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PERÍODO DE EXECUÇÃO 

INÍCIO: 02/12/2021 TÉRMINO: 22/07/2022 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

Este projeto consiste na realização do projeto “Tenda do Empreendedor”, com início no dia 02 

de dezembro de 2021 e término 22 de julho de 2022, com o objetivo de capacitar de 

empreendedores, comerciantes, feirantes e vendedores ambulantes, com informações claras e 

objetivas sobre as atividades comerciais, instruindo-os a aperfeiçoar o esforço empregado nas 

vendas e otimizar as relações com os clientes e funcionários, realizando uma feira itinerante na 

cidade do Recanto das Emas. 

O evento consiste em atender 200 inscritos, divididos em 4 turmas de 50 pessoas. Será totalmente 

gratuito, com a finalidade de dar suporte aos dos participantes de aprimorarem seus negócios ou 

de até mesmo saber como gerir um negócio, uma vez que para a maioria das pessoas, a falta de 

informação e/ou o conhecimento técnico que fazem parte do funcionamento de um comércio são 

as principais dificuldades para dar início a abertura do seu próprio negócio ou de mantê-las. 

Além disso, a realização do projeto irá gerar renda e receita ao GDF visto a movimentação 

econômica-tributaria que a mesma desencadeará e a geração de empregos. 

JUSTIFICATIVA:  

 

“Tenda do Empreendedor”, é um projeto que visa executar políticas públicas na área do 

Desenvolvimento Econômico, em parceria a Secretaria de Estado de Empreendedorismo do 

Distrito Federal, buscando dar suporte e capacitação aos comerciantes, vendedores ambulantes 

e feirantes que buscam elevar o nível de profissionalismo em suas atividades comerciais. 

 

A Secretaria de Estado de Empreendedorismo do Distrito Federal vem combatendo os drásticos 

efeitos negativos da pandemia da Covid-19 sob os habitantes do Distrito Federal, buscando 

sempre incentivar das mais variadas formas o empreendedorismo. Levando em consideração o 

contexto em que o Distrito Federal se encontra, percebe-se que muitas pessoas ficaram 

desempregadas e optaram por abrir seu próprio negócio, a fim de prover o sustento de suas 

famílias neste período. 

 

Para grande parte das pessoas que buscam empreender, a falta de informação e/ou de 

conhecimento técnico que envolvem o funcionamento de um comércio, por mais simples que 

sejam, são as principais dificuldades encontradas para que haja uma evolução efetiva em suas 

atividades comerciais.  

 

O projeto “Tenda do Empreendedor” objetiva auxiliar os comerciantes, os feirantes e os 

vendedores ambulantes, que configuram uma parcela da sociedade empreendedora que vem 

crescendo devido às crises econômicas enfrentadas pelo País. Segundo IBGE, em 31/12/2020 o 

número de ambulantes e informais cresceu durante a pandemia e são 27.9 milhões atualmente. 

Isto se dá pelo fato de o comércio ser a principal alternativa para quem está desempregado ou 

precisa veementemente incrementar sua renda para sustentar a família. 

 



 
 

 
 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 170, impõe, dentre os Princípios Gerais da 

Atividade Econômica, o tratamento favorecido às pequenas empresas.  

 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 

digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: 

        I -  soberania nacional; 

        II -  propriedade privada; 

        III -  função social da propriedade; 

        IV -  livre concorrência; 

        V -  defesa do consumidor; 

        VI -  defesa do meio ambiente; 

        VII -  redução das desigualdades regionais e sociais; 

        VIII -  busca do pleno emprego; 

        IX -  tratamento favorecido para as empresas brasileiras de 

capital nacional de pequeno porte. 

 

    Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer 

atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos 

públicos, salvo nos casos previstos em lei. 

 

No mesmo sentido estão as competências da Secretaria de Empreendedorismo e inovação, das 

quais podemos destacar a importância de propor programas, projetos, e ações que subsidiem a 

implementação de políticas de estímulo e programas de empreendedorismo, uma vez que está 

expresso no artigo 5º, inciso V, do Decreto nº 40.767/20, que cabe à referida Secretaria estimular 

a cultura empreendedora, por meio da orientação, com vistas ao aperfeiçoamento e 

desenvolvimento de empreendedores no Distrito Federal. Vejamos: 

 

“Art. 5º A Secretaria de Estado de Empreendedorismo do Distrito 

Federal, tem atuação e competência voltadas nas seguintes áreas: 

I - Fomento ao empreendedorismo nos setores de indústria, comércio e 

serviço; 

II - Áreas, polos e parques de empreendedorismo, com o 

acompanhamento de políticas e programas de incentivo ao 

desenvolvimento econômico; 

III - Políticas de incentivo e fomento ao empreendedorismo; 

IV - Articulação com órgãos estaduais e municipais que compõem a 

Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno – RIDE/DF, para o 

desenvolvimento sustentável do empreendedorismo regional; 



 
 

 
 

V - Estímulo a cultura empreendedora, por meio da orientação, com 

vistas ao aperfeiçoamento e desenvolvimento de empreendedores no 

Distrito Federal; 

VI - Articulação com órgãos distritais e promoção da desburocratização e 

simplificação com vistas a melhoria do ambiente de negócios do Distrito 

Federal;” 

 

 

Ademais, a referida Secretaria também tem atuação voltada para área de fomento ao 

empreendedorismo, comércio e serviço e Políticas de incentivo, áreas estas que certamente serão 

beneficiadas com as ações desenvolvidas no projeto “Tenda do empreendedor”. 

 

Dentre as ações do projeto, serão oferecidos oficinas e workshops com vistas à capacitação e 

exploração de informações sobre o funcionamento do comércio, contemplando todas as etapas 

para se exercer com excelência a atividade comercial. Além das ações já mencionadas, terá 

também uma feira itinerante com a presença dos participantes, voltada à prestação de 

informações, auxílio e atendimento aos comerciantes locais. 

 

O projeto surge para suprir a necessidade de fomento ao empreendedorismo nos setores de 

indústria, comércio e serviço do Distrito Federal, que quando somados aos programas já 

existentes Pró-DF e Desenvolve-DF, proporcionará uma gama de oportunidades aos pequenos e 

médios empresários, feirantes e vendedores ambulantes que almejam dar um passo à frente em 

seu negócio, superando as consequências que as atuais circunstâncias trouxeram para a 

economia do setor. 

 

Por fim, o mercado de trabalho encontra-se em transformação e a possibilidade que ele exista de 

forma externa à esfera pública e privada é uma das mudanças observadas atualmente com o 

surgimento do Terceiro Setor (O terceiro setor é composto por associações e fundações que 

geram bens e serviços públicos, mas sem fins lucrativos, que suprem as falhas deixadas pelo 

Estado). Esse setor necessita de gestão diferenciada e com isto está gerando emprego 

especializado em várias áreas do conhecimento. 

 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) desenvolveu o Mapa das Organizações da 

Sociedade Civil brasileiras, que traz números e informações relevantes a respeito do perfil das 

OSCs nacionais. O Terceiro Setor brasileiro emprega 2,9 milhões de pessoas em cerca de 

820.400 Organizações da Sociedade Civil no Brasil. 

 

Assim o projeto vem também para gerar empregos e renda aos profissionais de capacitação. 

  

As ações também seguirão medidas de enfrentamento da pandemia pela corona vírus, 

visando prevenção e monitoramento. Todos os protocolos dispostos a disposto na Lei nº 

6.559, de 23 de abril de 2020 e Decreto nº 41.913 de 19 de março 2021. As ações que 



 
 

 
 

serão implementadas devem promover a assistência adequada às pessoas, com sensível 

e oportuna atuação da vigilância a saúde, bem como ações de informação e comunicação.  

Serão realizados: 

• Estabelecer a utilização de protocolos e procedimentos padronizados para a 

resposta ao coronavírus (SARS-CoV-2);  

• Higienizar as mãos com álcool a 70% por 20 segundos na entrada do evento; 

• Orientar a evitar tocar nas mucosas dos olhos, nariz e boca; 

• Quando houver necessidade de circulação, manter o afastamento de 2 metros das 

demais pessoas;  

• Manter o uso contínuo de máscaras de tecido no espaço do evento; 

• Realizar a limpeza e a desinfecção de todos os ambientes e superfícies (com álcool 

70%, produtos à base de cloro ou outros similares) com frequência, sobretudo nos 

pontos comumente mais tocados (maçanetas, corrimão de escadas, entre outros) 

• Aferir temperatura na entrada do evento. 

• Os funcionários e os manipuladores devem higienizar as mãos frequentemente; 

• Reforçar os procedimentos de higiene das mãos e antebraços; 

• Implementar medidas de controle de acesso ao estabelecimento para evitar grande 

fluxo e aglomeração de pessoas; 

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

 

A execução do Tenda do empreendedor será realizada em 4 ações, sendo elas:  

• Pré-produção 

• Oficinas  

• Feiras Itinerantes 

• Pós-produção 

  

Segue abaixo o detalhamento por ação: 

 

01 – PRÉ PRODUÇÃO  

  

Essa etapa será desenvolvida entre o dia 02/12/2021 a 09/12/2022, sendo realizado planejamento 

e contratação dos serviços e profissionais que atuarão na produção das oficinas.  

  

Também será realizado toda a montagem, estratégica e planejamento de comunicação para 



 
 

 
 

divulgação do projeto, que se dará, principalmente, através de ações de agência publicitária 

contratada para os devidos fins, utilizando-se divulgação nas redes sociais e no site do projeto. 

Ocorrerá esta ação no período de 05/12/2021 a 17/05/2021. 

 

Os itens de “Roteirista”, “Maquiador”, “Atriz”, “Diretor Cinematográfico” e “Vídeo Audiovisual” serão 

serviços para produção de 02 propagandas a ser distribuídas em mídias sociais e mídias 

espontâneas. 

 

As ações ficarão suspensas após o período do término da pré-produção, em razão das festas de 

fim de ano. 

02 – OFICINAS 

 

O Monitor, juntamente com os orientadores montarão planejamento e material didático para as 

Oficinas aos temas de Marketing Digital, Administração com foco no E-commerce, Logística 

Empresarial, além do módulo de Direito do Consumidor.  

 

Será realizada na cidade do Recanto das Emas, sendo na Administração Regional do Recanto 

das Emas, localizada na Av. Recanto das Emas, Quadras 206/300, Centro Urbano - CEP: 72.620-

000. 

 

O local se enquadrará no requisito de dispensa do alvará de funcionamento, tendo em vista ser 

atividade de baixo risco exercido em área de até 200m², conforme RESOLUÇÃO No 51, DE 11 

DE JUNHO DE 2019. 

 

As feiras serão itinerantes e realizar-se-ão aos finais de semana na cidade do Recanto das Emas, 

contando com a presença dos participantes do curso e demais interessados. 

 

As oficinas iniciarão no dia 07/03/2022. 

 

1 – MÓDULO: MARKETING DIGITAL 

 

Metodologia de ensino: Metodologia Ativa - trará ao participante um processo de aprendizagem 

tornando o oficineiro um mediador. Buscará a união entre tecnologia e educação, auxiliando com 

atividades e dinâmicas. 

Carga horária: 20 horas (10 horas de aula presencial e 10 horas de atividade complementares 

extracurriculares a serem orientadas pelos oficineiros e monitoradas durante a semana, a atender 

a metodologia ativa, tais como estudos de casos, estudo dos materiais bibliográficos indicados, 

pesquisas e estudos complementares realizados pelo o participante acerca do tema, amparando-

se na metodologia ativa. As atividades serão apresentadas e corrigidas em sala durante as 

oficinas, a fim de mensurar/avaliar o aprendizado e assimilação de cada um.) As atividades 

complementares serão realizadas de forma extracurricular, fora do horário das oficinas, 

respeitando a disponibilidade do participante e amparada nos conceitos da metodologia ativa 

 



 
 

 
 

OFICINA 01 – O comportamento do Consumidor Digital e os seus cenários; 

OFICINA 02 – As estratégias de comunicação nas mídias sociais; 

OFICINA 03 – Produção de conteúdo e suas campanhas de marketing digital; 

OFICINA 04 – Mídias Online; 

OFICINA 05 – Monitoramento e Mensuração; 

OFICINA 06 – Noções básicas de SEO: Search Engine Optimization; 

OFICINA 07 – Vendas e Atendimento pelo Whatsapp; 

OFICINA 08 – Principais plataformas para e-commerce; 

 

Resultado:  O empreendedor aprende a desenvolver um planejamento de ações de marketing 

para seu negócio, apresentando a importância da utilização das ações da produção de conteúdo 

e disseminação. 

 

Avaliação e certificação: Aqueles que completarem 80% das horas aulas serão certificados da 

conclusão da oficina, desde que completada uma atividade complementar. 

 

2 – MÓDULO: ADMINISTRAÇÃO COMO FOCO NO E-COMMERCE 

 

Metodologia de ensino: Metodologia Ativa - trará ao participante um processo de aprendizagem 

tornando o oficineiro um mediador. Buscará a união entre tecnologia e educação, auxiliando com 

atividades e dinâmicas. 

Carga horária: 20 horas (10 horas de aula presencial e 10 horas de atividade complementares 

extracurriculares a serem orientadas pelos oficineiros e monitoradas durante a semana, a atender 

a metodologia ativa, tais como estudos de casos, estudo dos materiais bibliográficos indicados, 

pesquisas e estudos complementares realizados pelo o participante acerca do tema, amparando-

se na metodologia ativa. As atividades serão apresentadas e corrigidas em sala durante as 

oficinas, a fim de mensurar/avaliar o aprendizado e assimilação de cada um.) As atividades 

complementares serão realizadas de forma extracurricular, fora do horário das oficinas, 

respeitando a disponibilidade do participante e amparada nos conceitos da metodologia ativa 

 

OFICINA 01 – Noções Básicas de Administração; 

OFICINA 02 – Empresas - Conceitos e Características; 

OFICINA 03 – Pesquisa de Mercado; 

OFICINA 04 – Tecnologia e Inovação; 

OFICINA 05 – Finanças e orçamentos; 

OFICINA 06 – Estrutura Organizacional; 

OFICINA 07 – Motivação e Liderança; 

OFICINA 08 – Planejamento Estratégico para o e-commerce 

 

Resultado:  Aqui o empreendedor terá uma noção básica de como gerir um negócio virtual, 

aplicando os princípios da administração, aliados aos pilares da contabilidade e da tecnologia, 

revolucionando a produção e o desenvolvimento da empresa. 



 
 

 
 

 

Avaliação e certificação: Aqueles que completarem 80% das horas aulas serão certificados da 

conclusão da oficina, desde que completada uma atividade complementar. 

 

3 – MÓDULO: LOGÍSTICA EMPRESARIAL 

 

Metodologia de ensino: Metodologia Ativa - trará ao participante um processo de aprendizagem 

tornando o oficineiro um mediador. Buscará a união entre tecnologia e educação, auxiliando com 

atividades e dinâmicas. 

Carga horária: 20 horas (10 horas de aula presencial e 10 horas de atividade complementares 

extracurriculares a serem orientadas pelos oficineiros e monitoradas durante a semana, a atender 

a metodologia ativa, tais como estudos de casos, estudo dos materiais bibliográficos indicados, 

pesquisas e estudos complementares realizados pelo o participante acerca do tema, amparando-

se na metodologia ativa. As atividades serão apresentadas e corrigidas em sala durante as 

oficinas, a fim de mensurar/avaliar o aprendizado e assimilação de cada um.) As atividades 

complementares serão realizadas de forma extracurricular, fora do horário das oficinas, 

respeitando a disponibilidade do participante e amparada nos conceitos da metodologia ativa 

 

OFICINA 01 – Visão estratégica da Logística; 

OFICINA 02 – Canais de Distribuição de Produtos; 

OFICINA 03 – Gestão estratégica de armazenagem; 

OFICINA 04 – Gestão estratégica de Transporte e Distribuição; 

OFICINA 05 – Gestão dos Canais de Distribuição; 

OFICINA 06 – Avaliação e Otimização do Desempenho; 

OFICINA 07 – Princípios da Administração Mercadológica; 

OFICINA 08 – Logística para o comércio eletrônico; 

 

Resultado:  Neste módulo, o empreendedor aprenderá as práticas logísticas e as estratégias mais 

adequadas ao e-commerce, a fim de obter um diferencial competitivo e conquistar a confiança 

dos clientes em uma etapa extremamente importante para as transações eletrônicas. 

 

Avaliação e certificação: Aqueles que completarem 80% das horas aulas serão certificados da 

conclusão da oficina, desde que completada uma atividade complementar. 

 

4 – MÓDULO: DIREITO DO CONSUMIDOR  

 

Metodologia de ensino: Metodologia Ativa - trará ao participante um processo de aprendizagem 

tornando o oficineiro um mediador. Buscará a união entre tecnologia e educação, auxiliando com 

atividades e dinâmicas. 

Carga horária: 20 horas (10 horas de aula presencial e 10 horas de atividade complementares 

extracurriculares a serem orientadas pelos oficineiros e monitoradas durante a semana, a atender 

a metodologia ativa, tais como estudos de casos, estudo dos materiais bibliográficos indicados, 

pesquisas e estudos complementares realizados pelo o participante acerca do tema, amparando-



 
 

 
 

se na metodologia ativa. As atividades serão apresentadas e corrigidas em sala durante as 

oficinas, a fim de mensurar/avaliar o aprendizado e assimilação de cada um.) As atividades 

complementares serão realizadas de forma extracurricular, fora do horário das oficinas, 

respeitando a disponibilidade do participante e amparada nos conceitos da metodologia ativa. 

 

OFICINA 01 – Noções gerais de Direito do Consumidor; 

OFICINA 02 – Princípios que regem a Relação de Consumo; 

OFICINA 03 – Relação de Consumo: Consumidor, Fornecedor, Produtos e Serviços; 

OFICINA 04 – Direitos Básicos do Consumidor; 

OFICINA 05 – Responsabilidades pelos danos causados ao Consumidor; 

OFICINA 06 – Práticas comerciais e Proteção Contratual 

OFICINA 07 – Infrações e Sanções do Código de Defesa do Consumidor 

OFICINA 08 – Direito do Consumidor aplicado ao comércio eletrônico: Decreto nº 7.962/13; 

 

Resultado:  O empreendedor aprenderá os elementos constituintes da relação do consumo, assim 

como os principais direitos do consumidor, bem como saberá manejar as regras e os principais 

encargos do fornecedor que comercializa seus produtos no ambiente eletrônico. 

 

Avaliação e certificação: Aqueles que completarem 80% das horas aulas serão certificados da 

conclusão da oficina, desde que completada uma atividade complementar. 

 

As aulas ocorrerão em ciclos, formando 04 turmas, uma por mês. O cronograma funcionará da 

seguinte forma: 

 

Turma 01 

Descrição Data Horário 

Módulo 01  07/03/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 02  08/03/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 03  09/03/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 04  10/03/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 01  14/03/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 02  15/03/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 03  16/03/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 04  17/03/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 01  21/03/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 02  22/03/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 03  23/03/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 04  24/03/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 01  28/03/2022 18:30 às 21:00 



 
 

 
 

Módulo 02  29/03/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 03  30/03/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 04  31/03/2022 18:30 às 21:00 

Feira Itinerante 02/04/2022 10:30 às 17:00 

 

Turma 02 

Descrição Data Horário 

Módulo 01 04/04/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 02 05/04/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 03 06/04/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 04 07/04/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 01 11/04/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 02 12/04/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 03 13/04/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 04 14/04/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 01 18/04/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 02 19/04/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 03 20/04/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 04 21/04/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 01 25/04/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 02 26/04/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 03 27/04/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 04 28/04/2022 18:30 às 21:00 

Feira Itinerante 30/04/2022 10:30 às 17:00 

 

Turma 03 

Descrição Data Horário 

Módulo 01 02/05/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 02 03/05/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 03 04/05/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 04 05/05/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 01 09/05/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 02 10/05/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 03 11/05/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 04 12/05/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 01 16/05/2022 18:30 às 21:00 



 
 

 
 

Módulo 02 17/05/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 03 18/05/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 04 19/05/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 01 23/05/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 02 24/05/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 03 25/05/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 04 26/05/2022 18:30 às 21:00 

Feira Itinerante 28/05/2022 10:30 às 17:00 

 

Turma 04 

Descrição Data Horário 

Módulo 01 30/05/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 02 31/05/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 03 01/06/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 04 02/06/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 01 06/06/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 02 07/06/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 03 08/06/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 04 09/06/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 01 13/06/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 02 14/06/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 03 15/06/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 04 16/06/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 01 20/06/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 02 21/06/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 03 22/06/2022 18:30 às 21:00 

Módulo 04 23/06/2022 18:30 às 21:00 

Feira Itinerante 25/06/2022 10:30 às 17:00 

 

As turmas serão compostas por 50 alunos por turma, sendo 4 turmas, contemplando assim 200 

pessoas no total. 

 

03 – FEIRAS ITINEIRANTES 

 

A Feira Itinerante será um grande evento para os participantes, tendo em vista que será montado 

um grande evento para chamar a população a prestigiar os produtos dos participantes, assim 

como as últimas correções dos oficineiros junto aos alunos. 

 



 
 

 
 

Será montado uma estrutura para eventos na cidade do Recanto das Emas, a disponibilizar aos 

participantes um espaço para vendas e colocar em prática as orientações realizadas nos módulos 

das oficinas. 

 

A atividade funcionará como complementar, aplicando a metodologia ativa proposta. 

 

Ocorrerão nos seguintes dias: 

02/04/2022 

30/04/2022 

28/05/2022 

26/06/2022 

 

04 – PÓS-PRODUÇÃO  

  

Ocorrerá do dia 27/06/2022 a 22/07/2022 com as seguintes atividades: 

• Finalização de contratos e pagamentos; 
• Composição de relatório de prestação de contas, reunindo fotos, vídeos, notas fiscais, 

contratos de prestadores de serviços e profissionais, entre outros elementos que 
comprovem a execução do objeto proposto; 

• Desmontagem dos itens de infraestrutura utilizados da realização das atividades. 

 

OBJETIVO E METAS: 

Projeto “Tenda do Empreendedor” para capacitação de empreendedores, comerciantes, 

feirantes e vendedores ambulantes, com informações claras e objetivas sobre as 

atividades comerciais, instruindo-os a aperfeiçoar o esforço empregado nas vendas e 

otimizar as relações com os clientes e funcionários. 

OBJETIVOS:  

 

01 PRÉ PRODUÇÃO  

1.1 Planejamento: Composição da equipe RH para Produção do Projeto; Definição de 
Cronograma de Produção, Detalhamento Técnico; Elaboração do Croqui; Elaboração 
do Plano de Divulgação; Início da divulgação das atividades; Início das Inscrições; 
Contratação de serviços; Contratação de empresas especializadas para o 
fornecimento de Infraestrutura e serviços operacionais para o projeto. 

 

1.2 Inscrições 

Auditório do Campus Recanto das Emas do Instituto Federal de Brasília (IFB), Avenida 

Monjolo, Chácara 22, Núcleo Rural Monjolo, 620, 100 - 72 - Recanto das Emas, Brasília 

- DF, 70297-400 

200 Participantes 

  



 
 

 
 

02 OFICINAS  

3.1 Aulas expositivas e avaliativas; Realização do evento social; Montagem da estrutura 

no local do evento; Realização da Programação; Realização/acompanhamento do evento, 

com toda equipe envolvida; Registro Fotográfico e videográfico de todas as 

etapas/fases/metas do projeto; Encerramento. 

05 profissionais 

 

03 FEIRAS ITINEIRANTES 

3.1 Realização de 04 Feiras  

Mínimo de 160 consumidores 

 

04 PÓS-PRODUÇÃO  

4.1 Confecção do relatório de execução das atividades, Follow-up à imprensa e redes 

sociais, Elaboração de Clipping de Imprensa; Valoração das ações de assessoria de 

imprensa – mídia espontânea; Encerramento de contrato com fornecedores, Elaboração 

de Relatório Final de Prestação de Contas.   

 

METAS, PARÂMETROS DE AFERIÇÃO E INDICADORES DE RESULTADOS 

 

O objetivo estratégico deste projeto é o atendimento de cerca de 200 (duzentos) 

empreendedores, comerciantes, feirantes e vendedores ambulantes já atuantes e 

empresários em potencial com idades entre 18 e 65 anos, que sentem a necessidade de 

conhecer e se adaptar à famigerada metodologia de comércio digital, que se tornou a 

principal ferramenta a ser utilizada em meio a pandemia da COVID-19, com a segunda 

onda de contaminação, decretação do fechamento de atividades não essenciais. 

A meta do projeto é o atendimento de 200 participantes de forma presencial, sendo 
realizado 4 turmas com média de 50 participantes. 

As inscrições ocorrerão no auditório do Campus Recanto das Emas do Instituto Federal 
de Brasília (IFB), Avenida Monjolo, Chácara 22, Núcleo Rural Monjolo, 620, 100 - 72 - 
Recanto das Emas, Brasília - DF, 70297-400. 

Os indicadores quantitativos de resultados previstos para este projeto são:  

• Número de inscrições realizados: 200 inscrições dividido por 100 e multiplicado 
pelo fator 80. 

Ou seja, há cumprimento da meta o alcance acima de 160 inscrições. 



 
 

 
 

Como indicadores qualitativos de resultados, temos:  

• 80% dos participantes satisfeitos com o serviço prestado durante o período. 

Relaciona-se a satisfação dos inscritos. 

Quadro resumo: 

INDICADOR 1 TAXA DE ATENDIMENTO 

Método de cálculo 
Relação de inscritos com base na capacidade 
instalada. 

META 
80% de participantes nas atividades oferecidas de 
acordo com a capacidade ofertada durante o 
período. 

Fonte de verificação 

 

Cadastros e controles de presença 

 

INDICADOR 2 NÍVEL DE SATISFAÇÃO INDIVIDUAL 

Método de cálculo 
Pesquisa para aferir o nível de satisfação individual 
dos beneficiários com o preparatório. O indicador 
deve ser representado em valores percentuais. 

META 
80% dos participantes satisfeitos com o serviço 
prestado durante o período. 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

200 empreendedores, comerciantes, feirantes e vendedores ambulantes com idades 

entre 18 e 65 anos, que sentem a necessidade de conhecer e se atualizar à metodologia 

do comércio e pelo menos 160 (cento e sessenta) pessoas que visitarão as feiras 

itinerantes, totalizando assim 360 (trezentos e sessenta) de forma direta. 

CONTRAPARTIDA: 



 
 

 
 

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

 

CRONOGRAMA EXECUTIVO  

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Planejamento  02/12/2021  09/12/2021 

Comunicação 02/12/2021 26/06/2022 

Oficinas 07/003/2022 24/06/2022 

Feiras Itinerantes 02/04/2022 26/06/2022 

Composição de relatório de prestação de contas 27/06/2022 22/07/2022 

 

MARCOS EXECUTORES  

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Planejamento  02/12/2021  09/12/2021 

Comunicação 02/12/2021 26/06/2022 

Oficinas 07/003/2022 24/06/2022 

Feiras Itinerantes 02/04/2022 26/06/2022 

Composição de relatório de prestação de contas 27/06/2022 22/07/2022 

 

 

 

TENDA DO EMPREENDEDOR  
 

Memória de Cálculo  

Item Descrição 
Financiad

o Por: 

Unidade 
de 

Media 
Qtd 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

 



 
 

 
 

Meta 1 - Coordenação Geral / RH  

1.1 

Coordenador Geral – Coordenar todos 
os aspectos do evento para que ele se 
efetive como o planejado. Delegar 
funções, acompanhar o planejamento, 
a divulgação e a motivação da equipe. 
Acompanhar com check-list todas as 
fases do plano de trabalho, desde o 
tema até a escolha dos prestadores de 
serviço, além de acompanhar toda a 
execução. Responsável pelas diretrizes 
do projeto, alinhando as demandas de 
todas as áreas junto com a produção 
executiva. Aprovar, coordenar, 
acompanhar, controlar e executar cada 
uma das coordenações do projeto.  

FOMENTO SEMANA 20 
 R$            

1.350,00  
-R$ 

27.000,00 
 

1.2 

Coordenador Operacional - É quem 
receberá o planejamento e irá 
executar com o fornecedor a entrega 
dos serviços contratados e quem 
atenderá durante o evento as 
demandas do restante da produção. 

FOMENTO SEMANA 20 
 R$          

1.200,00  
R$ 

24.000,00 
 

1.3 

Produtor Executivo - Profissional 
responsável pela execução, fazendo o 
link entre todas as áreas de 
coordenações e área financeira. 
Responsável a criação de planos, 
organogramas e documentos de 
modelo para utilização da equipe, 
controle de orçamento juntamente 
com a coordenação geral, organização 
de fontes de recurso do projeto, 
negociação e contratação de 
fornecedores, artistas e equipe, reserva 
de locais e equipamentos do projeto, 
alinhar com a coordenação de 
comunicação a estratégia de divulgação 
do evento, acompanhamento das 
entregas de cada área visando a 
prestação de contas e fechamento dos 
resultados do evento, 
acompanhamento das ações de 
sustentabilidade e acessibilidade. 

FOMENTO SEMANA 20 
 R$            

1.300,00  
R$ 

26.000,00 
 



 
 

 
 

1.4 

Coordenador de Comunicação – 
Serviço de elaboração da estratégia de 
comunicação e coordenação de 
planejamento e execução de todos os 
itens relacionados à comunicação, tais 
como: 
contratação de equipe, 
desenvolvimento de cronograma de 
postagens em redes sociais, 
acompanhamento das perguntas do 
publico em nossos canais de 
comunicação, sugestão e cotação de 
mídias offline, aprovação de 
logomarcas com patrocinadores e 
órgãos realizadores, desenvolvimento 
de peças de divulgação, briefing de 
conteúdo e linguagem a ser ulizadas, 
acompanhamento da assessoria de 
imprensa local e nacional com entrega 
dos resultados, direcionamento dos 
vídeos do evento e dos fotógrafos.  

FOMENTO SEMANA 20 
 R$               

950,00  
R$ 

19.000,00 
 

Subtotal >>> 
R$ 

96.000,00 
 

   

Meta 2 - Oficinas  

2.1 
Secretária - Responsável por realizar 
o atendimento dos participantes no 
local e call center ativo e passivo. 

FOMENTO Semana 16 
 R$          
1.100,00  

R$ 
17.600,00 

 

2.2 

Sonorização de pequeno Porte - 2 
caixas de som, 1 mesa analógica, 1 
caixas de retorno, 2 microfones sem 
fio. 

FOMENTO DIARIA 80 
 R$             

200,00  
R$ 

16.000,00 
 

2.3 
Telão - Projeção de imagens para das 
oficinas e aulas. 

FOMENTO DIARIA 80 
 R$             

201,00  
R$ 

16.080,00 
 

2.4 Oficineiro - Marketing Digital FOMENTO semana 16 
 R$            

1.100,00  
R$ 

17.600,00 
 

2.5 
Oficineiro -  Administração com foco 
no E-commerce 

FOMENTO semana 16 
 R$            

1.100,00  
R$ 

17.600,00 
 

2.6 Oficineiro -  Logistica Empresarial FOMENTO semana 16 
 R$            

1.100,00  
R$ 

17.600,00 
 

2.7 Oficineiro -  Direito do Consumidor FOMENTO semana 16 
 R$            

1.100,00  
R$ 

17.600,00 
 

2.8 
Monitor - Profissional de cunho 
Pedagógico para Reforço e 
Acompanhamento 

FOMENTO semana 20 
 R$               

811,66  
R$ 

16.233,20 
 

Subtotal >>> 
R$ 

136.313,20 
 

   

Meta 3 - Comunicação  



 
 

 
 

3.1 

Branding de Marca - Serviço de 
criação, posicionamento, propósito e 
ações de marca. Responsável por 
tratar as estratégias e alcance do 
público através das marcas e suas 
aplicações, com analise do 
macroambiente de fatores políticos, 
tecnológicos, tributários e 
econômicos. 

FOMENTO SERVIÇO 1 
 R$         

12.000,00  
R$ 

12.000,00 
 

3.2 

Assessoria de imprensa local - 
Serviço de assessoria de imprensa, 
incluindo clipping impresso e on-line, 
valoração de mídia e relatório final de 
mídia espontânea 

FOMENTO MENSAL 5 
 R$            

1.090,00  
R$ 5.450,00  

3.3 

WebDesigner e Gestão de 
publicação - Serviço de 
gerenciamento das redes sociais, bem 
como a criação das peças web como 
posts facebook, vídeos e posts 
instagram e convites virtuais via 
email e whatsapp. 

FOMENTO MENSAL 5 
 R$            

1.650,00  
R$ 8.250,00  

3.4 

Panfleteiro - Responsável por 
realizar a entrega e distribuição dos 
folders, divulgação externa de 
estabelecimentos e abordagem ao 
público.  

FOMENTO Diaria 60 
 R$               

137,00  
R$ 8.220,00  

3.5 

Folder - Impressão de Folder, 
formato aberto: 41,5 x 21cm, formato 
fechado: 10,5 x 21cm papel supremo 
fosco 180g/m², cores 4×4, 
acabamento com 03 dobras 
horizontal. 

FOMENTO Unidade 
1000

0 
 R$                    

0,50  
R$ 5.000,00  

3.6 

Vídeo Audiovisual de Making Of - 
Produção de vídeo, com duração 
superior a 5' do projeto para 
apresentação pós-produção das ações 
desenvolvidas durante o projeto. 

FOMENTO SERVIÇO 4 
 R$            

1.709,40  
R$ 6.837,60  

3.7 

Roteirista - profissional responsável 
por roteirizar 02 propagandas a ser 
distribuídas em mídias sociais e 
mídias espontâneas. 

FOMENTO SERVIÇO 4 
 R$            

1.500,00  
R$ 6.000,00  

3.8 

Maquiador - profissional 
responsável por preparar rosto e pele 
dos atores participantes das 02 
propagandas a ser distribuídas em 
mídias sociais e mídias espontâneas. 

FOMENTO SERVIÇO 4 
 R$               

677,48  
R$ 2.709,92  

3.9 

Atriz - profissional com função de 
atuação e comunicação nas 02 
propagandas a ser distribuídas em 
mídias sociais e mídias espontâneas. 

FOMENTO CACHÊ 4 
 R$            

1.789,25  
R$ 7.157,00  



 
 

 
 

3.10 

Diretor Cinematográfico - 
Profissional responsável por dirigir, 
coordenar, controlar e aplicar o 
planejamento e roteiro das 02 
propagandas a ser distribuídas em 
mídias sociais e mídias espontâneas. 

FOMENTO SERVIÇO 4 
 R$            

1.500,00  
R$ 6.000,00  

3.11 

Vídeo Audioviual - serviço de 
captura de vídeo e imagem, com 
equipamento próprio, para 02 
propagandas a ser distribuídas em 
mídias sociais e mídias espontâneas. 

FOMENTO Unidade 4 
 R$            

3.266,33  
R$ 

13.065,32 
 

3.12 

Criação de site hotsite para 
divulgação - O hotsite para 
campanha de divulgação do evento. 
Ferramenta para lançamentos de 
produtos ou serviços. 

FOMENTO SERVIÇO 1 
 R$               

300,00  
R$ 300,00  

3.13 

DESENVOLVEDOR WEB - 
ARQUITETO DE SOFTWARE 
profissional responsável pela 
codificação do hotsite, escolha de 
tecnologias e o modelo de troca de 
dados entre as aplicações no processo 
de desenvolvimento do hotsite para 
comunicação. 

FOMENTO MENSAL  4 
 R$            

2.950,01  
R$ 

11.800,04 
 

3.14 

DESIGNER UI/UX - profissional 
responsável pelo layout do hotsite, 
projetando as visualizações 
otimizadas de tela para a experiência 
do usuário e agradáveis à vista.  

FOMENTO MENSAL 4 
 R$            

5.100,00  
R$ 

20.400,00 
 

Sub-total 
R$ 

113.189,88 
 

   

Meta 4 - Serviços Especializados  

4.1 
Serviço de registro fotográfico - 
Captura de todas as áreas e dias do 
evento, tratadas e editadas 

FOMENTO DIARIA 25 
 R$               

403,30  
R$ 

10.082,50 
 

Subtotal >>> 
R$ 

10.082,50 
 

   

Meta 5 - Locação de Equipamentos / Veículos / Imóveis / Custeio / Insumos    

5.1 

PAINEL DE LED - Painel de Led para 
parte superior do palco principal, LED 
tipo modular de alta definição 
montados com gabinetes do tipo 
super slim medindo 500mmx500mm 
e 70mm de profundidade. 

FOMENTO M2 120 
 R$               

196,39  
R$ 

23.566,80 
 

5.2 
Banheiro químico - Locação de 
banheiros químicos, com 
manutenção. Sendo 4 por dia da feira. 

FOMENTO Diária 20 
 R$               

104,70  
R$ 2.094,00  



 
 

 
 

5.3 

Rádios comunicadores HT - Rádio 
UHF/VHF, com 16 Canais, faixa de 
comunicação longa, 110/220V, 
Entradas MIC e SP com frequencia 
400 ~ 470mHz, 1500mAh, contendo: 
1 Bateria extra; 
1 Fonte Carregador; 
1 Antena; 
1 Alça de Pulso; 
1 Clipes de cinto; 
1 Fones de ouvido; 
Será utilizado 10 unidades por dia do 
evento, para distribuição a equipe 
técnica, sendo 2 por dia, onde haverá 
05 dias de seletivas e 01 de finais no 
dia do servidor público. 

FOMENTO Diária 40 
 R$                  

30,00  
R$ 1.200,00  

5.4 

Brigadista - Profissional responsável 
em prevenir situações de risco e 
executar salvamentos terrestres, 
estando próximo ao público e 
participantes, protegendo pessoas e 
patrimônios de incêndios, explosões, 
vazamentos, ou qualquer outra 
situação de emergência, com o 
objetivo de salvar e resgatar vidas.  

FOMENTO Diária 20 
 R$               

152,20  
R$ 3.044,00  

5.5 

UTE Móvel - Unidade móvel de 
atendimento, através de ambulância 
de Suporte Básico, responsável pelo 
atendimento Pré-Hospitalar, tendo 
por equipe um motorista (socorrista) 
e um enfermeiro. 

FOMENTO Diária 4 
 R$            

1.672,98  
R$ 6.691,92  

5.6 
Limpeza - Prestação de serviços de 
mão de obra de limpeza da área do 
evento. 

FOMENTO Diária 20 
 R$               

140,63  
R$ 2.812,60  

5.7 

Segurança Desarmada - Profissional 
responsável em exercer vigilância, 
rondando o evento e observando a 
entrada e saída de pessoas ou bens, 
para evitar roubos, atos de violência e 
outras infrações à ordem e à 
segurança. 

FOMENTO Diária 20 
 R$               

150,00  
R$ 3.000,00  

5.8 

Serviços de VJ - Pesquisa e edição de 
conteúdo dentro da temática, 
Mapeamento dos pixels para o painel 
de LED, Performance Visual e 
Atendimento aos VJS dos artistas 

FOMENTO Diária 4 
 R$               

302,50  
R$ 1.210,00  

  
R$ 

43.619,32 
 

   

TOTAL>>> 
R$ 

399.204,90 
 

 



 
 

 
 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Dezembro de 2021 – R$ 399.204,90 

ANEXOS 

[X] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[X] CURRÍCULO PADRÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

[  ] CROQUI DO EVENTO (SE HOUVER) 

[X] PLANO DE COMUNICAÇÃO 

[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ ] OUTROS. Especificar: __________________ 

 

 

PLANO DE COMUNICAÇÃO 

 
Tenda do Empreendedor 

 
Peça de divulgação 

 
Formato 

Ex.: Texto,  
 

Qtd. Meio 

utilizado 
 

Data de 

Veiculação 

ITEM/PEÇA FORMATO QTD VEÍCULO  

Branding de Marca - 

Serviço de criação, 

posicionamento, 

propósito e ações de 

marca. 

Atuação na 

comunicação 

 

Imagem 

 

Serviço 

01 

Todos os 

materiais 

com 

Identidade 

visual 

Dez/2021 a 

Maio/2022 

Panfleteiro - Responsável 

por realizar a entrega e 

distribuição dos folders, 

divulgação externa de 

estabelecimentos e 

abordagem ao público. 5 

pessoas realizando o 

Atuação na 

comunicação  

 

Impresso 

 

Diária 

50 

Entrega 

direta ao 

público 

Dez/2021 a 

Maio/2022 



 
 

 
 

serviço os 10 dias antes de 

iniciar a primeira turma. 

Folder - Impressão de 

Folder, formato aberto: 

41,5 x 21cm, formato 

fechado: 10,5 x 21cm 

papel supremo fosco 

180g/m², cores 4×4, 

acabamento com 03 

dobras horizontal. 

Atuação na 

comunicação  

 

Impresso 

 

Unidade 

10.000 

Entrega 

direta ao 

público 

Dez/2021 a 

Maio/2022 

Vídeo Audiovisual de 

Making Off - Produção de 

vídeo, com duração 

superior a 5' do projeto 

para apresentação pós-

produção 

Atuação na 

comunicação pós 

execução, para 

demonstrar a 

população as 

ações realizadas 

 

Vídeo 

 

Unidade 

04 
Mídias 

sociais 

Dez/2021 a 

Maio/2022 

Roteirista - serviço para  

02 propagandas a ser 

distribuídas em mídias 

sociais e mídias 

espontâneas. 

Atuação na 

comunicação  

 

Vídeo 

 

Unidade 

02 
Mídias 

sociais 

Dez/2021 a 

Maio/2022 

Maquiador - serviço para  

02 propagandas a ser 

distribuídas em mídias 

sociais e mídias 

espontâneas. 

Atuação na 

comunicação  

 

Vídeo 

 

Unidade 

02 
Mídias 

sociais 

Dez/2021 a 

Maio/2022 

Atriz - serviço para  02 

propagandas a ser 

distribuídas em mídias 

sociais e mídias 

espontâneas. 

Atuação na 

comunicação  

 

Vídeo 

 

Unidade 

02 
Mídias 

sociais 

Dez/2021 a 

Maio/2022 

Diretor Cinematográfico - 

serviço para  02 

propagandas a ser 

distribuídas em mídias 

Atuação na 

comunicação  

 

Vídeo 

 

02 
Mídias 

sociais 

Dez/2021 a 

Maio/2022 



 
 

 
 

sociais e mídias 

espontâneas. 

Unidade 

Vídeo Audiovisual - 

serviço para  02 

propagandas a ser 

distribuídas em mídias 

sociais e mídias 

espontâneas. 

Atuação na 

comunicação  

 

Vídeo 

 

Unidade 

02 
Mídias 

sociais 

Dez/2021 a 

Maio/2022 

Criação de site hotsite 

para divulgação - O 

hotsite para campanha de 

divulgação do evento. 

Ferramenta para 

lançamentos de produtos 

ou serviços. 

Atuação na 

comunicação  

 

Site 

 

Serviço 

01 Internet 

Dez/2021 a 

Maio/2022 

DESENVOLVEDOR 

WEB - ARQUITETO DE 

SOFTWARE 

Componente da Equipe 

de Desenvolvimento de 

portal para site e votação 

online, além da 

manutenção no período 

de execução.  

Equipe de 

desenvolvimento 

do site 

 

Site 

 

 

Mensal 

01 Internet 

Dez/2021 a 

Maio/2022 

DESIGNER UI/UX -  

Componente da Equipe 

de Desenvolvimento de 

portal para site e votação 

online, além da 

manutenção no período 

de execução.  

Equipe de 

desenvolvimento 

do site 

 

Site 

 

Mensal 

01 Internet 

Dez/2021 a 

Maio/2022 

Assessoria de imprensa 

local  - Serviço de 

assessoria de imprensa 

incluindo clipping 

impresso e on-line, 

valoração de mídia e 

relatório final de mídia 

espontânea 

Atuação na 

comunicação 

para mídias 

espontâneas 

 

Texto 

 

Mensal 

03 Jornais 

Dez/2021 a 

Maio/2022 

Web Designer e Gestão 

de publicação - Serviço de 

gerenciamento das redes 

sociais, bem como a 

Atuação na 

comunicação as 

mídias sociais 

 

03 Redes Sociais 

Dez/2021 a 

Maio/2022 



 
 

 
 

criação das peças web 

como posts facebook, 

vídeos e posts Instagram e 

convites virtuais via e-

mail e WhatsApp. 

Cards 

 

Semana 

VALOR TOTAL DO PLANO DE COMUNICAÇÃO R$ 113.289,92 
 

 


