 11.688,00

3.2

Design Gráfico: É o
profissional que cria
elementos textuais e
não-textuais que
fará a composição
das peças gráficas
destinadas ao
projeto.

8 orçamento R$ 775,00 R$ 6.200,00

3.3

Web design:
Projetar blogs,
sistemas, aplicativos
para web e peças
digitais como

8 orçamento R$ 644,00 R$ 5.152,00
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banners e artes para
redes sociais.

TOTAL R$ 149.800,00

ANEXOS

[ X] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO)

[ X] CURRÍCULO PADRÃO DA EQUIPE DE TRABALHO

[ ] CROQUI DO EVENTO (SE HOUVER)

[ ] PLANO DE COMUNICAÇÃO

[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES

[ ] OUTROS. Especificar:
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