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DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: Feira de empreendedorismo turístico e criativo do Distrito Federal 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

INÍCIO: 28/12/2021 TÉRMINO: 28/03/2022 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

Realização da Feira de empreendedorismo turístico e criativo do Distrito Federal nos dias 12 a 20 de 

fevereiro de 2022, no espaço FUNARTE Brasília. Endereço: Eixo Monumental - Setor de Divulgação 

Cultural Lote 02 – Plano Piloto/DF. 

 

JUSTIFICATIVA:  

A Feira de empreendedorismo turístico e criativo do Distrito Federal será o maior evento dedicado ao 

empreendedorismo turístico, inovação, criatividade e economia criativa na região central do Brasil. 

Acontecerá entre os dias 12 a 20 de fevereiro de 2022 no espaço FUNARTE Brasília, com uma vasta 

programação de palestras, atividades formativas com oficinas, apresentação de cases de sucesso, rodada 

de negócios e área colaborativa para exposições e apresentações artísticas. O tema central que será 

abordado diz respeito especialmente ao que estamos vivendo, a crise econômica e social provocada pela 

Covid-19 no empreendedorismo criativo e turístico.  

  Com entrada franca, o evento oferecerá a oportunidade de acesso ao melhor sobre 

empreendedorismo turístico e criativo, com temas que dialogam diretamente com a nossa sociedade 

contemporânea. Estima-se atingir um total de 20 mil visitantes, composto por estudantes, turismólogos, 

agentes e empreendedores, ou seja, todos aqueles que estão diretamente ligados ao Plano Distrital de 

Turismo Criativo.  

  Nesse sentido, propomos uma reflexão do atual cenário econômico brasileiro, pois o 

empreendedorismo criativo e a indústria turística é um mercado promissor que agrega valores e 

sustentabilidade aos mais diversos produtos. É um setor dinâmico, estratégico e multidisciplinar com 

possibilidades de fomento, aprendizados e negócios diversos.  

Empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, 

desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Pode ser um negócio, 

um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas. 

Segundo o teórico Joseph Schumpeter, empreendedorismo está diretamente associado à inovação. 

Para Schumpeter, o empreendedor é o responsável pela realização de novas combinações. A introdução de 

um novo bem, a criação de um método de produção ou comercialização e até a abertura de novos 

mercados, são algumas atividades comuns do empreendedorismo. Isso significa que a essência do 



 

empreendedorismo está na percepção e no aproveitamento das novas oportunidades no âmbito dos 

negócios. 

O Brasil apresenta grande potencial para o empreendedorismo. De acordo com a Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), a taxa de Empreendedorismo é de 38,7 (2019), segundo melhor patamar 

total de empreendedores, desde 2002. São mais de 53,4 milhões de brasileiros se dedicando ao negócio 

próprio. A pesquisa também mostra que em 2019, o país atingiu 23,3% de taxa de empreendedorismo inicial, 

quando uma empresa possui menos de 3,5 anos de existência, a maior já alcançada. 

Os resultados fizeram com que o Brasil chegasse à marca de quarta maior Taxa de 

Empreendedorismo inicial em 2019. O estudo foi realizado com 55 países – na ocasião, a marca foi superior 

às registradas nos países do BRICS (EUA, Colômbia, México e Alemanha). 

 O empreendedorismo contribui positivamente para o desenvolvimento econômico, pois introduz 

inovação de produtos e de processos de produção, ou seja, leva a competividade e ao aumento da eficiência 

econômica. 

O desenvolvimento econômico é a riqueza de uma nação. Ele é construído a partir do trabalho 

produtivo com aumento dos investimentos em capitais produtivos, a especialização da mão-de-obra e a 

divisão do trabalho. 

A economia do Brasil foi intensamente impactada por uma crise sanitária sem precedentes causada 

pelo cenário atípico da pandemia do novo coronavírus, iniciada no país em março de 2020. 

Com o avançar da vacinação e o relaxamento das medidas de isolamento social, setores que 

estavam sobrestados puderam retornar às atividades. O desafio, então, vem sendo enfrentar a crise 

econômica e a instabilidade que o país vem vivenciando, na tentativa de retomada da economia do Brasil. 

O turismo tem sido um dos setores promissores nessa retomada econômica, a partir da geração de 

emprego e desenvolvimento econômico, porque os turistas buscam experiências por meio do consumo de 

produtos no local da produção.  

O setor já possui resultados importantes, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

apontou um crescimento de 4,6% em agosto no Índice de Atividades Turísticas. O aumento na 

movimentação econômica do turismo chegou a 49,1% no acumulado entre maio e agosto – o melhor 

resultado desde fevereiro de 2020. 

Um empreendedor turístico é definido como um indivíduo que cria um negócio com algum 

componente de originalidade para prover um produto, serviço ou experiência para os turistas e movimenta 

diretamente a economia criativa, pois o turismo é uma atividade enquadrada dentro das indústrias criativas.  

O turismo está se consolidando no país com importância política e como atividade econômica. O 

desenvolvimento do turismo brasileiro está voltado ao incremento de novos destinos e produtos 

diferenciados para seus consumidores, os turistas. As capitais, praias, museus brasileiros e festivais fazem 

parte desse universo de atrativos turísticos e são potenciais indutores de visitações a várias cidades. 

A Unesco considera a atividade turística como promotora da educação, da cultura e da consciência 



 

ecológica dos povos em todo o mundo. Sendo o turismo primordial à consolidação da paz entre os povos, 

uma vez que o fluxo de turistas faz crescer sentimentos de amizade, respeito e cooperação entre países e 

entre populações de uma mesma nação. 

Os atrativos turísticos são a base do produto turístico, que é construído por meio do desenvolvimento 

da atividade turística. Esta só pode se realizar quando algumas condições forem criadas para que as 

pessoas se sintam atraídas e possam, de fato, deslocar-se de seu lugar de origem e passar determinado 

tempo fora de casa. 

Brasília propõe um conceito mais amplo para a economia do turismo criativo e diversificação 

econômica, devido ao seu ponto estratégico na configuração geopolítica, provocando o sentido de 

conectividade e integração com distintos territórios. Dessa forma, gera abrangência de oportunidades de 

negócios em inúmeras áreas que compõem o setor turístico e sua transversalidade, como música, artes, 

artesanato, festivais, literatura, religiosidade e espiritualidade, negócios, esportes, gastronomia, moda, 

audiovisual, design e tecnologia.  

O turismo criativo se traduz como tendência do mercado mundial e como uma necessidade para 

diversificar os segmentos que compõem a economia do turismo para o enfrentamento dos desafios da 

competitividade, principalmente pós pandemia. Nesta perspectiva, faz-se necessário promover o debate, 

mobilizar, motivar e estimular a adoção dos valores e estratégias requeridos na inovação, bem como adaptar 

a oferta turística a essa demanda de mercado. 

Nos últimos anos, o Brasil tem apresentado significativos avanços no fomento as indústrias 

turísticas criativas e a todos os segmentos que são atreladas a ela. Contudo, ações que qualificam e 

fortalecem esse setor ainda restam por necessárias. O estímulo à economia criativa é uma estratégia de 

desenvolvimento econômico, porque produz o Produto Interno Bruto- PIB, emprego e renda.  

Neste contexto, as últimas décadas trouxeram notáveis transformações no cenário criativo. Até a 

década de 80, a produção criativa profissionalizada e as principais políticas de financiamento público e 

patrocínios privados e público se concentravam no eixo Rio-São Paulo. Para acompanhar esse crescimento, 

fez-se necessário qualificar e fortalecer a qualidade na infraestrutura do setor, entre eles a formação de 

agentes preparados para atuarem na atual cena criativa e inovadora.  

O turismo e a o setor criativo, extremamente rico e pode servir como um insumo importante para se 

pensar em desenvolvimento econômico, tanto no mercado de trabalho como na geração de renda, de 

ocupação e de exportação. Importante para o crescimento de outros setores e atividades. Constitui, portanto, 

um front de promoção de desenvolvimento.  Turismo gera renda, gera emprego, gera inclusão, gera 

desenvolvimento. Acima de tudo, gera futuro. Trata-se de um vetor de aceleração da economia do país, com 



 

muitas externalidades positivas. 

As atividades criativas geram 2,64% do PIB brasileiro e são responsáveis por mais de um milhão de 

empregos formais diretos, segundo estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN)1, com 

base em dados do IBGE. Há no setor cerca de 250 mil empresas e instituições. 

De acordo com estudo da consultoria Price water house Coopers, o setor cresceu entre 2013 e 2017 

a uma taxa média anual de 8,1%, bem acima do conjunto da economia. A participação no PIB, por sua vez, 

é superior à de setores tradicionais, como as indústrias têxtil e farmacêutica. Tais dados evidenciam a 

relevância do setor, de seus agentes, da Secretaria e da política. 

Dessa forma, as políticas públicas, devem possibilitar o acesso da população não só ao consumo, 

mas também à produção e ao emprego.  

A criatividade é o fundamento da diversidade. O Brasil é um país que precisa reconhecer o seu 

potencial para empreender a partir da diversidade humana, social, cultural. E a Feira de empreendedorismo 

turístico e criativo é esse ambiente de troca de conhecimentos e experiências entre os empreendedores da 

economia criativa, estudantes e produtores. 

              A execução deste projeto fomentará o empreendedorismo e está interligado com todos os aspectos 

de desenvolvimento sustentável e tema presente na Agenda 2030 da ONU que consiste em um plano de 

ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. O plano indica 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, e 169 metas, para erradicar a pobreza e promover vida 

digna para todos dentro dos limites do planeta e estão diretamente relacionados aos seguintes objetivos:   

• Objetivo 1: Erradicação da pobreza: Garantir que todos, particularmente os pobres 

e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o 

acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de 

propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços 

financeiros, incluindo micro finanças.. O que nos leva ao ODS 1 (acabar com a 

pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares). 

• Objetivo 4: Educação de qualidade: Aumentar substancialmente o número de 

jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências 

técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. O 

que nos leva a ODS 4 (Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, 

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos).  

• Objetivo 5: Igualdade de Gênero: Acabar com toda forma de discriminação contra 

todas as mulheres e meninas em toda parte; Eliminar todas as formas de violência 

contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o 

tráfico e exploração sexual e de outros tipos. O que nos leva a ODS 5 (alcançar 

igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas). 

• Objetivo 8: Trabalho decente e crescimento econômico: Reduzir substancialmente 

a proporção de desempregados; Promover políticas orientadas para o 

desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego 

 
1 Mapeamento da Economia Criativa no Brasil (Mapping of the Creative Industry in Brazil 2013-2015), 2016, Federação das 

Indústrias do Rio de Janeiro - FIRJAN 



 

decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e 

o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do 

acesso a serviços financeiros. O que nos leva a ODS 8 (Promover o crescimento 

econômico sustentado, inclusivo sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho 

decente para todos 

• Objetivo 10: Redução das Desigualdades: Empoderar e promover a inclusão social, 

econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, 

raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra; Garantir a igualdade de 

oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados, inclusive por meio da 

eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e da promoção de 

legislação, políticas e ações adequadas a este respeito. O que nos leva a ODS 10 

(reduzir a desigualdade nos países e dentro deles). 

• Objetivo 16: Paz e Justiça: Reduzir significativamente todas as formas de violência 

e as taxas de mortalidade relacionada em todos os lugares; Promover o Estado de 

Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça 

para todos. O que nos leva a ODS 16 (Promover sociedades pacífica e inclusivas 

para o desenvolvimento sustentável, proporcionar acesso à justiça para todos e 

construir instituições responsáveis e inclusivas em todos os níveis). 

Portanto, a Feira de empreendedorismo turístico e criativo do Distrito Federal segue e abrange 

diversos Objetivos de Desenvolvimentos Sustentável da ONU, para uma sociedade mais justa e solidária 

para toda a sociedade, e pretende com a sua programação de atividades movimentar o empreendedorismo 

turístico e criativo, que abrange a relação entre inovação, cultura, tecnologia e sustentabilidade. A realização 

da feira será um encontro de mentes criativas para construção de um futuro melhor, mais criativo e inovador. 

 

AÇÕES ESTATÉGICAS  

a) Visitação escolar  

A Feira de empreendedorismo turístico e criativo do Distrito Federal receber alunos, com o objetivo 

de aproximar os jovens estudantes do universo do empreendedorismo, criatividade, inovação, tecnologia, 

cultura e turismo. É destinado aos alunos de Escolas Públicas e Particulares, que terão dias especialmente 

reservados e com benefícios diferenciados para uma visita mais confortável e organizada a feira.  

b)  Acessibilidade 

As medidas adotadas para garantir a acessibilidade na Feira de empreendedorismo turístico e criativo 

do Distrito Federal são:    

▪ Rampas de acesso localizadas em pontos estratégicos;  

▪ Estacionamento reservado para pessoas com deficiência (PCD) e idosos;  

▪ Banheiros adaptados para PCD.  

▪ Área reservada para pessoas com deficiência e idosos nos eventos da programação do projeto. 



 

 

c) Sustentabilidade  

A Feira abordará diretamente o assunto da sustentabilidade, como tema norteador em seus eixos 

ambiental, social e econômico, pois compreende ser um agente de transformações positivas para um mundo 

melhor, à medida que estabelece em nosso projeto de inclusão e valorização de pessoas com toda a sua 

diversidade, reduz do impacto ambiental com escolhas mais inteligentes, assumindo nossa responsabilidade 

de cidadãos conscientes do nosso papel na preservação da vida.  

Além de valorizar e fortalecer os empreendedores locais por meio de contratações de empresas e 

mão-de-obra da cidade. E reflete sobre o nosso papel diante dos desafios que a humanidade vem 

enfrentando e fazer com que o evento seja um ambiente de aprendizagem e de inspiração para todos. 

Para promover a reflexão e incentivar o público iremos apresentar as seguintes ações sustentáveis 

durante o evento:  

✓ Divulgação nas redes sociais e site do projeto de matérias voltadas para conscientizar sobre a 

sustentabilidade ambiental para todos os públicos, com temas como: reutilização de materiais; como 

separar adequadamente o óleo utilizado; reciclagem de isopor; separação de materiais recicláveis e 

resíduos orgânicos e as cores das lixeiras, como reduzir a geração de resíduos, entre outros; 

✓ Divulgação nas redes sociais e site do projeto de cards e matérias sobre a economia sustentável: 

visto como um conjunto de práticas que levam em conta não só o lucro, mas também a qualidade de 

vida dos indivíduos e a harmonia com a natureza. Uma economia sustentável é aquela que foca seu 

crescimento no bem-estar do ser humano, colocando-o no centro do processo de desenvolvimento; 

✓ A formação de cooperativas de reciclagem em diversas regiões do Brasil tem sido objeto de 

investigação de pesquisas que mostram a importância dessa atividade para mitigar o impacto 

ambiental dos resíduos sólidos urbanos, por meio do trabalho de coleta seletiva de lixo. Por outro 

lado, estudos mostram as dificuldades desses profissionais que começam a se organizar em 

cooperativas, com o apoio, ainda precário, dos setores público e privado e da sociedade civil. Essas 

cooperativas contribuem com a extensão da vida útil de produtos e embalagens por meio da coleta, 

separação e fornecimento de matéria-prima secundária para a indústria. Dessa forma, consolidam os 

programas de logística reversa de empresas que buscam a recuperação de produtos recicláveis. 

Neste contexto, serão doados os lixos recicláveis para cooperativas de reciclagem do Distrito 

Federal; 

✓ Sabemos que o plástico, por exemplo, é o resíduo sólido urbano de maior potencial para reciclagem 

no mundo. O Brasil produz cerca de 100 mil toneladas de copos plásticos por ano, mas infelizmente 

as práticas de descarte adotadas não exploram de maneira satisfatória o potencial de reciclagem do 

produto, de modo que grandes quantidades de copos descartáveis acabam em aterros sanitários ou, 



 

infelizmente, são descartados de maneira inadequada no meio ambiente. A utilização de copos 

plásticos proporciona à baixa taxa de reciclagem desse material em nosso país, causando 

problemas ambientais e aumento do lixo plástico. Diante ao exposto, serão evitados copos plásticos 

no presente projeto, portanto orientaremos o público para que utilize suas garrafas de água, 

importante ferramenta no processo de redução de lixo e na conscientização sobre o impacto 

ambiental de tudo o que consumimos, para os visitantes e equipe de trabalho; 

Para realizar um projeto dessa dimensão, entende-se que é necessário trabalhar para diminuir e 

minimizar qualquer impacto que sua execução possa trazer ao meio ambiente. Ser sustentável é se tornar 

um agente de transformações positivas para um mundo melhor. 

d) Medidas de Prevenção a Covid-19 

Serão adotadas todas as medidas de segurança e prevenção a Covid-19 vigentes à época da 

realização do projeto, tais como: distanciamento social, uso de máscara obrigatório em todos os locais do 

evento, disponibilização de álcool em gel em diversos pontos do evento, aferição da temperatura e 

informativos da importância e obrigatoriedade da utilização da máscara cobrindo o nariz e boca.  

 

RESULTADOS ESPERADOS  

• A Feira de empreendedorismo turístico e criativo do Distrito Federal tem, por principal objetivo, 

causar impactos sociais positivos aos seus visitantes e à população do Distrito Federal, através da 

difusão do conhecimento  

• Difundir conceitos positivos, correlatos a políticas de inclusão social, proteção ao meio-ambiente e 

equidade de gêneros;  

• A partir de sua rica e variada programação, espera-se atingir um público total de 20 mil pessoas 

durante seus 9 dias de realização;  

• Fortalecer o mercado do empreendedorismo turístico e criativo;   

• Geração de emprego e renda através de contratações aproximadamente de 50 empregos diretos e 

75 empregos indiretos.  

• Reforçar ações transversais unindo segmentos culturais e fortalecendo o empreendedorismo e o 

turismo a nível local, nacional e internacional. 

Impacto econômico indireto  

• Quantidade de atividades realizadas durante os 9 dias; 

• Acréscimo do mercado formal de venda de alimentos e bebidas; 



 

• Ativação dos comércios locais próximos às localidades próximas a realização do evento; 

• Acréscimo nos serviços de transporte urbano e por aplicativo; 

• Acréscimo da movimentação do turismo no Distrito Federal; 

• Fortalecimento da cadeia produtiva do empreendedorismo e do turismo do Distrito Federal; 

• Criam-se oportunidades de emprego e renda, contratando pessoas e contribuindo para a criação ou 

manutenção de empregos diretos e indiretos, refletindo positivamente na melhoria da qualidade de 

vida de toda população. 

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

Buscando inovação, na perspectiva de potencializar a participação do público Feira de 

empreendedorismo turístico e criativo do Distrito Federal trará novidades e incluirá na programação 

experiências, interações e novas linguagens. 

Veja abaixo a programação que será ofertada ao público de todas as faixas etárias e de forma 

gratuita: 

1. Espaço criatividade e inovação 

Esse espaço será destinado as palestras, debates, mesas de discussões. Um local propício para 

muito aprendizado:  

Debates e Palestras 

Compartilhamento de experiências, capacitação e qualificação profissional abordando temas 

contemporâneos, as palestras e os debates são os momentos mais esperados da programação que 

pretende trazer os principais nomes, autores de livros, empreendedores da cena nacional e internacional. 

Buscando reconhecimento e expansão da excelência da economia criativa e artística para além do eixo Rio-

São Paulo, tornando-se um instrumento de transformação para todo o público. 

Intercambio de cases de sucessos de empreendedorismo turístico e criativo 

O evento fará convites as Secretarias de empreendedorismo e de turismo de outros estados, bem 

como a empresas, organizações da sociedade civil para que possam apresentar seus projetos de sucesso, 

principalmente na retomada pós isolamento gerado pela Covid-19, bem como a ideia de projetos que já 

estejam em execução. Será um importantíssimo momento de intercâmbio de ideias e projetos. 

 



 

2. Espaço conexões e interatividade 

Local destinado para interatividade entre os participantes, reservado para network e atividade 

práticas. Acontecerão as seguintes atividades: 

Atividades formativas  

Com o objetivo de incentivar e engrandecer a programação da Feira, o projeto oferece ao seu 

visitante oficinas para diversas faixas etária. O espaço é dedicado a oficinas e aulas que possam 

complementar a aprendizagem do público interessado na economia criativa. Serão ofertadas oficinas de 9 

horas de marketing digital e atendimento turístico, os planos de ensino constam no anexo II dessa proposta.  

A meta a ser atingida pelo proponente é a formação de 80% dos alunos matriculados.  

 

Rodada de negócios 

Neste ambiente acontecerão as rodadas de pitchings, dando oportunidade de pequenos e médios 

empreendedores criativos de apresentarem seus produtos a possíveis patrocinadores nacionais e 

internacionais. 

Vários segmentos de economia criativa poderão ser contemplados, como artesanato e arte popular, 

artes visuais, audiovisual e cinema, design, música, teatro, circo, literatura, games, arquitetura, moda, 

museus, comunicação, publicidade, turismo, websites e startups. Basta se inscrever previamente.  A sinergia 

promovida entre as diversas áreas do empreendedorismo e do turismo torna a experiência ainda mais rica e 

inovadora. 

3. Espaço arte e cultura 

Área colaborativa - stands 

A área colaborativa oferecerá uma vasta programação transversal composta por: exposições 

artísticas e de produtos, apresentações musicais, encontro com autores literários que versem sobre 

empreendedorismo, economia criativa, turismo para sessões de autógrafos. 

Nesse espaço será convidado empresas como o SEBRAE, SESI/SENAI, BRB e demais 

empreendimento para que possam colaborar com os visitantes, com informações e promoções de serviços. 

Praça gastronômica 

Gastronomia também é uma das áreas que abarcam a economia criativa e estará presente na feira, 

proporcionando a alimentação dos visitantes do evento. Nesse espaço será disponibilizado um palco para 

que voluntariamente artistas da cidade que queiram apresentar seus trabalhos fiquem à vontade para fazer, 

necessitando apenas da inscrição prévia no site do evento. 

Atividades artísticas e culturais 

Elogiada mundo afora, graças aos talentos e à multidiversidade, a música é um dos maiores tesouros 



 

de Brasília, vale lembrar que uma iniciativa legislativa reconheceu em 2015, o rock brasiliense como 

patrimônio cultural imaterial do Distrito Federal. Grandes artistas nacionais nasceram e se desenvolveram 

artisticamente aqui, tais como Cassia Eller, Renato Russo, Ellen Oléria e entre muitos outros. 

Outro segmento artístico que tem um grande reconhecimento Brasil a fora é a Contação de histórias  

brasiliense, os grupos têm ganhado força e espaço entre as salas de espetáculos, mostras e festivais, 

movimentando a cultura em regiões menos centrais. Será disponibilizado essa atração especialmente para 

crianças e adolescentes. 

As atividades artisticas culturais vêm para mostrar a potência criativa do Distrito Federal e com isso 

proporcionar um momento desconstraído para os visitantes, estilo happy hour. 

Programação: 

A Feira funcionará do dia 12 a 20 de fevereiro de 2022, das 10h às 21h, com diversas atividades e 

visitação do que será exposto para o todo o público. Toda a programação segue no Anexo I.  

 

 

OBJETIVOS E METAS: 

a. Geral 

Realizar a Feira de empreendedorismo turístico e criativo do Distrito Federal, com entrada franca 

durante 9 (nove) dias a partir de uma rica e variada programação, composta por palestras, rodada de 

negócios, oficinas de capacitação, apresentações de cases de sucesso, atividades artísticas e área 

colaborativa para exposição, vendas e apresentações. 

 

b. Específicos 

▪ Realizar um grande evento com debates e palestras, oferecendo oficinas, atividades 

artísticas, rodada de negócios; 

▪ Proporcionar a troca de conhecimento e contato do público com grandes nomes da 

economia criativa nacional e local; 

▪ Oportunizar um ambiente ideal para network, encontros e rodadas de negócios criativos e 

inovadores; 

▪ Proporcionar ações complementares transversais como: apresentações artísticas, 

exposições, visando a aproximação do público com diversos segmentos inserindo a Feira 

em contexto de plataforma multicultural; 

▪ Apresentar novas linguagens tecnológicas e experiências interativas convergindo com 

ferramentas para o estímulo ao conhecimento, despertando uma consciência reflexiva; 

▪ Proporcionar um evento que tenha como pauta o empreendedorismo, o turismo aliado a 

diversidade e a sustentabilidade;   



 

 

 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

A Feira de empreendedorismo turístico e criativo do Distrito Federal terá a entrada franca com uma 

programação destinada a atender um público amplo das mais variadas faixas etárias, de todas as classes 

socioeconômicas. No entanto o evento busca atingir alguns segmentos de público previstos no Plano de 

Turismo Criativo do Distrito Federal atingindo: Brasília e RIDE, Região Centro-Oeste; Instituições de ensino 

médio, técnico e superior; Empresários e lideranças dos setores da economia criativa; Empresários e 

lideranças das áreas da produção associadas ao turismo e cultura; Representações e lideranças da 

hotelaria, receptivo turístico e segmentos turísticos; Atendentes turísticos; Guias de turismo; Artistas; 

População; Turistas. 

CONTRAPARTIDA: 

[X] NAO SE APLICA  
 

 
 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Contratação de recursos humanos especializados  28/12/2021 05/01/2022 

Elaboração do Plano de Comunicação e estratégias de divulgação 
da Feira   

05/01/2022 20/01/2022 

Seleção e contratação dos palestrantes  05/01/2022 20/01/2022 

Publicação do site e divulgação da programação nas redes sociais 
e jornais de grande circulação  

16/01/2022 08/03/2022 

Inscrições para as palestras e oficinas   01/02/2022 12/02/2022 

Realização da Feira de empreendedorismo turístico e criativo do 
Distrito Federal  

12/02/2022 20/02/2022 

Prestação de contas  21/02/2022 28/03/2022 

 

MARCOS EXECUTORES  

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Realização da Feira de empreendedorismo turístico e criativo do 
Distrito Federal   12/02/2022 20/02/2022 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Modalidade: Único 

Mês: Novembro 

Valor: R$2.000.000,00 
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ANEXO I – PROGRAMAÇÃO  

FEIRA DE EMPREENDEDORISMO TURÍSTICO E CRIATIVO  
 

 

Horários 
12/02/2022 
(Sábado) 

13/02/2022 
(Domingo) 

14/02/2022 
 (Segunda-feira) 

15/02/2022  
(Terça-feira) 

16/02/2022 (Quarta-
feira) 

17/02/2022 
(Quinta-feira) 

18/02/2022 
(Sexta-Feira) 

19/02/2022 
(Sábado) 

20/02/2022 
(Domingo) 

 

1 - ESPAÇO CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO     

10h - 11h 
Solenidade de 

abertura 
Palestra 02 Palestra 04 Palestra 6 Palestra 8 Palestra 10 Palestra 12 Palestra 14 Palestra 17  

12h - 14h - - - - -    -  

14h - 15h 
Praça de alimentação 

e visitação de Stands 

Praça de alimentação 

e visitação de Stands 

Praça de alimentação 

e visitação de Stands 
Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Palestra 15 
Praça de 

alimentação e 
visitação de Stands 

 

16h - 17h Palestra 01 Palestra 03 Palestra 5 Palestra 7 Palestra 9 Palestra 11 Palestra 13 Palestra 16 Palestra 18  

18h - 19h 

Apresentações de 

cases de sucesso do 

empreendedorismo 

criativo e turístico 

Apresentações de 

cases de sucesso do 

empreendedorismo 

criativo e turístico 

Apresentações de 

cases de sucesso do 

empreendedorismo 

criativo e turístico 

Apresentações de 
cases de sucesso do 
empreendedorismo 
criativo e turístico 

Apresentações de 
cases de sucesso do 
empreendedorismo 
criativo e turístico 

Apresentações de 
cases de sucesso do 
empreendedorismo 
criativo e turístico 

Apresentações de 
cases de sucesso do 
empreendedorismo 
criativo e turístico 

Apresentações de 
cases de sucesso 

do 
empreendedorismo 
criativo e turístico 

Apresentações de 
cases de sucesso 

do 
empreendedorismo 
criativo e turístico 

 

19h - 20h 
Praça de alimentação 

e visitação de Stands 

Praça de alimentação 

e visitação de Stands 

Praça de alimentação 

e visitação de Stands 
Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de 
alimentação e 

visitação de Stands 

Praça de 
alimentação e 

visitação de Stands 

 

20h - 21h 
Praça de alimentação 

e visitação de Stands 

Praça de alimentação 

e visitação de Stands 

Praça de alimentação 

e visitação de Stands 
Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de 
alimentação e 

visitação de Stands 

Praça de 
alimentação e 

visitação de Stands 

 

2 - ESPAÇO CONEXÕES E INTERATIVIDADE  

10h - 12h 

Oficina de Marketing 

digital 

Aula 01 

Oficina de Marketing 

digital 

Aula 02 

Oficina de Marketing 

digital 

Aula 03 

Oficina de Marketing 

digital 

Aula 04 

Oficina de Marketing 

digital 

Aula 05 

Oficina de Marketing 

digital 

Aula 06 

Oficina de Marketing 

digital 

Aula 07 

Oficina de 

Marketing digital 

Aula 08 

Oficina de 

Marketing digital 

Aula 09 

 

12h - 14h - - - -     -  

14h - 15h Rodada de negócios Rodada de negócios Rodada de negócios Rodada de negócios Rodada de negócios Rodada de negócios Rodada de negócios 
Rodada de 
negócios 

Rodada de 
negócios 

 

17h - 19h 

Oficinas de 

atendimento turístico 

Aula 01 

Oficinas de 

atendimento turístico 

Aula 02 

Oficinas de 

atendimento turístico 

Aula 03 

Oficinas de 

atendimento turístico 

Aula 04 

Oficinas de 

atendimento turístico 

Aula 05 

Oficinas de 

atendimento turístico 

Aula 06 

Oficinas de 

atendimento turístico 

Aula 07 

Oficinas de 

atendimento 

turístico 

Aula 08 

Oficinas de 

atendimento 

turístico 

Aula 09 

 

19h - 20h 
Praça de alimentação 

e visitação de Stands 

Praça de alimentação 

e visitação de Stands 

Praça de alimentação 

e visitação de Stands 
Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de 
alimentação e 

visitação de Stands 

Praça de 
alimentação e 

visitação de Stands 

 

20h - 21h Praça de alimentação Praça de alimentação Praça de alimentação Praça de alimentação Praça de alimentação Praça de alimentação Praça de alimentação Praça de Praça de  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e visitação de Stands e visitação de Stands e visitação de Stands e visitação de Stands e visitação de Stands e visitação de Stands e visitação de Stands alimentação e 
visitação de Stands 

alimentação e 
visitação de Stands 

3 - ESPAÇO ARTE E CULTURA  

10h - 12h 
Praça de alimentação 

e visitação de Stands 

Praça de alimentação 

e visitação de Stands 

Praça de alimentação 

e visitação de Stands 
Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de 
alimentação e 

visitação de Stands 

Praça de 
alimentação e 

visitação de Stands 

 

11h - 12h 
Contação de 

Histórias 1 

Contação de histórias 

3  

Praça de alimentação 

e visitação de Stands 
Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Contação de 
histórias 5 

Contação de 
histórias 7 

 

12h - 14h - - - -     -  

14h - 15h 
Praça de alimentação 

e visitação de Stands 

Praça de alimentação 

e visitação de Stands 

Praça de alimentação 

e visitação de Stands 
Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de 
alimentação e 

visitação de Stands 

Praça de 
alimentação e 

visitação de Stands 

 

15h - 16h 
Contação de 

Histórias 2 

Contação de histórias 

4 

Praça de alimentação 

e visitação de Stands 
Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Contação de 
histórias 6 

Contação de 
histórias 8 

 

16h - 17h 
Praça de alimentação 

e visitação de Stands 

Praça de alimentação 

e visitação de Stands 

Praça de alimentação 

e visitação de Stands 
Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de 
alimentação e 

visitação de Stands 

Praça de 
alimentação e 

visitação de Stands 

 

17h - 18h 
Praça de alimentação 

e visitação de Stands 

Praça de alimentação 

e visitação de Stands 

Praça de alimentação 

e visitação de Stands 
Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de 
alimentação e 

visitação de Stands 

Praça de 
alimentação e 

visitação de Stands 

 

18h – 21h Teatro 1 Teatro 2 
Praça de alimentação 

e visitação de Stands 
Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Praça de alimentação 
e visitação de Stands 

Teatro 3 Teatro 4  

20h - 21h Show local 1 Show local 2 Show local 3 Show local 4 Show local 5 Show local 6 Show local 7 Show local 8 Show local 9  



 

ANEXO II – PLANOS DE ENSINO DAS OFICINAS  

 

CURSO DE MARKETING DIGITAL  

a) Ementa 

Marketing Digital; Estratégias de Marketing; Marketing Multinível; Economia e 

Planejamento de Marketing Digital incluindo plataformas digitais; Ferramentas 

digitais; e-Commerce; Redes Sociais; Google, construção de conteúdos de 

integração entre empresas e pessoas.  

 

b) Objetivos do curso  

Analisar os mais modernos conceitos de marketing digital e mídias sociais. 

Compreender a importância do uso adequado das mídias na geração de 

vantagens competitivas para os novos negócios. Compreender como a internet 

tem gerado uma revolução tecnológica e mudanças nos hábitos de 

comportamento das pessoas e empresas. 

 

c) Metodologia de ensino 

 A metodologia que será utilizada é a aula expositiva e dialogada, com estudos 

de casos e análise com aprendizagem interativa, tendo como foco principal o 

desenvolvimento de competências para que os alunos se tornem capazes de 

somar conhecimentos e habilidades para desempenhar funções com qualidade 

  Trata-se de um método que se utiliza da tecnologia como ferramenta para 

chamar a atenção dos seus alunos. Recursos multimídia, como áudios, vídeos e 

até games, possibilitam a oferta de novos modos para se adquirir conhecimento, 

além de um aprendizado mais personalizado. 

 

d) Conteúdo programático  

 
PLANO DE CURSO – MARKETING DIGITAL  

Aula Conteúdo 
Carga 

Horária 

1 Estratégias de Marketing Digital e Comunicação Integrada 2 

2 Gerenciamento de Marcas 2 

3 Escrita Criativa 2 



 

4 Criação de conteúdo em narrativas audiovisuais 2 

5 Comportamento do Consumidor Digital 2 

6 Design de Conteúdo de Marca 2 

7 Monitoramento de redes sociais 2 

8 Marketing de relacionamento  2 

9 Estratégia de vendas   2 
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e) Público estimado: 50 alunos  

f) Bibliografia básica  

COBRA, Marcos Henrique Nogueira. Administração de marketing. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2011. 

 KOTLER, Philip. ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. Rio de Janeiro: 

Prentice-Hall Brasil, 2011. 

 LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de Marketing: conceitos, planejamento 

e aplicações a realidade brasileira. Ed. Atlas, 2006. 

CRAVENS, D. W.; PIERCY, N. F. Marketing estratégico. 8. ed. São Paulo: 

McGrawHill, 2007. DEMO, Gisela. Marketing de relacionamento (CRM): estado da 

arte e estudo de casos. São Paulo: Atlas 2008 

GUMMESSON, Evert. Marketing de relacionamento total. 3. ed. Porto Alegre: 

Bookman 2010. 

 

 

CURSO DE ATENDIMENTO DE TURISTICO 

g) Ementa: Formação do atendimento turístico nacional. Onde e como se dá sua 

atuação. Funções e atuação do atendente turistico no continente sul-americano. 

A América do Sul e o turismo. Atuação no exercício das atividades inerentes a 

profissão em roteiros nacionais, incluindo prática em procedimentos 

aeroportuários e hoteleiros. Procedimentos   de   uma   viagem (acomodação   

das   bagagens, embarque   e   desembarque). 

 

 

 



 

h) Objetivos do curso  

 

• Preparar o aluno para organizar e executar roteiros;  

• Capacitar o aluno para condução de grupos em destinos turísticos,  

• Dotar o aluno de conhecimentos teórico-práticos, adequados as 

inovações tecnológicas e prospecção mercadológica,  

• Estimular a propagação da identidade cultural e uso do meio ambiente 

com sensibilidade, profissionalismo, ética e autonomia,  

• Promover no aluno um atendimento de qualidade satisfatória na área do 

turismo 

 

i) Metodologia de ensino 

 A metodologia que será utilizada é a aula expositiva e dialogada, com estudos 

de casos e análise com aprendizagem interativa, tendo como foco principal o 

desenvolvimento de competências para que os alunos se tornem capazes de somar 

conhecimentos e habilidades para desempenhar funções com qualidade 

  Trata-se de um método que se utiliza da tecnologia como ferramenta para 

chamar a atenção dos seus alunos. Recursos multimídia, como áudios, vídeos e até 

games, possibilitam a oferta de novos modos para se adquirir conhecimento, além 

de um aprendizado mais personalizado. 

 

j) Conteúdo programático  

 
PLANO DE CURSO – ATENDIMENTO TURISTICO  

Aula Conteúdo 
Carga 

Horária 

1 Estruturar roteiros e itinerários turísticos 2 

2 Planejar e organizar a execução de roteiros e itinerários turísticos 2 

3 Conduzir visitantes na realização de roteiros e itinerários turísticos 2 

4 
Intermediar as relações entre visitantes, comunidade e prestadores de 
serviços turísticos 

2 

5 Prestar informações turísticas nos contextos local e regional 2 

6 Prestar informações turísticas nos contextos nacional e América do Sul 2 

7 Antropologia e Cultura 2 

8 Teoria da História e Historiografia 2 



 

9 Marketing de Serviços 2 
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k) Público estimado: 50 alunos  

l) Bibliografia básica  

BENI, Mário Carlos. Globalização do Turismo: megatendências do setor e a 

realidade brasileira. São Paulo: Aleph,2003.  

CHIMENTI, Silvia et al. Guia de Turismo: o profissional e a profissão. São Paulo 

lSenac, 2007. 

COOPER, Chris et. al. Turismo: princípios e práticas. Porto Alegre: Bookman, 2001.  

GOELDENER, Charles R. et. al. Turismo: princípios, práticas e filosofias. Porto 

Alegre: Bookman, 2002. 

HINTZ, Hélio. Guia de Turismo: formação perfil profissional. São Paulo: Roca, 2007 

LOCKWOOD, A; MEDLI, S. (orgs). Turismo e Hospitalidade no Século XXI. SP: 

Manole, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

PROJETO FEIRA DE EMPREENDEDORISMO TURÍSTICO E CRIATIVO 
Memória de Cálculo 

Item Descrição Referência de Preço 
Unidade de 

Media 
Quantidade 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

Meta 1 - Pré-produção / Produção  

1.1 
Contador - Contratação de profissional competente 
para organização da documentação contábil do 
projeto. 

Tabela FGV Mão de 
Obra + IPCA código 

149 
Mês  2 

 R$                  
2 000,00  

R$ 4 000,00 

1.2 

Diretor Geral - Profissional responsável por idealizar e 
orientar a direção de tudo e todos, responsável por 
delegar tarefas e atividades a todas as coordenações. 
Sendo necessário para a pré-produção, produção e 
pós-produção. 

Tabela FGV Mão de 
Obra + IPCA código 60  

Mês  3 
 R$                  

5 000,00  
R$ 15 000,00 

1.3 

Coordenador de Produção - Profissional responsável 
pelo planejamento, acesso, infraestrutura, operações, 
acompanhamento e fiscalização dos diversos serviços 
de apoio, bem como pela produção e execução das 
atividades. Sendo necessário para a pré-produção, 
produção e pós-produção. 

Tabela FGV Mão de 
Obra + IPCA código 44  

Mês  2 
 R$                  

4 500,00  
R$ 9 000,00 

1.4 

Produtor Executivo - Contratação de profissional 
responsável pela aplicação dos cronogramas e planos 
de trabalho estabelecidos, comunicação com 
fornecedores e profissionais envolvidos, coordenação 
da relatoria e centralização das demandas de serviços. 
Sendo necessário para a pré-produção, produção e 
pós-produção. 

Tabela FGV Mão de 
Obra + IPCA código 

109 
Mês  3 

 R$                  
4 000,00  

R$ 12 000,00 



 

1.5 

Assistente de Produção - Profissional responsável por 
atuar na assistência de produção do projeto, auxiliando 
todas as áreas em todas as etapas do projeto, com 
apoio especial a operacionalização das metas. 

Tabela FGV Mão de 
Obra + IPCA código 22 

Semana 4 
 R$                     

687,50  
R$ 2 750,00 

1.6 

Advogado - Contratação de profissional com OAB para 
assessoria jurídica do projeto, visando a execução 
dentro dos ditames legais e prevenção de passivo 
judicial. 

Tabela FGV Mão de 
Obra + IPCA código 

131 
Mês  2 

 R$                  
2 000,00  

R$ 4 000,00 

Subtotal R$ 46 750,00 

Meta 2 - Contratações Artísticas 

2.1 
Banda Regional - Pagamento de cachê por realização 
de apresentação de banda local de médio porte, com 
grande repercussão e reconhecida regionalmente. 

Edital de Chamanento 
Público nº 009/2019 - 
Secretaria de Cultura 

DF 

Cachê 9 
 R$                  

6 700,00  
R$ 60 300,00 

2.2 
Contador de Histórias - Pagamento de cachê por 
realização de apresentação de grupo regional que 
conta historias infantis. 

Tabela FGV Mão de 
Obra + IPCA código 93 

Cachê 8 
 R$                     

800,00  
R$ 6 400,00 

2.3 
Teatro - Pagamento de cachê por realização de 
apresentação de peça de teatro regional, adulto ou 
infantil. 

Tabela FGV Mão de 
Obra + IPCA código 93 

Cachê 4 
 R$                  

3 800,00  
R$ 15 200,00 

2.4 
Palestrante - Com especialização na área de 
empreendedorismo, turismo e economia criativa.  

Perquisa no Portal 
SALICNET - Seminário 
/ Simpósio / Encontro 
/ Congresso / Palestra 
- Item Orçamentário: 

Palestra  

Palestra 18 
 R$                  

6 000,00  
R$ 108 000,00 

2.5 
Oficineiros - Serão contratados oficineiros para 
ministrar as oficinas de Marketing digital e atendente 
turístico . 

Tabela FGV Mão de 
Obra + IPCA código 83 

Hora-aula  36 
 R$                     

150,00  
R$ 5 400,00 

2.6 
DJs - Contratação de Djs para apresentação na 
programação dos espaços. 

Edital de Chamanento 
Público nº 020/2018 - 
Secretaria de Cultura 

DF 

Cachê 9 
 R$                     

750,00  
R$ 6 750,00 



 

Subtotal R$ 202 050,00 

Meta 3 - Taxas e Custos de Licensa Eventual 

3.1 

Serviço Expedição de Alvará - Prestação de serviços de 
expedição de alvará para evento com extrutura 
complexa, prestado por profissional experiente 
(Despachante), já inclusas as taxas necessárias. 

Orçamentos Serviço 1 
 R$                  

2 400,00  
R$ 2 400,00 

3.2 

Seguro Serviço (estimado) - Valor estimado de apólice 
de seguro do evento visando a solução financeira e 
jurídica de qualquer eventualidade na execução do 
projeto. 

Propostas Cobertura 1 
 R$                  

3 000,00  
R$ 3 000,00 

3.3 
ECAD (estimado) - Taxa de pagamento obrigatório 
segundo a legislação vigente para eventos com 
reprodução musical. 

Comprovante Taxa 1 
 R$                  

3 000,00  
R$ 3 000,00 

Subtotal R$ 8 400,00 

Meta 4 - Locação de Equipamentos / Veículos / Imóveis / Serviços 

4.1 

Locação de Placo 14X12M - Locação de estrutura 
medindo 14x12,00X9,45 metros de altura, com piso em 
estrutura tubular industrial e compensados de 20 mm, 
com forração em carpete, com cobertura modelo 
geodesica montado através de arcos fabricado em 
duraluminio, com lnas modelo night and day do tipo 
black out, anti chamas e anti fungos, com estrutura 
interna de grid em box truss, house mix medindo 5x5,0 
mts e monitor medindo 5,0x5,0 mts, com cobertura e 
escada de acesso. Será 01 (uma) estrutura por dia de 
evento, com 168 m² 

Orçamentos 
Unidade / 

Diária 
9 

 R$                  
8 000,00  

R$ 72 000,00 

4.2 

Alambrado - Montagem, manutenção e desmontagem 
de Alambrado Disciplinador de público, estrutura de 
alambrado em modulo de 2,00 x 1,00, do po grade 
metálica tubular, fixados ao solo por pés tubulares com 
altura de 1,20m, com acabamento em pintura 
metalizada na cor alumínio ou zincada. Serão 400 

Pregão Eletrônico 
26/2019 - Minstério 

da Educação - Item 56 
- Grupo 07 

Metro / Diária 3600 
 R$                          

5,00  
R$ 18 000,00 



 

(quatrocentos) metros lineares por dia de evento. 

4.3 

Locação de Cobertura de Lona Tipo Galpão 02 Águas 
20X80M - Montagem de cobertura de 20m de largura 
por 80m de comprimento com 8 m de altura e com 
queda para 3,5 m nas laterais. Montado em estrutura 
metálica, inter-travada por ao menos 05 vigas de 
ligação, formando uma cobertura do tipo galpão. 
Estrutura fixada por pinos fincados ao solo ou em 
contrapesos. Cobertura com lona anti-chama e anti-
fungo. Com reforço de cintas e cabos de estaiamento. 
Fechamentos laterais. Valor por metro é de R$22,00.  

Orçamentos 
Unidade / 

Diária 
9 

 R$                
35 200,00  

R$ 316 800,00 

4.4 

Locação de Tenda 10X10M - Pirâmide 10,00x10,00 
com cobertura 04 águas com armação em ferro 
quadrado galvanizado dotadas com calhas metálicas e 
revesda em lona de PVC Branca an-chama, com altura 
mínima de 2 metros e máxima de 3 metros de seus pés 
de sustentação, estaqueadas com cabos de aço e 
estacas arredondadas de no mínimo 40 cm de 
profundidade. Para cobertura de toda feira e entrada. 
Serão 10 (dez) estruturas por dia de evento. 

Pregão Eletrônico 
22/2019 - Secretaria 

de Estado de 
Economia do Distrito 

Federal - Item 6 - 
Grupo 01 

Unidade / 
Diária 

90 
 R$                     

426,00  
R$ 38 340,00 

4.5 

Locação de Piso Tipo Estruturado - Estrutura 
necessária para comodidade dos participantes, por 
higiêne bem como para caso ocorra chuva não se 
interrompa ou se inviabilize a realização do projeto. O 
piso uniforme possibilita a montagem de estruturas 
diversas que estão previstas nesta execução. Serão 
1.200 (mil e duzentos) metros quadrados por dia de 
evento. 

Pregão Eletrônico 
04/2019 - Secretaria 
de Estado de Cultura 
do Distrito Federal - 

Item 2.6 

M² / Diária 10800 
 R$                        

35,00  
R$ 378 000,00 



 

4.6 

Locação de Sistema de Sonorização Especial - 
Composto por 02 mesa digital 56 canais de entrada , 
equalização paramétrica , compressor , gate, 
equalizador por canal , 16 canais de saída com 
equalizador gráfico , compressor; 01 computador com 
soware de gerenciamento do sistema e soware smart 
Live; 01 microfone calibrado para alinhamento do 
sistema; Rack drive composto por processador digital 
com 4 entradas e 12 saídas (Dolby Lake Contour, Drive 
Rack DBX, XTA 448, Dolby 226); Sistema de PA 
composto por 12 elementos / caixas por lado - L/ R , 
Line Array Tree Way , passivo com 2 falantes de 10", 
12" ou 15" para as frequências graves , 2 falantes 6,5", 
8" , 9" ou 10" para as frequências médias e 1 drive para 
as altas frequências; Sistema de front fill composto por 
4 caixas Line Array Tree Way , passivo com 2 falantes 
de 10", 12" ou 15" para as frequências graves , 2 
falantes 6,5", 8" , 9" ou 10" para as frequências. Palco 
principal. Será 01 (uma) estrutura por dia de evento. 

Orçamentos 
Unidade / 

Diária 
9 

 R$                
11 000,00  

R$ 99 000,00 

4.7 

Sistema de Sonorização Simples - Equipamento de 
sonorização ambiente, com 02 caixas de som no 
pedestal, mesa de som de 04 canais, conectadas a 2 
microfones e ao computador, compatíveis ao tamanho 
da sala e número de participantes. Será 01 (uma) 
estrutura por dia de evento. 

Pregão Eletrônico 
03/2019 - Ministério 
da Cultura do Distrito 

- Item 47  

Unidade / 
Diária 

9 
 R$                  

1 625,00  
R$ 14 625,00 

4.8 

Locação de Sistema de Iluminação Especial - 
Composto por 30 par 64; 20 Par LEDs; 30 Moving 
heads; 4 mini bruts; 2 Canhões Seguidores; 5 Elipse 
downs; Equipes de montagem, operação e 
desmontagem. Para o palco principal. Será 01 (uma) 
estrutura por dia de evento. 

Orçamentos 
Unidade / 

Diária 
9 

 R$                  
9 355,00  

R$ 84 195,00 



 

4.9 

Locação de Fechamento - Fornecimento de locação e 
serviços de Montagem, manutenção e desmontagem 
de Fechamento de área, com composição: estrutura de 
painéis metálicos formados em quadros de tubo 
retangular, revestidos em chapa de aço modelo , 
medindo 2,20m de comprimento e 2,40m de altura, 
fixada ao solo por ponteiras metálicas e sustentada por 
braços tubulares travados com pinos metálicos de aço. 
Estrutura pintada em tinta do tipo esmalte sintético na 
cor alumínio ou zincada. Para proteção da área do 
campo e delimitação da área do evento.Visando a 
segurança do público, não haverá restrição na entrada, 
acesso é gratuito e democrático. Serão 500 
(quinhentos) metros lineares por dia de evento. 

Pregão Eletrônico 
26/2019 - Ministério 

da Educação - Item 50 
- Grupo 07 

Metro / Diária 4500 
 R$                          

7,00  
R$ 31 500,00 

4.10 

Banheiro Conteiner PCD / Feminino / Masculino - 
Container com 6 vasos sanitários. Portas de acesso, 
pontos de iluminação plafonier E27 Taschibra, 
venezianas de 1,40 x 0,40, abertura para entrada de ar 
no fundo, piso em compensado naval com 
revestimento em manta asfáltica, vasos sanitários com 
tampa e descarga, lavatórios em PVC, mictório em aço 
inox de 1,20, porta sabão liquido, porta toalhas de 
papel, instalação elétrica monofásica/bifásica com 
terminal de aterramento e hidráulica, sendo a saída de 
esgoto de 100mm sob o assoalho na lateral, 01 entrada 
de1/2 sob o teto no frontal de 2.44 m, e instalação 
elétrica BIFÁSICA até a saída do container. Tamanho: 
12.00m comprimento por 2,44m de largura e 2.57m 
altura. Serão 01 feminino, 01 masculino e 01 PCD por 
dia de evento. 

Orçamentos 
Unidade / 

Diária 
18 

 R$                  
2 000,00  

R$ 36 000,00 



 

4.11 

Locação de Octanorme - Em placas TS brancas, com 
perfis em alumínio, lâmpadas spot lights de 100 W, na 
razão de uma para cada três metros quadrados de 
estande, um ponto de iluminação de bivolt, disjuntor 
protetor de circuito, carpete tipo forração na cor 
grafite aplicado diretamente no piso elevado de 
madeirite impermeável de aproximadamente 5 cm a 
ser fornecido pela empresa, testeira com o nome do 
expositor em letra Helvétrica normal, em vinil preto. 
Serão 450m² por dia de evento. 

Pregão Eletrônico 
04/2019 - Secretaria 
de Estado de Cultura 
do Distrito Federal - 

Item 3.1 

M² / Diária 4050 
 R$                        

40,00  
R$ 162 000,00 

4.12 

Locação de Telão de LED - Locação painel de Led alta 
definição Outdoor, RGB, 7 mm virtual, brilho acima de 
5000 nits, processamento digital com entradas e saídas 
SDI, HDMI, VGA, computador e controller, montado em 
estruturas de alumínio, talhas e acessórios para 
elevação e sustentação. Características dos painéis: em 
LED modular com gabinetes slim fabricados em liga de 
alumínio e com peso inferior a 18 Kg/gabinete, placas 
com medidas de 0,768x0,768, fator de proteção: IP65 
Frontal e Traseiro. Painéis tipo SMD (3 em 1) ou RGB, 
com resolução (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, 
taxa de refresh rate de no máximo 2500Hz, 
temperatura de cor entre 5.000°K 9.000°K, ângulo de 
visão mínimo de 140° graus e brilho de 6.000 cd/m2, 
painéis dotados de sistema de hanging (sustentação) 
compostos de bumper e hastes verticais em alumínio 
com resistência mecânica a tração de no mínimo 
260Mpa, com encaixes macho e fêmea compartilhado 
em linhas verticais, com capacidade de sustentar em 
cada apoio até 500 kg.Tamanho total do LED que será 
locado é de 35 m². Equipe de Montagem e Operação. 
LED: 01 Coordenador de Montagem; 03 Técnicos de 
montagem Sênior; 02 Assistentes de Montagem. Serão 

Perquisa no Portal 
SALICNET - 

Apresentação Musical 
- Item Orçamentário: 

Painel de LED 

M² / Diária 315 
 R$                     

250,00  
R$ 78 750,00 



 

35m² por dia de evento. 

4.13 

Estrutura de Alumínio Modular em Box Truss Tipo 
Q30 - Estrutura modular montável em diversos 
formatos destinada a compor torres de Delays, 
sinalização, área de alimentação, testeiras de entrada, 
dentre outros usos. Serão 300 (trezentos) metros 
lineares por dia de evento. 

Orçamentos 
Unidade / 

Diária 
2700 

 R$                        
29,00  

R$ 78 300,00 

4.14 

Grupo Gerador Singular 250 KVA - Com potência 
máxima em regime de trabalho de 250 KVA´s, 
silenciado, com combustível, operador e cabos 
elétricos para ligação até 50mt do local do evento, 
Período de funcionamento de no máximo 12h. Serão 
02 (duas) unidades diárias para som e luz e de 01 (uma) 
unidade diária para os estande, totalizando 03 (três) 
equipamentos por dia de evento. 

Tabela FGV Serviços + 
IPCA código 18 

Unidade / 
Diária 

27 
 R$                  

1 700,00  
R$ 45 900,00 

4.15 

Grupo Gerador Singular 500 KVA- Com potência 
máxima em regime de trabalho de 500 KVA´s - com 
combustível, operador e cabos elétricos para ligação 
até 50mt do local do evento, período de 
funcionamento de no máximo 12h. Tera uso geral. Será 
01 (um) equipamento por dia de evento. 

Pregão Eletrônico 
04/2019 - Secretaria 
de Estado de Cultura 
do Distrito Federal - 

Item 11.1 

Unidade / 
Diária 

9 
 R$                  

2 200,00  
R$ 19 800,00 

4.16 

Locação de Computador (Notebook) - Equipamento 
portátil com configuração Intel Core 2 Duo, 04 GB de 
Ram, HD de 500GB, Wi-fi e Rede 10/100/1000Mbps, 
DVD- RW, 06 USB ou similar. Com sistema operacional 
Windows 7 Ultimate 64 bits e pacote Office. São 
equipamentos essenciais para o registro das atividades 
e verificação de informações, dentre outros 
procedimentos. Serão 02 (dois) equipamentos por dia 
de evento. 

Perquisa no Portal 
SALICNET - 

Festival/Mostra - 
Audiovisual - Item 

Orçamentário: 
Locação de 

Computadores 

Unidade / 
Diária 

18 
 R$                        

80,00  
R$ 1 440,00 



 

4.17 

Locação da Impressora Laserjet P&B - Locação, 
instalação e manutenção de impressora multifuncional 
laserjet ou ecotank, com funções de fotocópia, 
impressão, scanner, fax. Com franquia de 1000 
impressões por dia. Item necessário para impressão de 
diversos documentos. Será 01 (um) equipamento por 
dia de evento. 

Orçamentos 
Unidade / 

Diária 
9 

 R$                     
150,00  

R$ 1 350,00 

4.18 

Locação de Mesa Plastico - Locação de mesas sendo 
necessárias 150 (cento e cinquenta) unidades, de cor 
branca, certificadas pelo inmetro. Equipamentos 
necessários para a comodidade e conforto do público e 
da equipe técnica. 

Tabela FGV Serviços + 
IPCA código 154 - 
Fracionado por 25 

Unidade / 
Diária 

1350 
 R$                          

8,00  
R$ 10 800,00 

4.19 

Locação de Cadeiras de Plástico - Locação de cadeiras 
sendo necessárias 600 (seiscentas) unidades, de cor 
branca, certificadas pelo inmetro. Equipamentos 
necessários para a comodidade e conforto do público e 
da equipe técnica. 

Tabela FGV Serviços + 
IPCA código 16 - 

Fracionado por 100 

Unidade / 
Diária 

5400 
 R$                          

4,00  
R$ 21 600,00 

4.20 

Distribuição Elétrica - Montagem, manutenção e 
desmontagem de  04 (quatro) caixas Intermediárias  
com barramento sendo 03 fases, 01 neutro e 01 terra, 
painel com grau de proteção IP65. Proteção externa: 
envelopamento em aço comproteção ao tempo. 
Proteção interna: policarbonato com 4 mm de 
espessura e quadro com disjuntores adequados para 
atender as demandas. Serão 04 (quatro) unidades por 
dia de evento. 

Pregão Eletrônico 
04/2019 - Secretaria 
de Estado de Cultura 
do Distrito Federal - 

Item 12.1 

serviço  36 
 R$                     

100,00  
R$ 3 600,00 

4.21 

Camisetas - Confecção de camisetas em malha fio 
30,4/0 cores, tamanhos p/m/g/gg/xxg, gola em viés 
meia manga, gravação frente verso conforme a arte 
oferecida pela coordenação do evento aos 
colaboradores. 

Tabela FGV Serviços + 
IPCA código 170 

Unidade 100 
 R$                        

25,00  
R$ 2 500,00 



 

4.22 

KIT Mobiliário - Fornecimento de 03 kits mobiliários 
contendo 10 cadeiras pretas com assento estofado, 
mesa de centro, mesa de cantor, 02 vasos de plantas 
ornamentais. Serão 03 (três) unidades de kits por dia 
de evento. 

Orçamentos 
Unidade / 

Diária 
27 

 R$                  
1 000,00  

R$ 27 000,00 

4.23 

Auxiliar de Limpeza - Serviço de limpeza geral, com a 
conservação e higienização das áreas de circulação do 
evento, bem como dos equipamentos de uso comum. 
Serão 20 (vinte) profissionais atuando em cada dia do 
evento. 

Perquisa no Portal 
SALICNET - Seminário 
/ Simpósio / Encontro 
/ Congresso / Palestra 
- Item Orçamentário: 

Limpeza 

Profissional / 
Diária 

180 
 R$                     

140,00  
R$ 25 200,00 

4.24 

Posto de Primeiros Socorros (Somente Equipe e 
Insumos) - Plantão de 12h, compreendendo: 2 
enfermeiros com experiência comprovada em pronto 
atendimento emergencial (primeiros socorros), macas, 
cadeiras de rodas, suportes para soro, mesas de pvc 
com cadeiras de PVC, kit primeiros socorros, medidor 
de pressão, desfibrilador, recipiente para lixo 
hospitalar. Será uma equipe com insumos por dia de 
evento. 

Pregão Eletrônico 
04/2019 - Secretaria 
de Estado de Cultura 
do Distrito Federal - 

Item 17.4 

Unidade / 
Diária 

9 
 R$                  

1 200,00  
R$ 10 800,00 

4.25 

Brigadistas de Emergência - Contratação de 
profissionais especializados e certificados para a 
prestação de serviços de socorrista/brigadista, visando 
atuar na prevenção de pânico e em primeiros socorros 
aos participantes de show, uniformizados e 
paramentados, com carga horária de 06h. Serviços 
prestados por 06 (seis) profissionais por dia. 

Pregão Eletrônico 
03/2019 - Ministério 
da Cultura - Item 11 - 

Valor da fonte 
referênte a 12 

profissionais/diárias 
tendo sido fracionado 

para comparação 

Profissional / 
Diária 

54 
 R$                     

180,00  
R$ 9 720,00 

4.26 

Carregadores - Profissionais necessários para a 
montagem e desmontagem de estruturas e para 
auxiliar no carregamento de caixas de demais itens 
necessários para diversas áreas da produção do 
evento. Serviços prestado por 10 (dez) profissionais por 

Pregão Eletrônico 
04/2019 - Secretaria 
de Estado de Cultura 
do Distrito Federal - 

Item 15.10 

Profissional / 
Diária 

90 
 R$                     

130,00  
R$ 11 700,00 



 

dia. 

4.27 

Segurança de Show - Prestação de serviços de mão de 
obra de Segurança Desarmada, para atuar como 
segurança de show em área específica de eventos, 
uniformizado com camiseta e identificação da 
empresa, com carga horária de 12h. Serviços prestados 
por 30 (trinta) profissionais por dia. 

Pregão Eletrônico 
04/2019 - Secretaria 
de Estado de Cultura 
do Distrito Federal - 

Item 16.1 

Profissional / 
Diária 

360 
 R$                     

170,00  
R$ 61 200,00 

4.28 

Sistema de Aterramento - Para as estruturas 
constantes na área do evento. Descrição: Sistema de 
aterramento, para estruturas em uma área aproximada 
de 150.000m²; instalação elétrica de sistema de 
aterramento para proteção contra falha de isolação 
elétrica e descargas atmosféricas, com fornecimento 
de material, composto por hastes de aterramento 5/8’ 
X 3m tipo Copeld, cordoalha de cobre nu na bitola de 
16 mm² interligando todas as hastes eletricamente 
através de conectores reforçado de latão para hastes 
de aterramento, de modo a apresentar uma resistência 
hômica de terraigual ou inferior a 5Ω, comprovado com 
laudo de aterramento expedido e assinado por 
engenheiro, juntamente com a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (A.R.T.). Conforme NBR 
5410, NBR 5419 E NR 10. Um serviço completo para o 
evento, já com manutenção. 

Orçamentos Serviço 1 
 R$                  

5 000,00  
R$ 5 000,00 

4.29 

Equipe de Apoio - Profissional de nível médio 
responsável pelo atendimento geral do projeto, com 
foco na organização e apoio a coordenação dentre 
outras funções. Serviços prestados por 15 (quinze) 
profissionais por dia. 

Tabela FGV Mão de 
Obra + IPCA código 22 

Semana 135 
 R$                     

150,00  
R$ 20 250,00 



 

4.30 

Extintor de Incêndio de Pó Químico - Contratação de 
empresa para locação de extintores de incêndio. 
Descrição: Equipamento de segurança para 
eventualidades de incêndio. Classes A, B e C, com 6 kg 
de capacidade. Serão 15 (quinze) equipamentos por dia 
de evento. 

Pregão Eletrônico 
04/2019 - Secretaria 
de Estado de Cultura 
do Distrito Federal - 

Item 17.5 

Unidade / 
Diária 

135 
 R$                        

30,00  
R$ 4 050,00 

4.31 

Ambulância UTE Móvel - Fornecimento de ambulância 
para plantão de primeiros socorros, compreendendo: 
ambulância UTE com motorista Socorrista e 
Enfermeiro. Será 01 (um) equipamento por dia de 
evento. 

Pregão Eletrônico 
04/2019 - Secretaria 
de Estado de Cultura 
do Distrito Federal - 

Item 17.3 

Unidade / 
Diária 

9 
 R$                  

1 200,00  
R$ 10 800,00 

4.32 

Serviço de Triagem Sustentável - Serviço de coleta e 
correta separação do lixo com o fim de providenciar 
um destino adequado a cada um dos materais, visando 
a reciclagem e a sustentabilidade ambiental. 

Orçamentos Serviço 1 
 R$                  

3 000,00  
R$ 3 000,00 

Subtotal R$ 1 703 220,00 

Meta 5 - Serviços Gráficos e de Divulgação 

5.1 

Assessoria de imprensa - Contratação de empresa de 
releases e matérias para criação, planejamento, 
desenvolvimento e divulgação de matérias 
relacionadas as atividades da programação do projeto. 
Requerendo pautas de inserções e pautas em diversos 
veículos de comunicação. Emissão de relatórios e 
mensuração de alcance das mídias, clipagem. 

Tabela FGV Mão de 
Obra + IPCA código 

172 
Mês  2 

 R$                  
3 000,00  

R$ 6 000,00 

5.2 
Registro Fotográfico - Contratação de Profissionais 
especializados para trabalhar como Fotografo, com 
experiência comprovada em registro de eventos. 

Tabela FGV Mão de 
Obra + IPCA código 52 

Diária 9 
 R$                     

400,00  
R$ 3 600,00 

5.3 

Designer gráfico - Contratação de profissional 
responsável pela criação da identidade visual, peças de 
divulgação e aplicação em todas as peças publicitárias, 
atuando em todo o projeto, inclusive após a realização 
com a elaboração de peças para a relatoria. 

Tabela FGV Mão de 
Obra + IPCA código 50  

Mês  2 
 R$                  

3 000,00  
R$ 6 000,00 



 

5.4 

Banner - Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço de confecção de Banner em lona 
vinílica com acabamento em Ilhóis, em 04 cores, 
voltada à sinalização externa e interna bem como 
divulgação. 

Tabela FGV Serviços + 
IPCA código 156 

M² 150 
 R$                        

56,00  
R$ 8 400,00 

5.5 

Social Media - Contratação de profissional responsável 
pelas redes sociais do projeto. Esse profissional 
desempenha um papel fundamental na construção da 
imagem online da marca. 

Orçamentos Serviço 1 
 R$                  

5 000,00  
R$ 5 000,00 

5.8 
Impulsionamento em Redes Sociais - Serviço de 
impulsionamento de redes socias. Marketing Digital 
com anúncios em redes sociais (Facebook e Instagram). 

Cotações apresentas - 
Valores de referência 

das redes sociais 
Serviço 1 

 R$                
10 580,00  

R$ 10 580,00 

Subtotal R$ 39 580,00 

TOTAL R$ 2 000 000,00 

 


