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Todas Elas

2020:
O ano da empatia e resiliência

O trabalho remoto nos possibilitou buscar um novo sentido para o digital,
apresentando soluções acessíveis de aprendizado, empoderamento e estímulo à
qualidade de vida, mesmo diante do isolamento social.
Em 2020, fizemos isso nas duas frentes em que atuamos: esporte e
empreendedorismo. Nas próximas páginas, você verá como realizamos esse
trabalho tão gratificante, que nos rendeu até o reconhecimento do Selo Social
2020, com impactos nas áreas de educação, inclusão, saúde e economia.
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MEGASNEM

Quando 2020 começou, ninguém imaginava que um vírus fosse capaz de parar o
mundo e nos fazer repensar tanto em nossos papéis. A chegada da pandemia nos
fez acelerar as reflexões sobre como impactar mais pessoas, de modo a
contribuir para um Brasil mais humano, justo e igualitário, onde todas as pessoas
sejam valorizadas, empreendedoras de suas vidas e contribuam para a
transformação coletiva do mundo.
.
Nossa equipe se uniu e nos esforçamos como nunca para reinventar nossa forma
de trabalhar, com foco em empatia e resiliência, entregando cada vez mais valor
para a sociedade, com ênfase em pessoas em situação de vulnerabilidade.

A gente se dedica diariamente para impulsionar a
transformação de vidas e o bem-estar de pessoas em
situação de vulnerabilidade no Brasil.

Nosso jeito é guiado por valores e princípios que nos movem:
Valorização do ser humano
Diversidade e Inclusão
Colaboração
Compromisso com o impacto social
Mentalidade de crescimento e inovação
Orientação a dados
Ética e transparência
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SOMATIDERCA EUQ ON

Ajudar pessoas a
conquistarem um
lugar melhor no
mundo é o nosso
propósito

Conselho de Curadores

Diretoria

Conselho Fiscal

Diretoria
Presidente: Paulo César Oliveira Marques
Vice-presidente: Leonardo Guilherme Lourenço Moisés
Conselho de Curadores
Efetivos:

Suplentes:

Álvaro Teixeira da Costa
Ana Arruda
Ana Maria Dubeux Costa
Francisco Queiroz Caputo Neto
Gilberto Lima Junior
Guilherme Augusto Machado
João José Vianna
Joezil dos Anjos Barros
José Adirson de Vasconcelos
Raul Freitas Pires de Saboia
Roberta Teles
Wankes Leandro

Aline Silva da Costa Pinto
Deyvid Leão Farias da Cunha
Reginaldo Balbino Freire
Rodrigo Teixeira Cardoso

Conselho Fiscal
Efetivos:

Suplentes:

Cleisson Nunes Barbosa
Márcia Verônica Andrade da Silva
Possidônio do E. Santo Meirelles

Cleicimar Nunes de Araújo
Leonardo Gerhein Souza Dias
Virgínia da Silva Braz Maciel
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OÃÇARTSINIMDA

CONHEÇA QUEM FEZ PARTE DA NOSSA
DIRETORIA E DOS NOSSOS CONSELHOS

+ 700 pessoas impactadas
diretamente pelas ações de
empreendedorismo e +2800
indiretamente
Atuamos em 6 R.As do DF

Mais de 200 profissionais
envolvidos
2 iniciativas principais de
empreendedorismo

1 iniciativa principal de
esporte
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0202 ED SOREMÚN

+ de 15 mil pessoas impactadas
pelas ações de esporte

ESTIVERAM CONOSCO EM 2020:

SORIECRAP
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O DESAFIO QUE ENFRENTAMOS

Vivemos ainda em um país profundamente desigual, em que os
baixos investimentos em educação empreendedora, além da
dificuldade de acesso a crédito e outros fatores, tornam o
empreendedorismo uma opção burocrática e inacessível a
muitos e muitas.
A situação é ainda mais dramática quando pensamos e
mulheres de baixa renda, que atuam em uma realidade de
subsistência, muitas vezes sobrevivendo a situações de
violência e vulnerabilidade, sem poder formalizar seus negócios
e sem acesso a emprego, apostando na informalidade por falta
de opção.
Além disso, pequenos negócios e empresas são abertos, seja
por necessidade ou oportunidade, sem que seus donos estejam
preparados para lidar com as situações adversas que surgem e
acabam quebrando cedo, levando a muitos prejuízos não só
para os empreendedores, mas para toda a cadeia, como
desemprego, desamparo de famílias e falta de perspectivas de
uma vida melhor.
Faltam oportunidades de conhecimento técnico, planejamento e,
principalmente,
o
desenvolvimento
de
habilidades
comportamentais para o sucesso dos negócios de
empreendedores de base (tanto da base da pirâmide quanto do
início da jornada empreendedora).
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Comunidades com mulheres empoderadas, gerando renda com
seus negócios estruturados, e empresários com mentalidade de
inovação, conectados e atuantes no ecossistema empreendedor
de Brasília, gerando oportunidades de trabalho e renda.

COMO FAZEMOS ESSA MUDANÇA
Disseminando uma tecnologia social para
fortalecer
ecossistemas de empreendedores e desenvolver novas
habilidades e comportamentos de sucesso nos negócios.

IMPACTADOS

Gestores de micro e
pequenas empresas que
queiram superar
desafios

Mulheres de baixa renda
que queiram empreender ou
já empreendam
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AÇNADUM AD AIROET

O IMPACTO QUE QUEREMOS

Uma oportunidade para mulheres de baixa renda descobrirem seu
potencial empreendedor e conquistarem uma vida melhor. Totalmente
online e gratuito, o curso Todas Elas foi lançado em 2020, em plena
pandemia, e preparou centenas de empreendedoras para alcançarem
sua autonomia financeira.
..
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UMA EXPERIÊNCIA QUE MOSTROU O QUE
ELAS TÊM DE MELHOR

Desenvolvimento da
autonomia financeira

Fortalecimento da autoconfiança
e autoestima

Conhecimentos
sobre vendas e atendimento

Estruturação
do negócio

Rede de parceiros e mentores para
guiá-las aonde elas querem chegar
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RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020
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"Aprendi a me comunicar e a não ter vergonha, nem medo de fazer o
que gosto. Me sinto mais preparada, com mais conhecimento. Nunca
tive a oportunidade de estudo e nem de ninguém para me incentivar e
me ajudar. Agora com alguém me ensinando a fazer o que gosto e
me incentivando, é bem gratificante.”
Socorro Cavalcante, moradora de Ceilândia
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“Eu estava entrando em pânico por causa do coronavírus, não podia
sair de casa, aí fiz esse curso e foi muito bom para mim. Passei a dar
mais atenção aos clientes no meu quiosque, procuro agradar mais,
aprendi a fazer as contas dos meus gastos, fazer anotações que eu
não fazia e aprendi a mexer mais no celular. Eu nunca tinha feito um
curso online e pude ouvir muitas histórias bacanas e coisas que eu
nunca imaginei que poderia saber.”
Luzia Neves, moradora de Riacho Fundo
..
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Em parceria com o Sebrae-DF, promovemos um curso gratuito intensivo sobre
negócios digitais, o Conecta Todas Elas. Ao todo, 65 mulheres do curso Todas
Elas foram selecionadas para o intensivão de 3 dias em novembro e puderam
aprender mais sobre estratégias de vendas e produção de conteúdo online, além
de aperfeiçoarem sua forma de apresentar os negócios, em discursos rápidos
para atrair investidores, os chamados pitches.
A iniciativa terminou com uma noite especial de apresentação de 10 negócios, o
Demo Day, com avaliação de uma banca formada por quatro referências na
cidade: Mariana Borges, superintendente executiva da FAC; Roberta Lopes,
fundadora da startup Mundo Lívia; Raíssa Rossiter, socióloga com carreira de
mais de 30 anos no fomento ao empreendedorismo; Cristina Castro-Lucas,
idealizadora do projeto Glória, embaixadora do We Americas e professora da
Universidade de Brasília; e Eliane Rayes, gestora do Sebrae Lab e coordenadora do
projeto Agentes Locais de Inovação do Sebrae-DF.
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Na primeira semana de dezembro, 44 empreendedoras participaram da
Rodada de Negócios Todas Elas, um evento online de conexão com 14
empresas do Distrito Federal, para que pudessem iniciar parcerias
promissoras nas áreas de microcrédito (Veriza), espaço para exposição
(Feira da Lua), embalagens (Eldorado), divulgação (Eu harmonizo), entre
outros, como Ton Sur Ton Tecidos, Quatro Malhas, Arque, Joana Eichler
Fotografia, Humanizate Instituto Nous e Unlearning Company. Antes do
evento, se prepararam em um curso gratuito de negociação organizado por
Wankes Leandro. A iniciativa também foi fruto de parceria com o Sebrae-DF.
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TRANSFORMAÇÃO NA
VIDA REAL
Moradora de São Sebastião e mãe de quatro filhos, a empreendedora Ana
Márcia Batista, foi beneficiada com as três formações: Todas Elas, Conecta
e Rodada de Negócios.
..

“Foram experiências muito diferentes e positivas. Consegui abrir meu leque
com novos produtos na área da confeitaria, pude contar um pouco do meu
trabalho para conseguir fornecedores e patrocinadores. Só tenho a
agradecer por terem me dado essa oportunidade de entender realmente a
pessoa que sou. Não sou só a Ana Márcia, dona de casa, mãe, esposa. Eu
sou uma mulher empreendedora, eu tenho um negócio, não é só um hobby.
E tenho que saber administrar esse trabalho. Para mim, foi muito importante
saber lidar com o cliente e saber vender os meus produtos.”
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ESPERANÇA RENOVADA

"Atrás de cada uma de nós, existe uma família, existem filhos, que estão
vendo a nossa luta. Estamos plantando no coraçãozinho deles uma
esperança. Minha filha fica radiante de ver que a mãe dela está tendo
apoio e progredindo de alguma forma. Cada mulher transforma a sua
comunidade, a sua família. No momento em que somos empoderadas e
incentivadas a crescer, todos os que estão ao nosso redor também
crescem.”
Janaína Pereira, moradora de Samambaia
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TODAS ELAS NA MÍDIA
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Um chamado para reagirmos juntos. Sabemos do potencial dos pequenos
negócios para fazer a economia girar novamente e salvar empregos.
Em 2020, o movimento #ReageBrasilia surgiu para reunir diversas pessoas,
empresas e organizações que acreditam na força das conexões para a
retomada do crescimento local.
Realizamos uma campanha de sensibilização no jornal Correio Braziliense,
nas redes sociais e criamos um site com diversos conteúdos e
oportunidades para impulsionar os pequenos negócios da cidade.

2.821.686 impressões de marca nos canais
online do Correio Braziliense
103.000 contas alcançadas no Instagram
2.100 pessoas consumiram conteúdos no site
www.reagebrasilia.com.br
6.432 acessos à reportagem sobre o movimento

14 instituições participantes do movimento
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Para ajudar micro e pequenos negócios do Distrito Federal a se adaptarem
aos desafios do novo cenário econômico e crescerem novamente de um
jeito mais inovador, a Fundação Assis Chateaubriand lançou em novembro
de 2020 o curso online e gratuito ReAção.
A iniciativa foi feita em conjunto com a Associação dos Jovens Empresários
(AJE-DF), contou com apoio do Sebrae, Sindivarejista DF, BRB e
Empreendimentos Brasília, e parceria com Líderes do Brasil, Famicro,
Correio Braziliense, Fecomércio DF, Via Permuta, Descomplica e BSB 60.

92 empreendedores inscritos no curso

15 empreendedores ganharam mentoria

8h de conteúdos em vídeos
4 podcasts complementares
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ESPAÇO EI!

Um lugar para inovar, criar e somar. Nossos ambientes do Espaço Ei, na
sede da Fundação Assis Chateaubriand, foram pensados para gerar
conexões e troca de experiências, além de promover o empreendedorismo
e a inovação no Distrito Federal.
Em 2020, as instalações ficaram abertas de janeiro a março e foram palco
de diversos eventos inspiradores, como esse do Founder Institute (foto).

15 eventos de parceiros do
ecossistema empreendedor
Mais de 200 pessoas atingidas pelas
ações no Espaço Ei!
2,3 mil seguidores no
Instagram @comunidadeei

24

ETROPSE
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COP

(CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS)

Iniciamos o ano de 2020 com atividades presenciais em mais de 20
modalidades esportivas e eventos em 7 Centros Olímpicos e Paralímpicos
do Distrito Federal, distribuídos em 6 Regiões Administrativas: Ceilândia,
Estrutural, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião e Sobradinho.

Mais de 15 mil usuários atendidos
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COP

(CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS)

A partir de meados de maio, adaptamos nosso trabalho para o mundo digital
e continuamos estimulando a saúde física e mental dos beneficiários, com
muita dedicação e criatividade.

Mais de 7,3 mil videoaulas
gravadas pela nossa equipe
Diversos eventos educativos em
datas comemorativas
Produção de e-books, cartilhas e outros
conteúdos de sensibilização sobre saúde
física e mental
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CONEXÃO ESPORTE
Nossa série de eventos de qualificação profissional e conexão, para a
comunidade esportiva do Distrito Federal, também ganhou sua versão
digital em 2020.

6 edições
Mais de 200 participantes
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#DONOSSOJEITO
Realização de um programa para promover a transformação da cultura,
desenvolvimento pessoal e profissional da equipe, além da consolidação
dos valores da Fundação, por meio de atividades co-planejadas e coexecutadas. Em 2020, contamos com a participação especial do coach
Eduardo Rodrigues.

220 participantes
Envolveu todos os níveis da
organização
12 meses de atividades
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SELO SOCIAL 2020
Pelo segundo ano consecutivo, a Fundação Assis Chateaubriand é
certificada com o Selo Social, do Instituto Abaçaí. Em 2020, o
reconhecimento veio pela realização de dois projetos, um na área de
esportes e outro, de empreendedorismo.
Os impactos sociais reconhecidos foram nas áreas de educação,
inclusão, saúde e economia.

Reconhecimento por 4 impactos sociais
16.220 atendimentos realizados
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GESTÃO, CONFIANÇA E TRANSPARÊNCIA
Em dezembro de 2020, a Fundação Assis Chateaubriand recebeu a certificação do
Selo Doar de Gestão e Transparência, promovida pelo Instituto Doar, a organizações
com conceito A em padrões de gestão e transparência das organizações da
sociedade civil.
Na mesma data, a FAC recebeu o certificado Gestão e Confiança, concedido por
Ambev Voa e Instituto Doar, por alcançar boa pontuação no Selo Doar e no
Programa de Excelência do Voa.
Isso significa que a organização passa a fazer parte de um seleto grupo de
organizações brasileiras certificadas de forma independente que alcançaram o
padrão mínimo de qualidade definidos pelo Instituto Doar e baseados nos principais
modelos de certificação internacionais para organizações da sociedade civil.

31

GLOBAL LINE UP LIVE UP

Em janeiro de 2020, a Fundação Assis Chateaubriand representou o Distrito Federal
em evento internacional das Nações Unidas na Áustria, o Global Line Up Live up
(Vamos Nessa), apresentando experiência realizada em parceria com a UNODC para
combater crimes e drogas por meio do esporte.
O DF foi o primeiro lugar do mundo a testar essa experiência piloto, nos anos de 2017
e 2018, com um trabalho que envolveu o treinamento de 58 professores, que
ministraram aulas esportivas para 972 jovens de 11 Centros Olímpicos e
Paralímpicos.
A iniciativa foi realizada em parceria com a Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer do
DF e apoio da FAC e Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente
pela Cultura e Esporte (Idecace).
A iniciativa foi tão positiva que se espalhou por diversos continentes e incluiu a
capacitação de mais de 850 profissionais, entre professores e técnicos esportivos,
que disseminaram a metodologia para cerca de 11 mil jovens em cerca de 400
escolas e centros esportivos de 12 países: Brasil, Colômbia, República Dominicana,
Quirguistão, Líbano, Peru, Palestina, África do Sul, Tajiquistão, Uganda e Uzbequistão.
No Brasil, além de Brasília, o trabalho foi realizado em regiões de vulnerabilidade
social no Rio de Janeiro, Niterói e São Paulo.
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