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Para nós que fazemos o Espaço Multiplicidade, 
o grande desafio é promover parcerias, a 
realização de projetos e consultorias qualificadas 
de forma colaborativa compartilhar espaços de 
trabalho, idéias e conhecimento, trabalhando 
juntos por um mundo sustentável, empreendedor 
e inteligente, é nossa missão e, por essa razão, 
entendemos tão bem a  importância de implantar 
e realizar o projeto da incubadora BSB 
CRIATIVA. Foi um  desafio reunir bons 
profissionais para sua execução, planejar e 
cumprir 

A experiência nos possibilitou ensinar e aprender. 
Trabalhar com cultura no Brasil é sempre 
aprender a lidar com assimetrias, muitas 
inovações, dinamismo e desafios. Formar e dar 
informação aos profissionais do setor sem 
comprometer a capacidade criativa e, ao mesmo 
tempo, torná-los cada vez mais aptos a produção 
qualificada foi a meta, além de auxiliar o GDF a 
p r o m o v e r  a  v a l o r i z a ç ã o  d a  c u l t u r a  
empreendedora. Os resultados apresentamos à 
seguir neste relatório que reune  todas as ações 
anuais. 

cumprir o objeto ousado do edital do 
Projeto BSBCriativa.

O Espaço Multiplicidade, empresa vencedora 
do edital de pregão eletrônico nº 35/2014 quanto 
as metas 02 e 03, para a Gestão da BSBCriativa 
iniciou as suas atividades neste projeto no dia 02 
de Setembro de 2014 e entrega neste momento o 
relatório anual com um compilado de todas as 
atividades realizadas na vigência do projeto, 
lembrando que os relatórios mensais foram 
entregues ao final de todos os meses a Secretaria 
de Estado de Cultura do DF.

Multiplicidade
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Economia Criativa
 *racatse

D ela
V

Estudo divulgado, pela Codeplan, aponta o DF como mercado promissor para a 
economia criativa. O setor absorve 1,5% dos empregados formais de Brasília

"Quando se pensa em economia inovadora se pensa em economia criativa. É preciso 
explorar, investigar, territorializar a distribuição econômica", destacou o presidente da 

Codeplan, Lucio Rennó, ao dar início hoje (30/07/2015), na Codeplan, à divulgação do 
Estudo Economia Criativa no Distrito Federal.

Ele disse também que se trata de uma agenda rica, de iniciativa da Codeplan que, ao 
abordar o tema - o primeiro de vários -, a Companhia mostra o processo de geração de 

empregos na economia criativa e, ao mesmo tempo, contribui para produzir mais 
informações importantes para todos. O estudo revela que a economia criativa absorve 

1,5% da fatia do mercado local, o que garante emprego para várias pessoas e 
representa impacto relevante na economia.

"Que bom poder falar sobre o mercado criativo e de pessoas criativas. Como se pode 
desenhar para a criatividade ser compensada?" Com esta indagação, o diretor de 

Políticas Sociais, Flávio Gonçalves, primeiro palestrante do estudo, ressaltou o grande 
desafio que a Codeplan tem no apoio ao Distrito Federal. "O estudo buscou mapear e 

comparar o mercado. Apesar de as políticas públicas perseguirem a dinamização da 
economia local, aumenta-se a necessidade de geração de emprego e renda devido ao 

crescimento populacional não só no DF mas nos municípios vizinhos", destacou.

"A economia criativa, que envolve a cultura, inovação e identidade de uma sociedade, 
cresce e assume importância no mercado de trabalho. Os maiores setores estão nas 

atividades de comunicação - jornalismo, televisão, publicidade e remuneram acima da 
média distrital e mostram o potencial da cidade no cenário nacional e internacional. Ela 
movimenta recursos e emprega mão de obra, absorvendo pessoas com nível de renda 

alto, com boa formação educacional. É preciso estar atento a esse segmento", frisou 
Gonçalves.

Para a coordenadora do estudo, Maria Celeste Dominici, que apresentou a segunda 
parte do estudo, as políticas econômicas, no Distrito Federal, se restringem, na maioria 

das vezes, à destinação de áreas para a indústria. Quase todas foram objeto de 
especulação imobiliária, ocupadas com habitações, com boa parte delas, precárias.

Dominici disse que a música, dança, teatro, ópera, além de atividades relacionadas às 
novas mídias como cinema, televisão, produção de conteúdo jornalismo, arquitetura, as 

startups, games - que atraem os jovens talentos - se inserem na produção artística e 
fazem parte do setor criativo. São 10.607 empregados na economia formal, o que 

representa 40% da força de trabalho, segundo dados de 2013, do Ministério do 
Trabalho. "A predominância do setor de serviços é vista como problema, mas, nesse 

mercado, os indicadores mostram que são mais de 22 mil pessoas na economia criativa 
no Distrito Federal", reforçou.

"A economia criativa é a economia do século XXI, que se apresenta como oportunidade 
de mudar, rever os hábitos de se relacionar com a economia. Temos potencial no meio 

das artes, meio ambiente", afirmou a coordenadora da Unidade de Economia Criativa do 
Desenvolvimento Econômico, Tereza Cristina Oliveira. Disse ainda que Brasília tem 

gestões relacionadas aos jovens talentos. Os talentos que surgem no DF não se fixam 
aqui. "A gente se orgulha quando alguém faz sucesso e vai para outro lugar, mas não há 

como reter esses talentos ainda. É um mercado que está-se consolidando. Estou 
otimista para acompanhar todo esse processo, e a palavra de ordem é parceria", 

enfatizou.

Fonte: Site Codeplan



O projeto BSBCriativa faz parte do Programa Brasil Criativo, 
criado pelo Ministério da Cultura, e tem o objetivo de fortalecer as 
cadeias produtivas da cidade e promover o desenvolvimento de 
empreendedores e de empreendimentos culturais e criativos. Essa 
ação é resultado de um convênio que ofereceu 2.385 horas de 
consultorias e cursos para o setor. 

No Distrito Federal, o programa tem execução da Secretaria de 
Estado de Cultura em parceria com a Secretaria de Estado de 
Trabalho foi executado nas metas 2 e 3 pela empresa Espaço 
Multiplicidade, empresa contratada através de  licitação pública 
para gerir e operacionalizar o projeto. Essa é uma realização do 
Programa de Desenvolvimento da Economia Criativa do Distrito 
Federal, que tem por objetivo potencializar os setores da Economia 
Criativa como vetores de desenvolvimento socioeconômico.

Missão 
Apoiar o desenvolvimento de iniciativas criativas inovadoras e 
empreendedoras que gerem impacto positivo na sociedade local e 
estimulem a economia criativa do Distrito Federal.

Visão 
Ser reconhecida como uma política pública transformadora que gere 
impacto sócio cultural e econômico positivo.

Valores

Ÿ Criatividade
Ÿ Empreendedorismo
Ÿ Comprometimento
Ÿ Inovação
Ÿ Ética
Ÿ Pluralidade

Objeto

Contratação de empresa(s) especializada(as) para fornecer serviços 
de planejamento operacional, organização, qualificação e serviços 
técnicos relacionados às diversas áreas de empreendedorismo 
cultural para a implementação do Programa Birô Criativo nas 
instalações organizadas pela Secretaria de Cultura em parceria com 
a Secretaria do Trabalho, no Setor de Diversão Sul. O serviço será 
prestado em 3 fases simultâneas: 1- Prestação de serviço na área de 
qualificação, capacitação e treinamento de pessoas, abrangendo 
inclusive, as etapas de pesquisa necessárias para a elaboração da 
proposta dos cursos a serem ministrados. 2 – Prestação de serviços 
técnicos especializados ligados ao tema do empreendedorismo e 
inovação, a projetos e a entes e agentes culturais visando a 
elaboração de 800 projetos para captação de recursos públicos e 
privados, acompanhando todas as fases da captação a 
implementação. 3 – Prestação de suporte técnico, logístico e 
operacional dos projetos culturais em desenvolvimento dos entes e 
agentes interessados em participar das ações do programa" 

Público Alvo
 Mercado criativo de Brasília, entes e agentes culturais. 
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A Incubadora BSB Criativa faz parte do Programa Brasil 
Criativo – rede de incubadoras espalhadas por 14 estados do 
Brasil – sendo criada no Distrito Federal em convênio entre o 
Ministério da Cultura e a Secretaria de Estado de Cultura do DF. 
A Secretaria  investiu R$ 1,6 milhão na recuperação de um 
imóvel de 1979, situado na parte central do Conic, para abrigar 
a sede do projeto. 

Com o objetivo de oferecer assessoria, consultoria e 
capacitação gratuita, para os diversos setores do universo 
criativo do Distrito Federal, o projeto desenvolveu uma 
programação vasta e rica em conteúdo em diversos formatos, 
oportunizando um aprendizado de temas que de maneira geral, 
não fazem parte da rotina dos artistas. 

Setores compreendidos: 
Arquitetura; 
Arte e Tecnologia; 
Arte Urbana; 
Artes Visuais; 
Artesanato; 
Audiovisual (cinema e vídeo); 
Circo; 
Comunicação; 
Cultura Afro-Brasileira; 
Culturas Populares e Tradicionais; 
Dança; 
Design; 
Gastronomia; 
Gestão; 
Livro, 
Leitura e Bibliotecas; 
Moda; 
Museus; 
Música; 
Patrimônio Imaterial; 
Patrimônio Material; 
Produção; 
 Teatro.

Serviços Oferecidos: cursos, palestras, workshops, 
seminários e eventos, sendo selecionados periodicamente 
consultores para as atividades. 

Locais de realização: Sede da BSB Criativa no Conic e outros 
locais de parcerias em Brasília e nas cidades satélites.

Além dessas oportunidades, a BSBCriativa disponibilizou 
consultores da empresa para prestarem consultoria  aos entes 
e agentes culturais com pretensão de inscrição em editais, 
como o FAC - Fundo de Apoio a Cultura, Funarte, LIC - Lei de 
Incentivo a Cultura e outros, ou àqueles em processo de 
criação.
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Principais Responsabilidades da Empresa Espaço Multiplicidade no Projeto, conforme Edital de 
Licitação de Pregão Eletrônico 035/2014. 

 

META 2: Prestação de serviços técnicos especializados, ligados a Empreendedorismo e Inovação, a 
projetos e a entes e agentes culturais, abrangendo, inclusive, as etapas de pesquisa necessárias 
para a elaboração de plano de ação e delimitação da parcela do público alvo a ser atendida, 
atendendo, no mínimo, durante o período de execução do contrato, a 800 projetos culturais e 800 
propostas em elaboração para a captação de recursos públicos e privados:

a) Prestação de serviços ligados à concepção, planejamento e execução de ações de assistência 
técnica associados à gestão, empreendedorismo e inovação de negócios criativos. Entre as 
atividades a serem desempenhadas estão coordenar e executar;

b) Para realizar as atividades necessárias, a contratada deverá disponibilizar um profissional para atuação 
presencial no Escritório do Criativa Birô, em regime de 44 horas semanais. Além disso, deverá contar com 
um grupo de consultores que poderá ser acionado de acordo com a programação projeto para atuação sob 
demanda na prestação de consultorias presenciais e não presenciais, realização de oficinas e assistência 
técnica nas áreas de conhecimento demandadas.

c) As atividades de consultoria poderão ser presenciais ou a distância, individuais ou coletivas. Estas 
atividades poderão envolver, também, oficinas e cursos de caráter prático-operacional, que poderão ser 
ministrados a turmas de aproximadamente 30 alunos cada.

d) A contratada deverá contar com serviços de apoio e/ou produção local, que será responsável pela 
execução de atividades de auxílio ao consultor. Entre as ações a serem realizadas pelo produtor local 
destacam-se: checagem de equipamentos de informática, projeção e áudio; distribuição e controle de listas 
de presença; observação da ordem de inscrição; organização do espaço onde as consultorias serão 
prestadas; entre outras de caráter similar.

e) Todos os custos com deslocamentos, hospedagem, alimentação e hospedagem dos funcionários, 
consultores e demais prepostos da contratada deverão ser integralmente assumidos pela contratada.

f) A SeCult fornecerá a infra-estrutura necessária para as atividades de consultoria e afins na capital e 
interior do estado (instalações, equipamentos, material de escritório).

g) Os valores unitários deverão incluir todos os encargos, impostos, tributos, taxas e demais despesas 
necessárias para a prestação dos serviços.

META 3: Prestação de serviço de suporte técnico, logístico e operacional dos projetos culturais em 
desenvolvimento e atendimento e coleta de dados dos entes e agentes culturais interessados em 
participar das ações do escritório-modelo:

a) Prestação de serviços de suporte técnico, logístico e operacional envolvendo: administração e finanças, 
comunicação e marketing, relações institucionais e atendimento a clientes. Entre as atividades a serem 
desempenhadas estão coordenar e executar.

b) 

Resumo do Edital 

Para realizar as atividades necessárias, a contratada deverá disponibilizar treze profissionais para 
atuação presencial no Escritório Criativa Birô, em regime de 44 horas semanais. Além disso, deverá ser 
composta equipe de atendimento ao público em quantidade suficiente para cobertura durante as 44 horas 
semanais através de dois postos de trabalho. 
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c) Todos os profissionais incorporados serão avaliados sistematicamente a partir dos resultados
obtidos nos serviços no âmbito do Criativa Birô, por meio de relatórios, observação de campo, 
opinativo dos beneficiados, pesquisa de satisfação ou outros meios. Com base nessas análises, 
estará facultado à SeCult solicitar substituições de profissionais.

d) Todos os custos com deslocamentos, hospedagem, alimentação e hospedagem dos 
uncionários, consultores e demais prepostos da contratada deverão ser integralmente assumidos 
pela contratada.

e) A SeCult fornecerá a infraestrutura necessária para as atividades (instalações, 
equipamentos,material de escritório).

f) Os valores unitários deverão incluir todos os encargos, impostos, tributos, taxas e demais 
despesas necessárias para a prestação dos serviços.

7
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O Espaço Multiplicidade, responsável pela realização do contrato de Contrato 165/2014-
SC, Processo no. 150.001550/2014, empenhou esforços no sentido de identificar os 
melhores profissionais do mercado para o atendimento ao escopo do projeto. Buscamos 
por colaboradores com expertise no setor para que o desempenho das atividades 
obtivesse êxito em grau de excelência. 

Buscar esses talentos foi enriquecedor, conviver com eles ainda mais pois, expandimos 
nosso capital intelectual, trouxemos novos  pensamentos e experiências que puderam 
ajudar competitivamente no projeto.

Nossa seleção avaliou a expertise mas também, a capacidade multidisciplinar dos 
candidatos, características de comportamento individual e em grupo, afinidade com o meio 
e o perfil do projeto. As exigências previstas no edital para cada cargo foram consideradas e 
atendidas ao perfil de cada profissional.  

Encontrar colaboradores que vestissem a camisa do Espaço Multiplicidade e do Projeto 
BSBCriativa não foi uma questão de sorte. Fizemos uma longa pesquisa de recrutamento 
para que o resultado fosse este. E ainda, realizamos um trabalho de integração da equipe e 
uma gestão de 

a reunião de 
pessoas talentosas, comprometidas e absolutamente contributivas com os objetivos e 
metas do projeto. 

Foram selecionados: 

3 Coordenadores
3 Assessores
1 Assistente Administrativo
2 Recepcionista
5 Agentes Territoriais 

Todos os profissionais foram capacitados sobre o projeto e os temas nele inseridos para 
criarmos um nivelamento de conhecimento de todos os integrantes, nos seguintes temas: 

Alguns profissionais foram substituídos ao longo do processo e cada um deles estão 
apresentados à seguir, construindo a história da economia criativa no Governo do Distrito 
Federal. 

coaching para desenvolver habilidades e competências por meio de 
técnicas e metodologias cientificamente validadas. Nosso resultado foi 

Ÿ
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Ÿ
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Os Agentes Territoriais, contratados foram peças fundamentais para que as metas contidas 
no Edital fossem alcançadas. Eles foram os responsáveis pelo contato inicial com os 
empreendimentos realizando a prospecção de demandas e articulação de oferta de 
serviços nas regiões administrativas do DF,  realizando atividades com o direcionamento 
da Coordenação de Articulação do Projeto e atendendo também as demandas 
espontâneas geradas na própria BSBCriativa.

INCUBADORA 
PROJETOS 
FAC 
ÁREAS CRIATIVAS (Artes Cênicas, Audiovisual, Moda, Gastronomia)
PONTO DE CULTURA - Apresentação do projeto 
PROGRAMAS DE FOMENTO - Lei Rouanet, Leis de Incentivo, Prêmios
RODADAS DE CONVERSA 
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No decorrer do projeto houveram mudanças de equipe, contudo relacionamos todos os 
envolvidos/ contratados durante o periodo de um ano.

Coordenação de Gestão

Cristiane Pereira - 
Set/2014 a Jan/2015

S ó c i a  D i r e t o r a  d a  e m p r e s a  E s p a ç o  
Multiplicidade, administradora de empresas com 
especialização em gestão de tecnologia da 
informação, palestrante e articulista na área de 
empreendedorismo. Experiência de 25 anos em 
qualidade total, mapeamento de processos e 
gestão de projetos.

Fernando  Lopes Vieira
Mai/2015 a Set/2015

Publicitário, músico ritmista, mestrando em Comunicação 
Social e pesquisador da Economia Criativa. Fernando também 
é professor universitário do curso de Comunicação Social e de 
Administração e atua como consultor de mercado desde 2002. 
Já foi analista técnico de mercado na Incubadora Social e 
Solidária do CDT/UnB. Posteriormente coordenou a 
Incubadora de Arte e Cultura do mesmo programa.

10

Thiago Fanis 
Set/ 2014 a Abr/2015

Possui MBA em Gestão de Projetos e graduado 
em Gestão Cultural iníciou na BSB Criativa como
Assessor Administrativo Financeiro em setembro
de 2014 até janeiro de 2015 e foi promovido a 
Coordenação de Gestão onde atuou de janeiro 
de 2015 a abril de 2015.Foi diretor administrativo na  
Fixe Design Studio e foi produtor executivo no 
projeto de ocupação do Teatro Plinio Marcos na 
Funarte, alem de ser um agente cultural.
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Coordenação de Articulação

Rodrigo Otávio Tavares

 Mai/2015 a Set/2015

Diretor da produtora So ́Som Salva que realiza shows, festas, 
programas de internet, TV e rádio, conteúdo cultural, design 
gráfico, ocupaçaõ de áreas públicas e oficinas em escolas da 
rede pública e que atua no mercado cultural desde 2004. 
Idealizador e produtor do projeto Festa Criolina, criado em 
Brasília em 2005,  de todo o mundo, se tornando referência no 
mercado independente nacional e internacional. Atualmente o 
projeto e ́ mensal e itinerante, mantendo as mesmas 
caracteriśticas. É um dos criadores do coletivo 5norte, onde 
empresas de design, redes socias, moda, conteúdo, artes e 
música trabalham e discutem cultura em rede, economia criativa 
e coworking. Eleito Delegado Artiś tico-criativo do Distrito Federal 
pela Rede Muśica Brasil, vinculada ao Ministeŕio da Cultura em 
2010. Eleito Delegado Artiś tico-criativo do Distrito Federal pela 
Rede Muśica Brasil, vinculada ao Ministeŕio da Cultura em 2010.  

Coordenação de Empreendedorismo

Karita Pereira da Silva 

Especialista em Gestão de Projetos e Empreendimentos 
Criativos, graduada em Secretariado Executivo Bilíngue com 
Habilitação em Administração de Empresas e Licenciada em 
Artes Cênicas pela Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, 
atuou como colaboradora em entidades como Ministério do 
Meio Ambiente e Hewlett Packard Brasil. Atua no movimento 
cultural de Brasília desde 1992 como atriz, musicista e arte-
educadora. Produtora Executiva de festivais como Mostra 
Dulcina, Cena Contemporânea e Aniversário de Brasília. 
Atuou também como gestora cultural coordenando a 
Incubadora de Arte e Cultura da Universidade de Brasília e 
ainda como Coordenadora de Produção e Formação da 
Ocupação Funarte 2013.

Set/2014 a Set/2015

11

Alexandra Ferreira Gonçalves 

Set/2014 a Abr/ 2015

Foi Representante do Intituto de Artes Técnicas em 
Comunicação -IATEC; Atuou como Diretora de 
mapeamento e pesquisa da Associação Ossos do 
Ofício - Confraria das Artes e Presidente de Honra, 
responsável pelo ACT sobre pesquisa e mapeamento 
da Economia Criativa no Brasil/IPEA, foi Consultora da 
Federação Nacional de Economia Criativa - FNEC. 
Consultoria para a elaboração do Sistema de Cultura do 
Distrito Federal; Autora e co autora de importantes 
projetos culturais do DF e coordenadora de diversos 
festivais privados. 
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Assessores

Miron de Lelis Gonçalves
Assessor de Tecnologia da Informação 
Jan/2015  a Set/2015

Formado em Publicidade e Propaganda pela Faculdade 
IESB, Miron Mito tem experiência em organização de 
eventos, produção e em Tecnologia da Informação. 
Foi designer no Instituto de Pesquisas Eldorado e 
responsável pela criação de design para softwares e 
aplicativos. Na empresa, lidava com informações 
sigilosas. Também membro da comissão organizadora, 
apresentador e coordenador local do SBGames 2012 - XI 
Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital. 
Participou da equipe de produção do Festival 
Internacional de Teatro de Brasília Cena Contemporânea, 
em 2012, e coordenou concursos e workshops do Festival 
Internacional de Arte e Tecnologia (Fiart), no Centro 
Cultural do Banco do Brasil Brasília (CCBB).

Cristiano Torres 
Assessor de Comunicação
Nov/2014 a Jan/2015

Filipe Gomes 
Assessor de Tecnologia da Informação
Nov/2015 a Jan/2015
 
Tecnólogo em Processamento de Dados, Analista 
Programador Java Pleno e Administrador Linux, experiência 
na apresentação e ajuste de detalhes do sistema de 
gerenciamento de impressão Baoprint (no qual fez parte do 
desenvolvimento, homologação e instalação) para o 
SERPRO, iniciando-se a homologação em SP e finalizando-a 
em BSB espalhando para todas as sedes e escritórios do 
Brasil, analisando, desenvolvendo e instalando o sistema em 
plataformas Linux e Windows. Sobre as experiências 
anteriores contam-se os antigos clientes SEBRAE, HPrint, 
Hospital Santa Rosa, TJMT, etc. todos baseados na instalação 
do sistema de gerenciamento de impressão iniciando-se na 
empresa GENTEC. Conhecimento intensivo em suporte, 
gerenciamento de projetos e desenvolvimento de softwares 
agéis, vulgo, SCRUM.

12

Atuou como Assessor de imprensa e coordenador  do 
setor de Análise da imagem no Ministério da Fazenda. 
Foi Repórter e editor do portal da  Universidade de 
Brasília na internet. Foi Repórter  do caderno de cultura 
do Correio Braziliense.
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Assessoria

Assistência 

Adriana Ferreira de Deus Teles 
Assessora Administrativa/ Financeira
Jan/2015 a Set/2015 
 
Gestora Cultural e com formação em Propaganda e 
Marketing pela Universidade Paulista (UNIP), Drica de Deus 
atua desde 2011 na elaboração e controle de planilhas 
financeiras, orçamento e gestão de pagamentos de projetos 
culturais como Soma Cultural, FAC na Prática, Hall of Fame, 
Sertão de Cabo à Rabo, Exposição Taigo Meirelles, 
Manifesto Hip Hop e CD Viela 17. É sócia da Empresa Tauá 
Tingá Produção Cultural e coordenadora administrativa e 
financeira na Red Empreendimentos Culturais.

Cristiane Ramos Fortes 
Assistência as Coordenações

Nov/2014 a Jul/2015 

Administradora de Empresas Cristiane é formada pelo 
Centro Universitário Unieuro de Brasília, cursa pós-
graduação em gestão de pessoas na Esaad, e tem dez 
anos de experiência profissional. Trabalhou nas áreas 
administrativa, financeira, de recursos humanos, em 
organização, sistemas e métodos e na área de logística. 
Atuou também na administração universitária. Cristiane foi 
supervisora administrativa e financeira do Centro 
Universitário Unieuro e assistente Administrativa do 
Espaço Multiplicidade de Coworking, responsável pela 
recepção e atendimento dos clientes, captação de clientes 
e pela organização, sistemas e métodos. Fez apoio como 
recepcionista no projeto BSBCriativa em agosto de 2015.

Walter Carlos da Silva Junior 
Assessor de Comunicação
Fev/2015 a Set/2015

Formado em Jornalismo e em Publicidade e Propaganda. 
Escolheu iniciar sua carreira pela área de produção, na 
produtora Socializare, participando de projetos para a ONG 
Childhood Brasil e nos Jogos Mundiais Militares de 2011. 
Interessado pelo audiovisual participou da SINUS 
(Simulações das Nações Unidas) coordenando e 
capacitando estudantes em Edição. Ingressou na 296 
Publicidade, como trainee de produção, chegando ao cargo 
de diretor da área. Foi produtor na agência de publicidade 
Vento Bravo. Retornou ao audiovisual atuando com edição 
na TV da Receita Federal, auxiliando também na captura de 
imagens, produção e montagem. Fez a edição inicial da série 
Faces da Aduana (documentário). Na Agência Circula, 
incubadora de artistas e bandas autorais e independentes, 
realizou um antigo desejo de atuar com mídias sociais e 
direção de arte, onde prestou, em equipe, pequenas 
consultorias sobre presença nas redes sociais, voz de marca 
e identidade visual para as bandas.

13
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Paulo Cesar Silva Pereira
Mar/2015 a Set/2015

Membro fundador da ONG Grupo Cultural Azulim 
desde 1989, onde desenvolveu a função de arte 
educador/ mobilizador social. Iniciou na Cultura Hip 
Hop no ano de 1983, foi membro do primeiro grupo 
de Break Dance de Sobradinho, em 1998 gravou seu 
primeiro CD de Rap – grupo: Retrato Falado, CD: 
Justiça Cega. Foi instrutor de Street Dance do projeto 
Jovem de Expressão - Caixa Seguros, no período de 
2004 a 2012. 

Rafael Brito de Araújo 
Jan/2015 a Set/2015

Rafinha Bravoz é MC há 15 anos, é Arte Educador, 
apresentador de eventos e produtor cultural em 
Brasília. Atuou como coordenador executivo do projeto 
cultural MoverMents.Organizador do Sarau-VA (Voz e 
Alma) - Antigo Sarau da CM, Samba na Comunidade, 
Batalha da Ideia, Grito Rock Ceí e do Cine Clube 
Ardiley Queiroz, integrante da banda Rapadura Chique 
Xico há 13 anos, atua também como mediador de 
conflito e oficineiro de Rádio na rede pública de escolas 
do DF, coordenador do colegiado setorial de Arte 
Urbana do DF.

 

Leidiane Araújo
Nov/2015 a Set/2015

Familiaridade, instrução em atendimento ao público, 
relacionamento interpessoal, conhecimento teórico 
e prático nas rotinas administrativas, possui 
influências na música.

Agente Territorial 

14
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Nathalia de Oliveira 
Abril/2015 a Set/2015

Formada em Comunicação Social, com habilitação em 
Publicidade e Propaganda, deu inicio a sua carreira 
cultural e musical com grupo de maracatu formado 
pela Associação Cultural Ciarticum na qual além de 
tocar percussão tomou frente de algumas produções. 
Foi assistente de produção na Tauá Produção 
Cultural, responsável pelo agenciamento e cadastro 
no Siscult de artistas. Atua no grupo Batuqueiras, no 
qual desenvolve um trabalho de quebra de 
paradigmas (atuação exclusivamente feminina), de 
pesquisa e resgate de ritmos tradicionais brasileiros.

Agente Territorial 

Mirella Ribeiro Dias 
 Jan/2015 a Set/2015

Formada em Educação Popular pelo Centro Cultural de Brasília 
e cursando Processos Gerenciais na Universidade Paulista 
(Unip), Lela do Cerrado - como é conhecida no meio cultural de 
Brasília - tem em seu currículo diversas oficinas e cursos em 
áreas como Captação de Recursos para Cultura, Educação 
Popular e Elaboração de Projetos Culturais, em instituições 
como a Fundação Nacional de Artes (Funarte Brasília) e RED 
Empreendimentos Culturais. Em 2013, Lela do Cerrado atuou 
na pré-produção do projeto Caravana da Rabeca, circulação de 
apresentações de artistas brasilienses no Piauí. Em 2014, foi 
assistente de produção, para os projetos apoiados pelo FAC, 
Hall of Fame e Sertão de Cabo a Rabo. 

15

Maria Alice Soares de Oliveira 
Nov/ 2014 a Jan/2015

Especialista em educação à distância e em Tutoria 
de EAD, é graduada em letras.Trabalhou na Editora 
Universidade de Brasília. Foi Assessora de Direção 
da Secretaria Acadêmica do CEPPAC -UNB. Membro 
da Coordenadoria de Capacitação dos Servidores 
da UNB. Possui ampla experiência na administração 
de contratos, convênios, termos de cooperação e 
coordenação de eventos
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Agente Territorial 

Emmerson da Silva Campos
Nov/2014 a Mar/2015    

Graduado em Marketing e cursando pós-
graduação, experiência administrativa e 
apoio a desenvolvimento de projetos.

Rafaela Dutra Silveira Monteiro
Nov/2014 a Jan/2015

Atuou como agente territorial tendo como experiência 
atendimento ao público.

16

Graduando em Comunicação Social - Publicidade e 
Propaganda, articulador em seu território domiciliar, 
trabalha com diversos projetos culturais na cidade. 
Trabalhos realizados como Reggae na praça, Open 
Mic, Sarau Periférico, Manifesto Musicultural e eventos 
do Espaço Natural.

Samuel Machado
Jan/2015 a Mar/2015
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Recepcionista 

Carla Adriana Fernandes R. da Silva
Nov/ 2014 à Mar/2015

Atuou como assistente administrativo em algumas 
empresas e possui vasta experiência em recepção.

Selma Damasceno 
Jan/2015 a Set/2015

Arte educadora, produtora e atriz. Formada em Educação 
Artística com habilitação em Artes Cênicas pela Faculdade de 
Artes Dulcina de Moraes. Em 2015 atuou em regime de contrato 
pelas duas Secretarias de Estado (Educação e Cultura) 
atuando como professora de Artes do ensino médio. Na BSB 
Criativa foi responsável pelo atendimento ao público, fazendo a 
triagem dos empreendedores por necessidade de 
desenvolvimento, dando o encaminhamento para áreas 
específicas. Auxiliava na logística do espaço realizando 
também o registro de todas as atividades ocorridas.  

17

Mirian Santos da Silva
Abr/ 2015 à Mai/2015

Atuou como recepcionista na Fundação Cultural 
Palmares e em vários outros projetos.

Curso incompleto de Letras, atuou como recepcionista em 
projetos culturais e Atendimento ao cliente, capitação de 
novos clientes e suporte técnico, além de atuar com docência 
de aulas de informática básica  e Noções de Cidadania para 
jovens em medida sócio – educativa.

Maria Cyntia Valle dos Santos
Abr/ 2015 à Mai/2015
.
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Contratada da empresa Centro Internacional de Educação: Aprendizagem e Mudança (Natal-RN), 
responsável pela execução da Meta 1 no edital de pregão eletrônico nº 35/2014, ficou lotada na 

sede do Projeto BSBCriativa junto com a equipe das Metas 2 e 3.

Verônica Diano Braga
Nov/ 2014 a Set /2015
Coordenadora de Formação

Mestra em Educação, Pedagoga, Docente Universitária e 
primeira Rapper do Distrito Federal-DF. Especialista em 
Gestão de Politicas Públicas em Gênero e Raça, Planejamento 
e avaliação de projetos sociais, Gestão Publica entre outras. 
Atuou na SECADI-MEC e SPM/PR como consultora e 
palestrante, participou como avaliadora em comissões 
julgadoras de editais e prêmios da Fundação Cultural 
Palmares, MEC, Minc, UEG-GO, Secult-ES. Consultora, 
Docente Universitária, consultora em 3º Setor, palestrante e 
pesquisadora das ong´s Atitude jovem, Mediateca e Acesso-
DF, membro do fórum de Mulheres Negras-DF; pesquisadora e 
consultora em Direitos Humanos, formação de professoras, 
raça/etnia, gênero e diversidade sexual e juventude. No 
universo cultural conhecida como rapper *VERA VERONIKA*. 
Linhas de pesquisa: Direitos Humanos, Diversidade, Gênero, 
Raça/ Etnia; Cultura e Economia Criativa; movimento Cultural 
HIP HOP; Diversidade Sexual e Juventude.

Relacionamos aqui todos os consultores que passaram pelo projeto, contratados pelo 
Espaço Multiplicidade e listados por mês, que são:

JANEIRO
- Fabio Pedrosa - Workshop Agência Musical na Prática
- Helena Oliveira da Silva - Plantão FAC
- Isadora Stepanski Riether - Plantão FAC
- Selma Santiago - Consultorias Individuais Externa

FEVEREIRO
- Thiago Mendonça - Curso - Plano de Negócios
- Lucianna Mauren - Consultoria Individual - Plantão FAC
- Rodrigo Siqueira - Consultoria Individual - Plantão FAC
- Helena Oliveira da Silva - Consultoria Individual - Plantão FAC
- Isadora Stepanski Riether - Consultoria Individual - Plantão FAC
- Robson Anderson- Consultoria Individual - Plantão FAC
- Lívia Frazão - Consultoria Individual - Plantão Elaboração de Projetos
- Chaia Dechen - Oficina de Portifólio
- Selma Santiago - Consultorias Individuais Externa

MARÇO
- Raquel Silveira Chaves - Oficina - Portifólio
- Angélica Diano Braga Moura - Curso Planejamento Estratégico
- Henrique Rocha Monteiro - Plantão de Consultores - Alunos do Workshop
- Helena Oliveira da Silva - Plantão de Consultores
- Isadora Stepanski Riether - Plantão de Consultores
- Lívia Frazão de Castro - Plantão de Consultores
- Lucianna Mauren - Plantão de Consultores
- Robson Anderson - Plantão de Consultores
- Rodrigo Siqueira Ferreira - Plantão de Consultores
- Thiago Mendonça - Plantão de Consultores
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ABRIL
- Thiago Mendonça - Cursos - Execução de Projetos Edital FAC (Dulcina de Moraes) e Plantão de Consultores
- Helena Oliveira da Silva - Plantão de Consultores
- Isadora Stepanski Riether - Plantão de Consultores
- Rodrigo Siqueira - Plantão de Consultores
- Raul Santiago Curso - Execução de Projetos

MAIO
- Isadora Stepanski Riether - Cursos Elaboração Projetos Iniciantes (Turma III Tarde) Prática; Elaboração Projetos 
Iniciantes- Sobradinho II; Curso Elaboração de Projetos para Iniciantes Prática - Santa Maria; e Plantão de 
Consultores
- Rodrigo Siqueira - Curso Elaboração de Projetos para Iniciantes Prática - Gama e SobradinhoI, São Sebastião; e 
Plantão de Consultores
- Selma Santiago - Consultorias Individuais Externa 
- Thiago Flores Soares - Curso Elaboração Projetos Iniciantes- Asa Sul; Elaboração de Projetos para Iniciantes 
Prática - Paranoá e Ceilândia; Curso Execução de Projetos e Plantão de Consultores

JUNHO
- Angélica Diano Braga Moura - Curso Planejamento Estratégico
- Isadora Stepanski - Plantão Consultoria Projetos; Consultoria Coletiva - Elaboração Projetos Iniciantes; Curso 
Elaboração Projetos Avançado - Prática; Palestra - Lei de Incentivo do Distrito Federal - Varjão e Curso - 
Elaboração Projetos Iniciantes - Prática Candangolândia
- Jefferson Motta - Consultoria Coletiva - Captação de Recursos - Prática - Ceilândia
- Kaleb Ferreira Curso - Modelagem de Projetos Criativos Ferramenta Canvas; Consultoria Coletiva - Modelagem 
de Projetos Criativos Ferramenta Canvas; 
- Liane Muhlenberg - Curso - Captação de Recursos - Prática
- Marta Carvalho - Consultoria Coletiva - Captação de Recursos - Prática (Reposição do dia 28/05)
- Mauro Henrique Rodrigues - Consultoria aos Pontos de Cultura do Programa mais Cultura - Mapati
- Rodrigo Siqueira - Plantão Consultoria Projetos; Consultoria Coletiva - Elaboração Projetos Iniciantes - Itapoã e 
Fercal Sobradinho;
- Thiago Flores Soares -Consultoria Coletiva - Elaboração Projetos Iniciantes - Riacho Fundo II

JULHO
- Angélica Diano Braga Moura - Curso Gestão de Carreiras
- Isadora Stepanski - Plantão Consultoria Projetos
- Jefferson Motta -Curso Captação de Recursos (Prática) Turma I, III; Curso Captação de Recursos (Prática) - 
Candangolândia Turma II.
- Liane Muhlenberg- Curso - Captação de Recursos (Prática) - Varjão
- Luiza Hesketh Curso - Plano de Negócios
- Roberto Ballerini - Curso - Elaboração de Projetos para Iniciantes (Prática)
- Rodrigo Siqueira - Plantão Consultoria Projetos
- Thiago Flores Soares Curso - Elaboração de Projetos para Iniciantes (Prática) - Planaltina, Fenasbac,UniCeub 
Casulo e Plantão Consultoria Projetos.

AGOSTO
- Angélica Diano - Curso - Planejamento Estratégico - UniCeub Casulo; Palestra - Planejamento e Gestão de 
Carreiras (Cena Contemporânea) - SESC Taguatinga
- Ghustavo Távora- Oficina Criativa Imaginautas
- Isadora Stepanski- Palestra - LIC Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal; Plantão Consultoria Projetos; 
Consultoria Coletiva - Elaboração de Projetos Avançado (Cena Contemporânea) - SESC Taguatinga Norte; 
Oficina - Edital Fundo de Apoio à Cultura (2 turmas)
- Jefferson Motta - Curso - Captação de Recursos - UniCeub Casulo; Palestra - Captação de Recursos (Festival 
Atados)
- Liane Muhlenberg - Consultoria Coletiva - Captação de Recursos (Cena Contemporânea) - SESC Taguatinga; 
Consultoria Coletiva de Pitching
- Thiago Flores Soares - Oficina - CEAC na Prática - Elaboração de Portifólio Cultural - BSB Criativa (8 turmas); 
Oficina - Elaboração de Projetos para Iniciantes (Cena Contemporânea) - SESC Ceilândia; Plantão Consultoria 
Projetos; Oficina - Edital Fundo de Apoio à Cultura (5 turmas)
- Vivian Costa e Beatriz BouskelaWorkshop - Financiamento Coletivo Crowdfunding
- Mauro Henrique Rodrigues Consultoria aos Pontos de Cultura
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Linha do Tempo 
Resumo Histórico
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Ÿ Projeto iniciou sem a sede da BSB Criativa;
Ÿ Ausência de infra-estrutura para início do  

trabalho com a sociedade;
Ÿ Equipamentos de comunicação e tecnologia 

insuficientes.

Ÿ Assinatura do Contrato;
Ÿ Recrutamento, seleção e contratação da equipe 

do Projeto - Neste primeiro momento foi 
contratado apenas a Coordenação de Gestão, 
Coordenação de Articulação, Coordenação de 
Empreendorismo e Inovação e Assessoria de 
Gestão Administrativa Financeira;

Ÿ Desenvolvimento do conceito e apresentação do 
processo de incubação para formato do projeto;

Ÿ Início da Elaboração do Planejamento Estratégico;
Ÿ Realização de pesquisas para identificação das 

necessidades de consultoria e capacitação do 
setor;

Ÿ Planejamento das Articulações Institucionais; 
Ÿ Planejamento das parcerias Público- Privadas;
Ÿ Apresentação de cronograma de atividades para 

os meses de outubro, novembro, dezembro e 
janeiro. 

Ÿ Realização da 1ª etapa de formação da equipe do 
Projeto BSBCriativa com o MinC;

Ÿ Contratação pelo Espaço Multiplicidade dos 
consultores Ricardo Masstalerz e Daniel Portilho 
para a condução e finalização do planejamento 
estratégico;

Ÿ Definição das atividades dos Agentes Territoriais;
Ÿ Definição da Metodologia das empresas incubadas;
Ÿ Encontros de capacitação da equipe da BSB Criativa 

(MinC/Secult/ Anprotec);
Ÿ Planejamento das atribuições dos Agentes 

Territoriais;
Ÿ Aprovação dos curriculos para a formação da equipe 

do Projeto BSBCriativa.

Ÿ Sede em obra;
Ÿ Equipamentos de comunicação e tecnologia 

insuficientes;
Ÿ Ausência de infra-estrutura para início do  trabalho 

com a sociedade.

eteS mbro 2014
 

Principais Realizações 

Principais dificuldades

4102 orbut
u

O

Principais Realizações 

Principais dificuldades

Principais dificuldades

Ÿ Contratação dos demais membros da equipe do 
Projeto BSB Criativa;

Ÿ Integração da equipe contratada no Espaço 
Multiplicidade, com a consultora Georgia Malveira;

Ÿ Lançamento da BSB Criativa e apresentação do 
Convênio com presenças da Secult, Setrab e MinC;

Ÿ Apresentação das Políticas Públicas das 
Secretarias de Estado de Cultura e Trabalho do DF; 

Ÿ Capacitação dos membros da equipe nos temas LIC, 
FAC, Economia Criativa e MinC/ Anprotec;

Ÿ Planejamento da abertura oficial da BSB Criativa;
Ÿ Participação da equipe de coordenação do projeto 

BSBCriativa no 1º Encontro da Rede Incubadoras 
Brasil Criativo;

Ÿ Iníco do plano de comunicação do projeto 
BSBCriativa; 

Ÿ Lançamento do facebook BSBCriativa;
Ÿ Imersão/ambientação dos agentes territoriais e 

recepcionistas no FAC;
Ÿ Mapeamento dos dados dos empreendimentos do 

Conic. 

Principais Realizações 

Novembro 201
4
 

Ÿ Sede em obra;
Ÿ Equipamentos de comunicação e tecnologia 

insuficientes;
Ÿ Ausência de infra-estrutura para início do  trabalho 

com a sociedade;
21
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Ÿ Ausência de rede de computadores levou a BSB 
Criativa realizar todos os cadastros e atendimentos 
de forma manual;

Ÿ Ausência de Internet para realização dos trabalhos 
(sanado pelo Multiplicidade que contratou uma 
internet caseira para disponibi l izar aos 
profissionais) 

Ÿ Ausência de equipamentos de refrigeração (Sanado 
pelo multiplicidade com a compra de ventiladores)

Ÿ Ausência de bebedouros (sanado pelo 
Multiplicidade com a compra de galões de água 
mineral).

4102 orb
meze

D
Ÿ Abertura oficial do espaço físico do projeto 

BSBCriativa;
Ÿ Início dos atendimentos aos empreendedores;
Ÿ Atendimento dos Agentes Territoriais aos 

empreendedores no balcão;
Ÿ Realização de palestras  para os artesãos; 
Ÿ Rodadas de negócios com produtores musicais em 

parceria com o projeto Circula Incubadora; 
Ÿ Consultoria coletiva “Booking e Agenciamento  

musical”em parceia com o Projeto Circula;
Ÿ Início do planejamento de ações conjuntas com o  

Sebrae;
Ÿ Alinhamentos com a Secretariada da Micro e 

Pequena Empresa para desenvolvimento de 
consultoria de formalização de empreendimentos;  

Ÿ Reunião Condetur para realizar ações transversais 
entre as pautas de economia criativa e turismo;

Ÿ Abertura do canal BSBCriativa no Youtube e Twitter;
Ÿ Cessão de espaço da Marquise do espaço para 

realização de eventos: Curso NUFAC

Principais Realizações 

Principais dificuldades

Ÿ Ausência de computadores, internet e telefone  
para realização do trabalho até a terceira 
semana de janeiro;

Ÿ  A SeculDF não disponibilizou internet impedindo         
   a sociedade de fazer uso efetivo do recurso no
   ambiente coworking existente.

5102 orienaJ

Principais Realizações 
Ÿ Lançamento do Banco de consultores e início das 

seleções;
Ÿ Reuniões com Subsecretarias da Secult para 

desenvolvimento de apoio aos convênios ou termos 
de cooperação; 

Ÿ Reunião com a Subsecretaria de Artesanato para 
desenvolvimento de capacitações;

Ÿ Realização de consultorias individuais e coletivas;
Ÿ Lançamento do Projeto Terças Empreendedoras;
Ÿ Divulgação do BSB Criativa na Ceilândia, 

Sobradinho, Gama e São Sebastião;
Ÿ Realização de palestras CEAC/Siscult-Ceilandia, 

Samambaia e Recanto das Emas.
Ÿ Plantões de execução de projetos;  
Ÿ Plantão FAC.

Principais dificuldades
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Fevereiro 2015

Ÿ Rede não instalada nos computadores da 
BSB Criativa. Cadastros realizados de forma 
manual; 

Ÿ Consultorias individuais externas e coletivas, 
dentre elas «O Boi do Seu Teodoro», a Liga das 
Escolas de Samba;

Ÿ Plantões FAC de Elaboração de Projetos;
Ÿ Oficinas técnicas;  
Ÿ Apresentação do BSB Criativa na Asa Norte, 

Paranoá, Santa Maria, Taguatinga e Sobradinho;
Ÿ Realização de cursos sobre elaboração de 

projetos, plano de Negócios e workshop de 
fotografia;

Ÿ Realização das Terças Empreendedores;
Ÿ Reunião com Colegiados;
Ÿ Rodas de Conversa com o alunos da Faculdade 

Dulcina de Moraes;
Ÿ Reunião com Sebrae sobre a parceria para 

realização de cursos;
Ÿ Início da entrega dos certificados de participação 

dos cursos e palestras aos empreendedores. 

Principais Realizações 

Principais dificuldades

5102 oçra
M

Principais Realizações 

Ÿ Realização de cursos com os temas: Captação de 
Recursos, Gestão Financeira de Negócios, 
Assessoria de Imprensa para Artistas, Planejamento 
Estratégico, entre outros;

Ÿ Realização de Oficinas de Portfólio; 
Ÿ Realização de palestras de Ceac e Siscut;
Ÿ Realização de consultorias individuais pontuais e 

também Plantões FAC;  
Ÿ Reunião Diálogos Culturais com Secretário de 

Cultura e Subsecretarias na Funarte; 
Ÿ Continuidade das Terças Empreendedoras; 
Ÿ Acompanhamento das reuniões “Portas Abertas” 

promovidas pela Subsecretaria de Diversidade 
Cultural e Cidadania da SeCult para escuta da 
sociedade civil; 

Ÿ Atingimento de 2000 curtidas na página da BSB  
Criativa; 

Ÿ Apoio a feira do APL e Correria de Ceilândia, com 
s u p o r t e  d e  n o s s a  C o o r d e n a ç ã o  d e  
Empreendedorismo e Renovação; 

Ÿ Prédio sem acesso a internet, e profissionais 
utilizando a internet caseira disponibilizada pela 
empresa Espaço Multiplicidade.
Ÿ Apesar da conquista de 2000 curtidas nenhum tipo 
de investimento financeiro foi realizado em mídias 
sóciais.

 

Principais dificuldades
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5102 lirbA

Ÿ Equipe utilizando a internet caseira disponibilizada 
pela empresa Espaço Multiplicidade.

Ÿ Atrasos no pagamento por 3 meses consecutivos 
para o Espaço Multiplicidade por parte da 
SECultDF.

Ÿ Realização de cursos com os temas Elaboração 
de Projetos e Execução de Projetos; 

Ÿ Participação dos Coordenadores do Projeto 
BSBCriativa no 1º Encontro de Turismo Criativo 
do DF; 

Ÿ Curso de Elaboração de Projetos para iniciantes 
nas cidades - Taguatinga, Ceilândia, 
Samambaia, Recanto, Sobradinho I e II, Varjão, 
São Sebastião, Paranoá, Gama, Itapoã, Santa 
Maria  e Planaltina;.

Ÿ Realização de Consultorias individuais pontuais 
nos Plantões de Elaboração e Execução de 
Projetos;

Ÿ Exposição Hip Hop Brasil.

Principais Realizações 

Principais dificuldades

5102 oia
M

Principais dificuldades

Principais Realizações 

Ÿ Realização de Cursos sobre Elaboração de 
Projetos, Elaboração de Projetos para Iniciantes, 
Execução de Projetos, Gestão de Carreiras, 
Captação de Recursos, além da Oficina de 
Portfólios;

Ÿ Realização de palestra gratuita sobre  "Economia 
Criativa" pela profissional Rosana Pavanelli - 
consultora da FGV;

Ÿ Realização de Consultorias individuais; 
Ÿ Definição dos planos de atendimento aos pontos 

de cultura;
Ÿ Reunião com a Associação Comercial do DF, para 

a agenda de realização de uma rodada de 
negócios com empresas dispostas a realização de 
parcerias com os empreendimentos criativos do 
DF;

Ÿ Realização de articulação de parcerias pública e 
privada para pensar políticas públicas para a 
diversidade e uma comunicação mais intensa 
entre o Mercosul na Reunião da Comissão da 
Diversidade Cultural e mais 3 reuniões sobre 
gestão de instrumentos de pactuação com 
organismos e instituições parceiras.

Ÿ Rede ainda sem funcionamento. Cadastros realizados 
manualmente;

Ÿ Quantitativo de computadores e softwares 
insuficientes para a toda a equipe;

Ÿ Ofícios expedidos pelo Espaço Multiplicidade quanto a 
atrasos de pagamento, conceituação de atendimento 
a projetos em elaboração e elaborados, não foram 
respondidos pela Secult;

Ÿ Problemas na estrutura hidráulica do prédio Darcy 
Ribeiro.
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5102 ohnuJ

Principais dificuldades

Principais Realizações 

Ÿ Parceria com a Banda Móveis Coloniais de Acajú 
para a realização da atividade “Móveis Convida”, 
onde oferecemos um extenso leque de cursos 
voltados para o cenário da música em Brasília e 
no Brasil;

Ÿ Realização de diversos cursos como captação de 
recursos, planejamento estratégico, produção 
executiva;

Ÿ Realização de Curso de Modelagem de Projetos 
Criativos com a Ferramenta Canvas;

Ÿ Consultoria Coletiva do Curso Elaboração de 
projetos para iniciantes;

Ÿ Início do atendimento Ponto de Cultura;
Ÿ Realização de oficina de Ceac;
Ÿ Visita da representante da incubadora Paraná 

Criativo para realização de benchmarking;
Ÿ Articulação para oferta de cursos para alunos das 

universidades particulares em cursos vinculados 
ao ramo criativo (IESB, CEUB e UNIEURO);

Ÿ Rede ainda sem funcionamento. Cadastros 
realizados manualmente;

Ÿ Seguimos com atrasos financeiros de 
pagamento por parte da SeCultDF

5102 ohluJ

Principais dificuldades

Principais Realizações 

Ÿ Cursos sobre Produção de eventos, Introdução ao 
Marketing, Produção Executiva, Captação de Recursos, 
Plano de Negócios, entre outros;

Ÿ Realização de reunião com Subsecretaria de Fomento e 
Incentivo à Cultura sobre Rodadas de Negócios, apoio a 
projetos, etc; 

Ÿ Realização de palestras: Palestra - LIC Lei de Incentivo à 
Cultura do Distrito Federal; Palestra - Como a BSB Criativa 
pode ajudar você.

Ÿ Realização de consultorias individuais; 
Ÿ Realização do II Encontro da Rede de Incubadoras Brasil 

Criativo em parceria com Sebrae, MinC e Secult DF;
Ÿ Reunião com o Ministro da Cultura Juca Ferreira para 

retomar a Rede Música Brasil;
Ÿ Reuniões com Secretaria de Cultura para consolidar as 

informações do II Encontro de Incubadoras da Rede Brasil 
Criativo.

Ÿ Perda de profissionais por atraso no pagamento;
Ÿ Interdição do banheiro masculino 1º piso;
Ÿ Internet deficitária;
Ÿ Computadores insuficientes;
Ÿ Softwares piratas nos computadores pessoais dos 

colaboradores contratados;
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5102 otsogA

Principais dificuldades

Principais Realizações 

Ÿ Reunião sobre articulações para os debates públicos do 
DF em Movimento, para o Projeto BSB Criativa colaborar 
na divulgação e compor as rodas de conversa sobre 
cultura no Distrito Federal;
Ÿ Parceria com a ONG RUAS para cursos oferecidos pelo 
Elemento em Movimento serem ministrados no espaço 
que acontece o projeto BSB Criativa;
Ÿ Sendo o último mês de trabalho, vale ressaltar que 
foram desenvolvidas 40 atividades entre cursos, 
palestras, atendimentos em plantão, consultorias 
individuais e coletivas, oficinas, e workshops;
Ÿ  Participação na parceria entre secretarias de Turismo e 
Cultura, CODEPLAN e SEBRAE para pensar o 
calendário cultural unificado das atividades, espaços e 
realizadores culturais no Distrito Federal;
Ÿ Consultoria aos Pontos de Cultura do Programa Mais 
Cultura Ferrock;
Ÿ Workshop - Financiamento Coletivo Crowdfunding com 
a CATARSE - Vivian Costa;
Ÿ Fechamos o total de 991 projetos beneficiados, 
superando o objeto de contrato estipulado no edital de 
800 projetos.

Ÿ Falta de preparação da Secult por vias de comunicação 
formal para o encerramento da primeira fase do Projeto 
Bsb Criativa;
Ÿ Problemas com a falta de padronização da 
comunicação com o fim do projeto;
Ÿ Ineficiência com a disponibilização de itens básicos 
como o suprimento de água novamente se mostrou 
evidente;
Ÿ Atrasos nos pagamentos referente aos meses de 
Junho/2015 e Julho/2015 a empresa Espaço 
Multiplicidade, prejudicando o pagamento dos salários e 
benefícios dos profissionais alocados durante o projeto, 
bem como, seus acertos de finalização de contrato. 
Observamos que, já foi emitida a nota para faturamento 
do mês de Agosto/2015 a Secult e estamos no aguardo 
do prazo legal de pagamento.

Meta 1- Total de público beneficiado: 1729 - ultrapassado 229 pessoas;
Meta 2- Total de projetos atendidos: 991 - ultrapassado 191 projetos.
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Desenvolvimento de atividade de planejamento durante o 
período de setembro a outubro/2014 onde o Espaço 
Multiplicidade contratou um consultor para apoiar no 
trabalho. As atividades foram realizadas no Espaço 
Multiplicidade e na SeCultDF.

Reunião de Coordenação da Equipe alocada no 
Projeto BSBCriativa.

Ajustes ao projeto em 
andamento

Treinamentos e consultorias a todo vapor.

Apresentação: 
«O que Projeto 

BSBCriativa 
pode fazer por 

você». 

Articulações acontecendo. Reunião Atados e Reunião com Pronatec

27

Capacitações 
acontecendo



Equipe visitando Emprendimentos criativos do DF
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2º Encontro da Incubadoras do MINC na BSBCriativa

Despedida do  BSBCriativa
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Atendimento aos pontos de cultura
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 Estratégia de Comunicação 

A comunicação foi um dos grandes aliados para posicionar o projeto junto a comunidade. A forma 
de trabalhar as informações objetivou atingir o maior número de empreendimentos possível e, foi 
desenvolvida à partir de uma estratégia de comunicação capaz de multiplicar nosso calendário 
de capacitações e difundir as ações institucionais do BSB Criativa. 

A base do trabalho buscou alinhar as necessidades do projeto com seus públicos e garantir que 
as etapas de realização das tarefas pela equipe interna, fomentassem o desdobramento do 
plano. 

A equipe de campo, aqui denominadas Agentes Territoriais, foram os grandes sensibilizadores e 
mobilizadores de campo do nosso principal público. Com essa missão cumprida, a estratégia de 
comunicação seguiu com a difusão do BSB criativa nos meios, definindo linguagem e mensagem 
visando atingir os melhores resultados de eficiência da comunicação e geração de 
multiplicadores do produto.

•
Levantamento das Necessidades
Definição de público alvo

•Definição do conceito da 
comunicação e orçamento

•Seleção dos meios parceiros e  
respectivos contatos

Planejamento da 
Comunicação

•Geração da informação por tipo 
de veículo

•Agenda da comunicação nos 
meios

•Roteiro da abordagem “comercial” 
e institucional do BSB Criativa

Definição da 
Estratégia 

•Cumprimento do calendário
•Clipagem das veiculações
•Avaliação dos resultados

Execução do 
Plano de Ação 

•Definição do meio X público alvo 

Fluxograma da Comunicação
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  Comunicação 

Principais Meios - On e offline  

facebook 

blog BSBS Criativa 

Mídia Offline*: Jornail, Rádio, TV

E.mail Mkt 

*Divulgações sempre oriundas de mídia expontânea, demandadas pela área de comunicação do projeto.
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  Comunicação 

Desempenho no Facebook

Nunca foi feito investimento neste meio. Todos os resultados são orgânicos
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  Comunicação 

Desempenho no Facebook

*31/08/2015

*
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  Comunicação 

Desempenho na Mídia Expontânea  - Principais Matérias 

Fonte: Brasilia Web 

Fonte: Catraca Livre 
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  Comunicação 

Desempenho na Mídia Expontânea  - Principais Matérias 

Fonte: Brasilia Web 

Fonte: Catraca Livre 
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  Comunicação 

Fonte: Correio Braziliense - Revista  do Correio 

Fonte: Redcom.Blogspot 

Desempenho na Mídia Expontânea  - Principais Matérias 
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Síntese das Atividades
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Evolução da Atividades no Período

RESULTADO

 

MÊS

 

Cadastros

 
META 2

 

EMPREENDEDORISMO/ INOVAÇÃO

 

Atividade

 

Projeto Novo Beneficiado

 

Horas

 

 

Dezembro

 

90

 

5

 

141

 
19,5

 

Janeiro

 

67

 

7

 

44

 

Fevereiro

 

104

 

11

 

127

 

Março

 

170

 

12

 

191

 

Abril

 

106

 

12

 

66

 

97

 

Maio

 
173

 
21

 
83

 
120

 

Junho
 

109
 

44
 

244
 

177
 

Julho
 

157
 

27
 

183
 

174
 

Agosto
 

28
 

40
 

274
 

221
 

Total realizado   1004  179  991  1170,5  
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Evolução dos Cadastros de Entes e Agentes

 Cadastros de Entes e Agentes por Cidade

39

42

89

9

53

2

31

64

22
1

33

29
8

15
16

2511521942711917
43

38
1

90

9

65

15
5
93

182

Águas Claras
Asa Norte
Arniqueiras
Asa Sul
Brazlândia
Candangolândia
Ceilândia
Cruzeiro
Estrutural
Gama
Guará
Fercal
Itapuã
Lago Norte
Lago Sul
Lúcio Costa
Núcleo Bandeirante
Octogonal
Paranoá
Park Way
Planaltina
Recanto das Emas
Riacho Fundo
Samambaia
Santa Maria
São Sebastião
SIG
Sobradinho
Sudoeste
Taguatinga
Valparaíso
Varjão
Vicente Pires
Vila Planalto
Não Informado
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Volume de Projetos Beneficiados

Horas Executadas 
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Depoimentos de 
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«Concluído o ciclo de quatro cursos 
patrocinados pelo BSB Criativa

(criação de Portfolio Artístico, Captação de 
Recursos, Assessoria de Comunicação e 

Elaboração de Projetos Criativos). Aproveito 
para parabenizar e agradecer a equipe de 
apoio (Mirella, Paulo, Rafael e Selma) bem 

como, os facilitadores Raquel Chaves, 
Lívia Frazão, Rodrigo Machado e 

Isadora Stepanski» 

Paulo Galvão «Aproveito para elogiar o excelente curso, 
a delicadeza, a abordagem simples 

e prática e além do mais, o encorajamento 
aos participantes. Muito competente 

essa menina Mirela. Parabéns mais uma vez 
ao BSBS Criativa.» 

Lucely Gonçalvez

«Ótimo! Me ajudou muito a clarear 
minhas metas e objetivos, 

uma ferramenta importantíssima 
e poderosa.»

Korban Ari

«Ótimo centro de encontro e fomento 
da cultura e economia criativa...

conheci parceiros de projeto e a BSB 
abriu portas em nossa mente pra criar 

com cultura.»

Luis Eugêncio Souza

«Estou amando a instituição e todos 
os cursos ofertados!

Espero em breve poder contribuir 
com meu conhecimento também.»

Laís Loiola

Depoimentos Registrados 
no facebook
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Depoimentos Registrados 
no facebook

«Excelente Profissional. Se algum dia um 
projeto de minha autoria for aprovado 
pelo FAC um dos motivos é por ser 

cadastrado no Ceac, Mirella foi quem acendeu
 a luz no fim do túnel e me ajudou a criar um 

portfólio, aliás, eu e vários 
outros colegas. Muito agradecido, Mirella.»

Fabio Ribeiro

«Tenho que externar aqui minha 
tristeza pelo fim prematuro e absurdo 

da BSB Criativa...Eu 
particularmente lamento mais ainda 
porque isto terá impacto direto em 

todas as ações que estavam sendo feitas 
pela BSB para que todas as pessoas, 

entidades, artistas, produtores, entes culturais 
e afins em Brasilia, tivessem acesso 
à informação, know how, networking, 

conhecimento técnico, apoio ao fomento 
e a prática de várias iniciativas 
expontâneas que estão sendo 

pensadas e postas em 
prática na cidade...»

Emília Monteiro

Fiz alguns cursos na BSB e só 
tenho a agradecer toda a equipe pelo 
profissionalismo e grande trabalho. 

Realmente Classe A. 
Sucesso a todas e todos.»

Guz Rodriguez
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A Empresa Espaço Multiplicidade Escritório Colaborativo é muito grata por ter tido a experiência na 
gestão deste projeto tão importante para a comunidade econômico criativa do DF. Tivemos várias 

dificuldades aqui apontadas neste relatório, mas nunca deixamos de prestar nossos serviços e 
realizar os atendimentos necessários ao projeto.

Durante o desenvolver de nossas atividades podemos observar os dados referentes à evolução de 
atendimento, bem como, os valores de custo versus efetividade e período de entrega:

Iniciamos com o quantitativo bruto dos dados: 
1. Meta 01 - total de público beneficiado: 1729 – ultrapassado do objeto do edital em 229 pessoas;
2. Meta 02 -  total de projetos atendidos: 991 – ultrapassado do objeto de edital em 191 projetos.

Período: dezembro de 2014 a agosto de 2015

O gráfico a seguir apresenta a evolução de atendimentos, tanto de projetos, quanto de pessoas 
capacitadas nas atividades. Este gráfico possui referência de Dezembro de 2014 a Agosto de 

2015.

Sobre os custos das atividades, ficaram bem abaixo da média de referências como SEBRAE e 
ANPROTEC. De 02 de janeiro de 2015 a 31 de agosto de 2015 são 169 dias úteis e 1352 horas de 

atividade. Com os dados acima, referindo-se apenas a meta 02, obtem-se o seguinte: 

1. Custo X Efetividade: R$ 8,5
2. Período de entrega: 143 minutos

Percebe-se alto índice de efetividade da equipe, com custo muito baixo de aplicação e curto 
período de entrega.

Todos os dados de realização e evolução das atividades aqui descritas, encontram-se 
detalhados nos volumes de Relatórios Mensais, entregues a Secretaria de Estado de 

Cultura do DF, devidamente protocolados. 

Brasília, 18 de setembro de 2015
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