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ANEXO VI – PORTARIA MROSC CULTURA  

PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO 
  

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC  

Razão Social: Associação CRESCE DF 

Endereço: QS 304 Conjunto 3 Lote 01, Sala: 04 – Samambaia Sul - DF 

CNPJ: 08.466.173/0001-01 

RA: Samambaia  UF: DF CEP:72.306.503 

Site, Blog, Outros:  

Nome do Representante Legal: Eduardo Nascimento Campos 

Cargo: Presidente 

RG: 809795 
Órgão Expedidor: 
SSP/DF 

CPF: 484.075.171-15 

Telefone Fixo: (61) 33583931 Telefone Celular: (61) 999674458 

E-Mail do Representante Legal: associacrescedf@gmail.com 

 
 

 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA  

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Eduardo Nascimento Campos 

Função na parceria: Presidente da entidade 

RG: 
Órgão Expedidor: 
SSP/DF 

CPF: 484.075.171-15 

Telefone Fixo: (61) 33583931 Telefone Celular: (61) 999674458 

E-Mail do Responsável: associacrescedf@gmail.com 
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DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: REALITY SHOW - MULHERES CRIATIVAS  

PERÍODO DE EXECUÇÃO:  

INÍCIO: 10/12/2021 TÉRMINO: 30/04/2021 

DESCRIÇÃO DO OBJETO:  

 

O Projeto “Mulheres Criativas” – Reality Show, tem a finalidade de selecionar mulheres 

criativas para participarem de um Reality Show a ser exibido e transmitido pelo YouTube. 

As participantes serão confinadas em uma casa onde receberão mentorias, cursos, 

palestras e realizaram provas para ganharem prêmios com o objetivo de montarem o seu 

próprio negócio nas áreas de artesanato, culinária, moda, beleza, marketing digital, 

audiovisual e empreendedorismo criativo.  

JUSTIFICATIVA:  

A economia criativa se tornou cada vez mais importante no Brasil como principal ligação 

entre cultura, economia e tecnologia. 

Em tempos de modernização, transformação do mercado como um todo e a constante 

atualização da tecnologia, a economia passou a basear-se não somente no crescimento 

econômico em valores reais, mas também na capacidade intelectual dos trabalhadores, 

aliada à capacidade de inovação e revolução empresarial.  

Com o desenvolvimento de estratégias adequadas para potencializar processos criativos e 

aprimorar as habilidades de empreendedoras, surge o projeto Reality Show Mulheres 

Criativas.  

O Projeto Mulheres Criativas – Reality Show, vai ajudar mulheres a realizar o seu sonho 

de montar o seu próprio negócio.  
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As mulheres criativas vão aprender a usar a sua criatividade na elaboração de estratégias 

para ampliar o seu trabalho e atrair novas possibilidades através da utilização de 

ferramentas digitais e empreendedorismo.  

Serão produzidos 15 episódios com duas horas de duração, mostrando todas as etapas de 

aprendizado e de mentorias a serem realizados durante o reality show. 

As mentorias a serem realizadas serão para aprofundar o conhecimento das participantes 

e ajudá-las no desenvolvimento das provas e nas competições do reality.  

DESELVOLVIMENTO DO REALITY SHOW: 

Conceitos do Reality: 

Inspire, Realize e Empreenda.  

Finalidade do programa:  

Mulheres produzindo autonomia e gerando sustentabilidade 

Formato do Programa: 

Realizar um reality show com mulheres criativas para conquistar o seu negócio e sua 

independência financeira. 

Não vai ter eliminação pois o objetivo não é excluir e sim bonificar as mulheres mais 

criativas nas provas que serão realizadas.  

A Transmissão do Reality Show será pelo canal do YouTube e nas plataformas digitais do 

projeto.  

No Reality Show as mulheres criativas terão mentorias, cursos, palestras e prêmios. 

Serão produzidos 15 Episódios do Reality Show Mulheres Criativas.  

 
SELEÇÃO: 
 
Serão selecionadas 15 participantes para participar do reality show, MULHERES 

CRIATIVAS.  

As 15 mulheres selecionadas receberam uma premiação no valor de R$ 2.000,00, para 
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montar o seu próprio negócio. 

A vencedora do Reality Show, vai ganhar 15 mil reais, a 2º colocada 6 mil reais e a 3º 

colocada 4 mil reais.  

Durante o reality show cada participante vai formar o seu time de apoiadores com até 05 

pessoas para realizar tarefas fora da casa do reality show.  

O Time que conseguir realizar mais tarefas e obter a maior pontuação vai ganhar um 

prêmio de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).  

Os 15 times das participantes terão nomes dos principais pontos turísticos do Distrito 

Federal. 

• 01 – Time Torre de TV. 

• 02 – Time Catedral Metropolitana de Brasília. 

• 03 – Time Memorial JK. 

• 04 – Time Biblioteca Nacional. 

• 05 – Time Ponte JK. 

• 06 – Time Jardim Botânico de Brasília. 

• 07 – Time Feirinha da Torre. 

• 08 – Time Pontão do Lago Sul. 

• 09 – Time Ermida Dom Bosco. 

• 10 – Time Praça dos Cristais. 

• 11 – Time Museu do Catetinho. 

• 12 – Time Teatro Nacional Cláudio Santoro  

• 13 – Time Parque Nacional de Brasília – Água Mineral -  

• 14 – Time Museu Nacional de Brasília.  

• 15 – Time Lago Paranoá. 
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Durante o Reality Show as participantes poderão receber dicas e informações dos 

mentores disponíveis da equipe do projeto para ajudá-las nas realizações das tarefas.  

A Participante do reality show não poderá abordar temas políticos partidários, 

discriminatórios ou promover debates desnecessários a finalidade do Reality Show que é o 

empreendedorismo criativo.  

Em cada dia do reality show será realizado competições e tarefas a serem cumpridas 

pelas participantes na batalha do conhecimento, truques criativos para a mulher, ideias 

inovadoras e comida gigante.  

Durante o Reality Show as câmaras ficaram abertas para o público que quiser 

acompanhar as atividades que estarão sendo realizadas durante o dia. 

O Projeto visa desenvolver a economia criativa e incluir processos, ideias e 

empreendimentos que usam a criatividade como destaque. 

As mulheres terão valores de premiação durante o Reality Show para montarem o seu 

próprio empreendimento criativo. Serão também qualificadas nas suas áreas de atuação. 

As participantes ficarão confinadas em uma casa onde receberão Mentoria, Cursos e 

Palestras; e prestarão provas disputando prêmios e aprendendo a montar o seu próprio 

negócio. 

 

COMPETIÇÕES: 
 

• BATALHA DO CONHECIMENTO: Perguntas e respostas sobre assuntos em gerais, 

no esporte, na cultura, no entretenimento e sobre a capital federal. 

• TRUQUES CRIATIVOS PARA AS MULHERES: Dicas de beleza, maquiagem e 

moda para facilitar o dia a dia da mulher.  

• IDÉIAS INOVADORAS: As participantes deverão pensar em formas criativas e 

inovadoras para que os seus negócios tenham sustentabilidade  

• COMIDA GIGANTE: Será convidado 05 restaurantes do Distrito Federal para 

juntamente com as participantes criarem uma comida gigante criativa. O Público vai 
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votar na melhor comida gigante que será exibida durante os programas do Reality 

Show Mulheres Criativas.  

ACESSIBILIDADE DOS DEFICIENTES VISUAIS: 

Em atendimento à Lei Nº 6.858, de 27 de maio de 2021, será realizado no início de todos 

os episódios do Reality Show Mulheres Criativas, a audiodescrição ao vivo (pela 

apresentadora), com informações e características do cenário da casa, das roupas das 

mulheres criativas. Essas informações serão reforçadas ao longo dos programas 

transmitidos ao vivo, já que as cenas ocorrerão em espaços diferentes, devido à 

apresentação ter um formato dinâmico. 

ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19: 

Devido a pandemia no projeto Reality Show Mulheres Criativas, estaremos tomando todas 

as medidas de proteção, higienização e sanitização nos locais onde vamos realizar o 

projeto.  

Disponibilizaremos as seguintes medidas de enfrentamento a pandemia e a COVID 19. 

• Durante o confinamento das mulheres na casa do projeto Reality Show, somente 
serão permitidos a entrada de pessoas que estiverem utilizando máscaras de 
proteção facial.  

• Serão disponibilizados na entrada dos estúdios e na casa do Reality Show, 
produtos para a higienização de mãos e calçados, preferencialmente álcool em gel 
70% para toda a equipe técnica, instrutores e demais pessoas que se fizerem 
presentes nos locais de execução do projeto. 

• Organização dos fluxos de circulação de pessoas nos corredores e nas entradas e 
saídas da área destinada ao estúdio de transmissão de forma ordenada 
assegurando o distanciamento mínimo entre as pessoas; 

• Proibição de acesso ao local de produção de pessoas com as morbidades 
assinaladas no Plano de Contingencia da Secretaria de Estado de Saúde; 

• Proibição de entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando 
máscara de proteção facial; 

• Limpeza constante dos equipamentos utilizados nas gravações e transmissões, 
como microfones e demais equipamentos eletrônicos utilizados pelos instrutores e 
equipe técnica; 

• Durante a abertura de transmissão do projeto será falado aos expectadores 
mensagens relativas à necessidade de cuidados específicos para o combate e 
prevenção da COVID 19/Pandemia. 

• Todos os profissionais que prestarão serviços usaram mascaras, viseiras, propé 
descartável, álcool gel e seguirão as regras de distanciamento social.  
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Os materiais de higienização serão disponibilizados pelos prestadores de serviço que 
farão a locação dos estúdios, casa do reality onde serão realizadas as transmissões e 
gravações do projeto.  
No final de cada transmissão será realizado uma higienização com produtos em todos os 

equipamentos utilizados pela equipe técnica e pelas participantes. Está higienização é 

uma sanitização que é feita para dar maior proteção e segurança ao ambiental, através da 

pulverização de produtos no ar e na limpeza individual de cada equipamento 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

PRÉ-PRODUÇÃO: 10 a 20 de dezembro de 2021. 

Descrição da Atividade Data/Horário Plataforma/Local 

• Reunião de alinhamento 

para o cumprimento das metas e 

abertura do projeto. 

10 de 

dezembro de 

2021. 

Sede do Instituto Cresce 

• Elaboração de identidade 

visual do projeto e impressão de 

materiais gráficos de acordo com a 

aplicação de marca da Secretaria de 

Estado de Cultura e Economia Criativa 

do Distrito Federal; 

10 a 15 de 

dezembro de 

2021 

Sede do Instituto Cresce - DF 

• Contratação de pessoal 

(RH e diretores, produtores e outros); 

 

10 a 20 de 

dezembro de 

2021 

Sede do Instituto Cresce - DF 

• Divulgação do projeto no 

site e nas mídias sociais. 
10 a 20 de 

dezembro de 

2021 

Site: 

www.mulherescriativas.com.b

r 

• Contratação dos 

prestadores de serviços.  
10 a 20 de 

dezembro de 

Sede do Instituto CRESCE - 
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2021 DF 

• Vinhetas de aberturas dos 

quadros e competições do 

Reality Show Mulheres Criativas 

com pelo menos 01 minuto. 

Produção e Edição. 

 

10 a 20 de 

dezembro de 

2021 

Empresa a ser contratada 

• Vinheta de abertura e de 

encerramento com as 15 

participantes do Reality Show 

Mulheres Criativas. Edição e 

produção do vídeo com até 02 

minutos. 

10 a 20 de 

dezembro de 

2021 

Empresa a ser contratada 

• Construção do Site do Reality 

Show Projeto Mulheres Criativas 
10 a 20 de 

dezembro de 

2021 

Empresa a ser  contratada 

PRODUÇÃO E EXECUÇÃO: 21 de dezembro de 2021 até 30 de Abril de 2022 

Detalhamento da Ação:  

• Divulgar o projeto nas mídias sociais para que mulheres possam se inscrever 

para participar da seleção do Reality Show. As participantes deverão preencher uma ficha 

de inscrição no site (www.realitymulherescriativas.com.br), para que a produção possa 

entrar em contato para agendar uma entrevista. 

• Serão selecionadas 15 Mulheres que tenham o perfil de empreendedorismo 

criativo e que trabalham nas áreas de artesanato, culinária, moda, beleza, audiovisual e 

tecnologia digital.   
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• As mulheres selecionadas serão convidadas a participar do Reality Show que 

terá duração de 20 dias com a exibição de 15 episódios.  

• Cada participante vai receber um pequeno cache para investir no seu próprio 

negócio e a mulher que tiver uma pontuação maior levará o prêmio de Mulher Criativa no 

reality show.  

 

Produtos/ Resultados Esperados: O Reality show Mulheres Criativas, vai impulsionar a 

carreira das participantes e inspirar outras mulheres a ter o seu próprio negócio. Além 

disto as equipes das participantes vão realizar provas do bem, que ajudaram muitas 

pessoas com arrecadação de alimentos, remédios e roupas.  

 

Metodologia / Capacidade Técnico Gerencial 

No reality show as mulheres vão ter que realizar provas para se aprimorar para o mercado 

de trabalho.  

Todas as competições e provas serão com a formatação de ajudar no seu 

desenvolvimento do seu trabalho.  

Mulheres produzindo autonomia e gerando sustentabilidade 

 

PÓS-PRODUÇÃO: 01 de Abril de 2022 a 30 de maio de 2022. 

Comprovação dos produtos e serviços prestados; 

• Pagamento dos serviços realizados; 

• Organização do material de registro do evento;  

• Finalização dos relatórios de execução;  

• Avaliação dos resultados alcançados com a execução do projeto;  

• Relatórios e formulários de prestação de contas final. 

 

Objetivo Geral:  
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O Projeto “Mulheres Criativas” – Reality Show, tem a finalidade de selecionar mulheres 

criativas para participarem de um Reality Show a ser exibido e transmitido pelo YouTube. 

As participantes serão confinadas em uma casa onde receberão mentorias, cursos, 

palestras e realizaram provas para ganharem prêmios com o objetivo de montarem o seu 

próprio negócio nas áreas de artesanato, culinária, moda, beleza, marketing digital, 

audiovisual e empreendedorismo criativo. 

 

Objetivo Específico:  
 

• Realizar um Reality show com mulheres criativas, no sentido de inspirar novas 

empreendedoras a montarem o seu próprio negócio. 

• Oportunizar 2.000 mulheres no mínimo a acompanhar as transmissões ao vivo com 

palestras, mentorias, dicas de negócios de sucesso e empreendedorismo criativo. 

• Oportunizar a 10 mulheres criativas do Distrito Federal, que estiverem assistindo o 

reality show, a possibilidade de obter gratuitamente a criação de sua loja virtual (E-

commerce). 

• Oportunizar a 10 mulheres criativas do Distrito Federal, que estiverem assistindo o 

reality show, a possibilidade de obter gratuitamente a criação de Identidade Visual 

(Logomarca, panfleto, papel timbrado e camiseta), para empreendedoras que ainda não 

possuem uma marca.  

• Produzir 15 episódios com as exibições dos melhores momentos das Mulheres 

Criativas no Reality Show. 

• Divulgar o Distrito Federal para todo o brasil e para o mundo, com a formatação 

inédita de um Reality Show de empreendedorismo criativo.  

• Transmitir durante 15 horas ao vivo o Reality Show com as mulheres criativas do 

Distrito Federal, participando de competições, provas e capacitações. 

• Criar o time de cada participante que vão participar das provas do bem, que vão 

ajudar pessoas e contar um pouco da história cultural do Distrito Federal.  

• Exibir a toda a população do Distrito Federal, do Brasil e do Mundo um conteúdo 

audiovisual de qualidade com interação e entretenimento.  

• Empoderar outras mulheres com as palestras, mentorias e ações de 

empreendedorismo criativo que será desenvolvido no projeto. 

• Realizar no mês em que se comemora o dia da mulher, o desenvolvimento de um 

Reality Show de economia criativa, desenvolvimento sustentável e ações de 

geração de trabalho e renda. 

• Realizar palestras motivacionais com mulheres de sucesso, para trazer inspiração 
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as participantes do reality show e ao público expectador.  

• Realizar debates com as mulheres no sentido de mostrar as estratégias, a 

organização para se montar uma empresa e a valorização da luta feminina no 

mercado de trabalho. 

• Realizar palestras sobre violência doméstica, feminicídio, saúde da mulher e 

atividades físicas.  

 

 

Descrição de metas: 

Realização do projeto Reality Show – MULHERES CRIATIVAS, com o objetivo de   

Etapas 

Etapa 1.1 – Desenvolvimento de atividades e ações de coordenação e produção do 

projeto. 

Etapa 1.2 - Realização das transmissões ao vivo do Reality Show e a Produção de 15 

episódios com os melhores momentos das Mulheres Criativas.  

Etapa 1.3 - Desenvolvimento das atividades de gestão administrativa do projeto. 

 

MEIOS DE COMPROVAÇÃO:  

 

META INDICADORES DE 
MONITORAMENTO 

MEIOS DE 
VERIFICAÇÃO 

Atingir 
Aproximadamente 
300.000 mil 
visualizações, nos 15 
episódios, vídeos e 
depois inserções a ser 
exibidos no Reality 
Show Mulheres 
Criativas.  

 

Número de 
visualizações que 
ficarem no Youtube. 

Visualizações no 
Youtube informam 
quantas vezes um vídeo 
foi assistido. 

Produzir 
entretenimento de 
qualidade com a 

Número de 
Visualizações das 
transmissões do 

Registro das 
transmissões no 
Youtube.  
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transmissão do reality 
show durante 20 dias 
no período de 12 
horas. 

Reality. 

Produzir 15 histórias 
com as mulheres mais 
criativas do Distrito 
Federal que 
participação do Reality 
Show 

Vídeos Produzidos. Vídeos Registrados no 
Canal do Projeto.  

Contratação dos 
serviços de gestão, 
execução e prestação 
de contas do projeto, 
incluindo: 
acompanhamento 
técnico de todo o 
processo de execução 
do projeto; 
estruturação da gestão 
e execução dos 
contratos, conf. 
exigências de 
parceiros/apoiador, 
visando o atendimento 
às normas e 
contrapartidas; 
elaboração da 
prestação de contas de 
acordo com normas 
legais e contratuais; 
acompanhamento e 
fiscalização da 
execução. 

Elaboração de 
relatório final de 
avaliação e 
prestação de contas 
com a demonstração 
de documentos 
contábeis.  

 

Relatório com prestação 
de contas com 
comprovação de 
despesas, contratos, 
notas fiscais e 
comprovantes de 
pagamentos aos 
prestadores de serviços.  
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Público Alvo/ Benificiários Direto e Indiretos: 
 
Público Alvo: 15 Mulheres que participarão do Reality Show. 
Público Alvo: 20 Mulheres Criativas do Distrito Federal que terão lojas virtuais e 
identidade visual de suas empresas.  
Público Alvo: 15 equipes das participantes com até 05 pessoas. Total: 45 Pessoas. 
Público Alvo. 2.000 Mulheres que assistiram o Reality durante o dia inteiro que será 
transmitido e poderá acompanhar todas as atividades a serem realizadas na casa.  
Beneficiários Indiretos: 300.000 Visualizações no projeto Reality Show Mulheres 
Criativas.  

CONTRAPARTIDA: 
 
O projeto vai proporcionar as Mulheres Criativas a possibilidade de abrir sua empresa, 
seu MEI, com a ajuda de um profissional na área de contabilidade que vai executar 
este serviço como contrapartida. 
O projeto vai disponibilizar palestrantes que serão convidados para ministrar palestras 
sobre feminicídio, violência doméstica, empreendedorismo criativo para as mulheres 
que estarão confinadas na casa e também para as que estiverem assistindo pelo 
Youtube.  
Será também feito um AULÃO aberto as mulheres criativas, as suas turmas do bem e 
as demais participantes sobre o empoderamento da mulher no mercado de trabalho. 
As turmas do Bem das equipes das Mulheres Criativas vão desenvolver tarefas para 
ajudar mulheres vulneráveis: Estas tarefas serão repassadas a cada programa que 
será transmitido, com o objetivo de ajudar a pontuação das mulheres criativas para 
ganharem o reality show. 
Serão solicitadas para turma do bem: 

• Realizar uma arrecadação com kit de higiene pessoal para entregar no presidio 
do Gama para as mulheres. 

• Transformação social: A equipe do bem deverá ajudar uma moradora de rua a 
se vestir e fazer uma grande transformação para apresentar ela no programa. 

• A turma do bem vai ajudar uma empreendedora informal o organizar o seu 
negócio, dando dicas de vendas e de marketing.  

Serão realizadas outras tarefas que ainda estão sendo formuladas para deixar um 
legado a mulheres criativas do Distrito Federal.  
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CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO 

 
INÍCIO TÉRMINO 

1. Pré-Produção 
10/12/2021 20/12/2021 

2. Produção e Execução do projeto 
21/12/2021 30/04/2021 

3. Pós-produção com emissão dos relatórios finais de 
prestação de contas do projeto, entrega da produção dos 
CDs e Vídeo Clipes.  

01/05/2021 30/05/2021 

 

 MARCOS EXECUTORES  

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Contratação da Equipe de execução do projeto. 
10/12/2021 20/12/2021 

Produção de vídeos e o material de divulgação do projeto 
10/12/2021 20/12/2021 

Período de inscrição e entrevistas das candidatas ao 
Reality Show Mulheres Criativas  

21/12/2021 20/01/2021 

Gravação de quadros, entrevistas no caminhão estúdio 
01/02/2021 07/03/2021 

Realização de provas Externas como comida gigante 
01/02/2021 27/02/2021 

Transmissão dos episódios do Reality Show Mulheres 
Criativas.  

08/03/2021 27/03/2021 

Entrega da produção para 20 mulheres da identidade 
visual de suas empresas e das lojas virtuais (E-
commerce).  

28/03/2021 30/04/2021 

Conclusão e Avaliação do Projeto 01/04/2021 30/05/2021 

 

 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

  Concedente 
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META ETAP
A 

                                          DESCRIÇÃO  

1, 2, e 
3 

  R$ 0,00 

                                            Valor total R$ 0,00 

                                              Valor total R$ 0,00 
 

 

META Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05   Mês 06 

   - - - - 

   - - - - 

META Mês 07 Mês 08 Mês 09- 
Mês 10 

ADITIVO  
Mês 11    Mês12 

 
 

 -  ---------------- ----- 

R$ 1.000,000,00 
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 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS DE DESPESAS 
 

UN QUANT VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

Meta 1 - Contratações de Recursos Humanos      

1.1 Coordenador Administrativo - Responsável pela 
gestão financeira e contratação dos serviços de 
gestão, execução e prestação de contas do projeto, 
incluindo: acompanhamento técnico de todo o 
processo de execução do projeto; estruturação da 
gestão e execução dos contratos, conf. exigências de 
parceiros/apoiador, visando o atendimento às normas 
e contrapartidas; elaboração da prestação de contas 
de acordo com normas legais e contratuais; 
acompanhamento e fiscalização da execução. 

Semana 12 R$ 850,00 R$ 10.200,00 

1.2 COORDENAÇÃO GERAL - Profissional responsável 
pela produção geral do projeto, incluindo, produção, 
acompanhamento da equipe de campo, supervisão de 
toda a montagem, operacionalização dos projetos 
estruturais, é um quadro externo ao Instituto 
contratado com o objetivo de agregar experiência de 
produção de eventos ao projeto. 

Semana 12 R$ 800,00 R$ 9.600,00 

1.3 Serviço de Registro fotográfico - Contratação de um 
fotógrafo profissional para registro fotográfico durante 
os eventos, com cobertura completa. 
 

Diária 20 R$ 250,00 R$ 5.000,00 
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1.4 Operador de Mesa de Corte - Profissional responsável 
por operar o áudio e o vídeo das transmissões.  (02 
Profissionais por dia). 
 

Diária 40 R$ 280,00 R$ 11.200,00 

1.5 Editores de Vídeos (que tenha experiência em 
postagem de vídeos nas redes sociais, facebook e 
youtuber). Este profissional será responsável pelas 
postagens do conteúdo que serão produzidos no 
Reality Show. 02 Editores de Vídeo. 
 

Diária 40 R$ 350,00 R$ 14.000,00 

1.6 Designer Gráfico, responsável por criação de todas as 
peças gráficas do projeto, além das peças para mídias 
sociais e do Reality Show.   
 

Semana 12 R$ 400,00 R$ 4.800,00 

1.7 Roteirista do Reality Show Mulheres Criativas 
 

Diárias  20 R$ 400,00 R$ 8.000,00 

1.8 Jornalista - Responsável para Acompanhamento do 
projeto e do Reality Show 
 

Semana 12 R$ 400,00 R$ 4.800,00 

1.9 Técnico de Gravação de Áudio - Responsável pelo 
áudio das transmissões do Reality Show 
 

Diária 20 R$ 300,00 R$ 6.000,00 

SUB-TOTAL R$ 73.600,00 

Meta 2 - Premiações e Despesas alimentação e locação casa reality show       
 

2.1 Premiação para a Mulher Criativa que vencer o Reality 
Show - 1º LUGAR 

Unidade 01 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 
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2.2 Premiação para o Reality Show Mulher Criativa no 2º 
Lugar 
 

Unidade 01 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 

2.3 Premiação para o Reality Show Mulher Criativa no 3º 
Lugar 
 

Unidade 01 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 

2.4 Alimentação para 25 pessoas, durante 20 dias para a 
transmissão do Reality Show Mulheres Criativas - 
Incluindo Café, Almoço e Janta. Serão 25 pessoas x 
20 dias x R$ 55,00 = R$ 27.500,00 
 

Unidade 500 R$ 55,00 R$ 27.500,00 

2.5 Locação do cenário uma Casa com no mínimo 08 
quartos, com piscina, para Transmissão do Reality 
Show Mulheres Criativas 
 

Diária 20 R$ 900,00 R$ 18.000,00 

2.6 Cachê para 15 Mulheres Criativas Participarem no 
Reality Show Mulheres Criativas, durante 20 dias. 
 

Unidade 15 R$ 2.000,00 R$30.000,00  

2.7 Apresentadora - 15 Episódios da Reality Mulheres 
Criativas 
 

Serviço 15 R$ 300,00 R$ 4.500,00 

2.8 Mentores dos Professores no Reality Show - Sendo 05 
professores que vão se refazer em fazer a mentoria 
durante 20 dias.  
 

Unidade 05 R$ 2.500,00 R$ 12.500,00 

 R$ 117.500,00 



 
Associação CRESCE-DF 

Qs. 304, Conjunto 03 lote 01 sala 04 – Samambaia Sul / DF - CEP 72. 306503 
Telefone: (61) 99967-4458 / 99617-8993 

CNPJ: 08.466.173/0001-01 

SUB-TOTAL 

Meta 3 - Locação de Estúdio Móvel e demais equipamentos para o Reality Show 
  

 
3.1 

Locação de Estúdio de Áudio e Vídeo Móvel em 
caminhão com dimensões 07 metros de comprimento, 
com área aproximada de 20 metros quadrados, com ar 
condicionado e tratamento acústico, sistema elétrico 
com estabilizador de energia e Nobreak. Gerador 
Próprio de 5KVA. Equipamentos: Equipamento de 
Transmissão do Reality SHOW MULHERES 
CRIATIVAS: Som – Vídeo e Transmissão:  Mesa de 
som (8 canais ou mais), 05 fones de ouvido, 04 
microfones condensador, 04 Suporte de mesa para 
microfones, 12 cabos Canon, 8 cabos extensão para 
fone (P10 - P2 fêmea), Monitor de Áudio, Interface de 
Áudio, Computador da Transmissão (i7, SSD256, 
HD1TB, 16GBRam, Vídeo Rx560 ou superior), 
Teclado e Mouse, 02 Monitores, Mesa de corte (4 
canais ou mais), 4 cabos HDMI, 01 Câmera Full HD 
(Handcam Sony), 01 Tripe cabeça hidráulica, 02 
Câmeras PTZ, Televisão de 42'. Equipe: 01 Motorista. 
01 Eletricista.  01 Técnico de montagem e 
desmontagem.  30 diárias para a gravação dos 
quadros antes do início do Reality Show, 20 Diárias 
para a Gravação e Transmissão do projeto Reality 
Show Mulheres Criativas. Total: 50 Diárias.  Neste 
caminhão estúdio também deverá conter internet de 

Diárias 50 R$ 6.961,46 R$ 348.073,00 
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fibra ótica de qualidade de até 200 Megabytes com 
Uploud de Link dedicado de 50 Megabytes.  
 

 
3.2 

Empresa capacitada e com experiência com 
Cinegrafistas Profissionais, Responsáveis pelo 
registro das filmagens durante o Reality Show ( 04 
Profissionais por dia, durante 20 dias ( Cada 
profissional deverá trabalhar 08 horas por dia, onde 2 
profissionais deverá estar à disposição das 7h ás 15h 
e os outros 02 profissionais  das 15 ás 23h. Total: 80) 
 

Serviço 80 R$ 450,00 R$ 36.000,00 

 
3.3 

Empresa capacitada e com experiência com 
Cinegrafistas Profissionais, responsáveis pelo 
registro das filmagens e captação nas áreas 
externas do projeto (02 Profissionais por dia, durante 
20 dias (Cada profissional deverá trabalhar 08 horas 
por dia, onde 1 profissional das 7h às 15h e 1 
profissional das 15h às 23h). Total: 40 
 

Serviço 40 R$ 450,00 R$ 18.000,00 

 
3.4 

Estabilizador de Imagem - Locação de 02 
equipamentos do Tipo Gimbal acessório indispensável 
para estabilidade de imagens em filmagens. 02 
Equipamentosx20 = 40 Diárias 
 

Diária  40 R$ 75,00 R$ 3.000,00 

3.5 
 

Mesa de Corte Black Magic - Locação de 
equipamento de mesa para corte de câmara ao longo 
das transmissões ao vivo, com capacidade para até 08 

Diária 20 R$ 850,00 R$ 17.000,00 
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filmadoras com qualidade de 4k. 
 

3.6 
 

Rádio Comunicador - Para orientação de filmagem, 
cortes, produção durante a gravação (05 pares de 
rádio, durante 20 dias, total 100 diárias).  

Diária 100 R$ 52,00 R$ 5.200,00 

3.7 
 

Filmadoras e Câmeras para Transmissão do 
Reality Show- Locação de equipamento profissional 
com capacidade para filmagens nas transmissões ao 
vivo pelo Youtuber. Preferencialmente: 03 - Sony 
Filmadoras NXCAM HXR-NX5N, 02 - Sony Handcam 
HDR-CX560, 02 - Canon T6i com Lente Canon Ef 
50mm, 01 - Canon T6  com Lente Canon Ef 50mm, 01 
- Canon T4i com Lente Canon Ef 50mm, 04 Câmara 
Robótica. 
 

Diária 20 R$ 2.650,00 R$ 53.000,00 

3.8 
 

Ilha de Edição - Locação de equipamentos para 
transmissão, contendo, preferencialmente: 02 Desktop 
i9 nona geração com o programa de transmissão, 
Monitor LG 32, Monitor de Áudio Yamaha HS5. Fone 
JBL time 500 e TV OAC 40. Áudio Behringer U-
PHORIA - UM2. 02 Equipamentos de Ilha de Edição x 
20 dias = 40 diárias. 
 

Diária 40 R$ 520,00 R$ 20.800,00 

3.9 
 

Tripé para Filmadora - Locação de equipamento de 
suporte para filmadora com cabeça hidráulica (03 por 
dia) 20 dias. 20 diárias.  
 

Diária 20 R$ 260,00 R$ 5.200,00 
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3.10 
 

Drone - Equipamento de filmagem aérea com 
capacidade de filmagem com definição em até 4k para 
compor a filmagem, realização de imagens do Reality 
show. Locação com operador. 
 

Diária 20 R$ 620,00 R$ 12.400,00 

3.11 Locação de equipamento de som para as 
transmissões do Reality Show Mulheres Criativas.  
Sistema de som : Dois retornos de cão de 12 
polegadas cada, Mesa de som digital com 32 canais 
com 16 auxiliar, 4 fone de ouvido , 1 amplificador de 
fone com 8 canais, 2 microfone sem fio , 1 multicabo 
com 12 vias, 10 cabo de microfone XLR padrão, 15 
cabo P10, 4 cabo de fone, 8 régua de energia. 
Dois monitores Yamaha hs5; 3 microfones de lapela 
sennheiser EW 122P G4 ou similar; 2 microfones 
boom Rode para captação ambiente ou similar; 2 
microfone headset shure ou similar. 
 

Diária 20 R$ 1.600,00 R$ 32.000,00 

3.12 Locação de Iluminação para as transmissões dos 
cursos de capacitação - 04 Softbox com difusor, 
Rebatedor, Luz cênica - 16 Refletores par Led RG. 
Refletor Lâmpada Led Luz Fria, Mako T8 Bivolt, 6.500 
K, 60 W, 02 Iluminador de Led Soleste Ti-600, 600 
Leds, 5.600K+fonte top. 
 

Diárias 20 R$ 850,00 R$ 16.000,00 

3.13 Gravação de 20 Vídeos de Making-OFF de até um Serviço 20 R$ 900,00 R$ 18.000,00 
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minuto – Captação e edição de vídeos de pelo menos 
01 minuto dos 20 episódios do projeto do Reality Show 
Mulheres Criativas. Produção e Edição de 20 Edições. 
 

3.14 Contratação de Empresa com equipe de Transmissão 
ao vivo pelo Canal do Youtube durante o período das 
8 horas às 22 horas da noite. Equipe de transmissão 
ao vivo, registrando todas as imagens, som e áudio 
das participantes. 
 

Serviço 20 R$ 2.560,00 R$ 51.200,00 

3.15 Contratação de Empresa para analisar as candidatas 
selecionadas para participar do Reality Show. Será 
feito entrevistas com algumas candidatas 
preliminarmente para analisar o perfil das 
participantes. A Empresa deverá elaborar um 
formulário e demais informações para a seleção das 
participantes do reality show. A empresa contará com 
até 03 pessoas para realizar as entrevistas com as 
mulheres criativas e obter as informações necessárias 
a participarem do Reality Show.  
 

Diárias 30 R$ 850,00 R$ 25.500,00 

3.16 Contratação de Locação de Equipamentos para 
transmissão ao vivo: 15 Kit completo de Microfone 
Lapela Ew112 Sennheiser, 08 Distribuidores de sinal e 
uma Antena Sennheiser Passiva Direcional A2003 
UhF 
 

Diárias 20  R$      1.146,00  R$ 22.920,00 
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3.17 Contratação de Empresa Especializada para a criação 
de lojas virtuais (E-commerce), para as 10 mulheres 
mais criativas do Distrito Federal, através de votação 
online, com o objetivo de aumentar as vendas online. 
(Cadastro de 30 itens) 
 

Serviço 10 R$ 2.600,00 R$ 26.000,00 

3.18 Contratação de Empresa Especializada para a Criação 
de Identidade Visual (Logomarca, panfleto, papel 
timbrado e camiseta), para 10 mulheres criativas do 
Distrito Federal, que ainda não possuem uma marca.  
 

Serviço 10 R$ 1.800,00 R$ 18.000,00 

SUB-TOTAL R$ 717.093,00 

Meta 4 - Contratações Gráficas e de Divulgação  
 

4.1 Camisetas - Para serem distribuídas à equipe de 
produção. Confecção de camisetas conforme grade da 
equipe em malha fio 30.1 com  Silkscreen em 4/4 
cores. 
 

Unidade 100 R$ 26,47 R$ 2.647,00 

4.2 Lona Front - 440 G - Ferragem e Instalação - Placa - 
Comprimento: 10,00, Altura: 2,00 . 03 Lona 20,00  - 
Total: 60,00 Metros. 
 

M² 60 R$ 65,00 R$ 3.900,00 

4.3 Contratação de Plotagem e Instalação do adesivo no 
Caminhão Estúdio - Plotagem com 40 metros 
quadrados. 
 

M² 40 R$ 79,00 R$ 3.160,00 
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4.4 FOLDERS em couchê até 170g, 14x21 - policromia. 
Este material será utilizado para ser distribuído no 
comercio e em outros locais pra a inscrições do 
Mulheres Criativas.  
 

Unidade  3000  R$             0,42  R$ 1.260,00 

4.5 Vinhetas de aberturas dos quadros e competições do 
Reality Show Mulheres Criativas com pelo menos 01 
minuto. Produção e Edição. 
 

Serviço 10  R$      2.300,00  R$ 23.000,00 

4.6 Vinheta de abertura e de encerramento com as 15 
participantes do Reality Show Mulheres Criativas. 
Edição e produção do vídeo com até 02 minutos. 

Serviço 2  R$      2.300,00  R$ 4.600,00 

4.7 Construção do Site do Reality Show Projeto 
Mulheres Criativas 

Serviço 1  R$      2.500,00  R$ 2.500,00 

4.8 Serviço Completo de Produção e Filmagem - 
Produção de 15 Vídeos com Histórias das 15 
participantes do projeto Mulheres Criativas, com 
duração de até 05 minutos - Serviço de filmagem 
digital, em alta definição (HD) prestado por profissional 
cinegrafista com pelo menos duas câmeras digitais 
com iluminação auxiliar. A filmagem deverá ser 
entregue com edição. 

Serviço 15  R$      2.300,00  R$ 34.500,00 

4.9 Construção, Planejamento, desenvolvimento e 
gerenciamento do site do projeto e demais redes 
sociais, durante a execução do projeto 
(www.realitymulherescriativas.com.br). 
 

Semana 12  R$      1.200,00  R$ 14.400,00 
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4.10 Impressão de Banner - Contratação de empresa especializada 
para prestação ser serviço de confecção de banner em lona 
vinílica com acabamento em ilhós em 04 cores, em alta 
resolução.  Diversos banner será confeccionado para as provas e 
competições do Reality Show. 

 

M² 40 R$ 46,00 R$ 1.840,00 

SUB-TOTAL R$ 91.807,00 

TOTAL R$ 1.000,000,00 
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ANEXOS 

[x ] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[x] PLANO DE COMUNICAÇÃO 

[x ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ ] OUTROS. Especificar: __________________ 

 
 
 
 
 

Brasília, 10 de outubro de 2021.  
 
 
 

 

                                  Eduardo Nascimento Campos 

Presidente 
CRA-DF: Nº 03-03270 

 

 

 


