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Congresso de Pilates 
oferece desconto nas 
inscrições durante a Copa 

Sustentabilidade
Projeto local é premiado na Inglaterra

 

6 - junho /2018 Jornal doPlanalto

Ecossistema do empreendedorismo ganha reforço local
entrevista
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Braço social do Grupo Di-
ário Associados, a Fundação 
Assis Chateaubriand (FAC) 
elencou o fomento do empre-
endedorismo como um de seus 
principais focos de atuação, 
desde o ano passado. À frente 
desta iniciativa está a superin-
tendente da FAC, Mariana 
Borges, que vem construindo, 
com sua equipe, uma série de 
ações, projetos, eventos e pro-
dutos voltados para startups, futuros empreendedores, em-
presários interessados em melhorar seus negócios ou ainda 
profissionais dispostos a atuar de forma mais empreende-
dora nas organizações das quais fazem parte. inspirados 
no perfil empreendedor de Assis Chateaubriand, fundador 
do grupo e responsável por uma série de transformações 
importantes para o Brasil, a fundação realiza, desde 1989, 
um importante trabalho em prol da qualidade de vida de 
milhares de pessoas no país, sempre com foco na educação 
e no desenvolvimento humano. Ao Jornal do Planalto, a exe-
cutiva conta um pouco desta trajetória e apresenta algumas 
novidades da ei! Comunidade de empreendedorismo, que 
está com agenda lotada até o fim do ano, com atividades 
para quem se interessa pelo tema e sente necessidade de 
atualização frente às transformações recentes impostas 
pela tecnologia. 

Qual o objetivo desta mudança estratégica no tra-
balho da FAC?

Apostamos no empreendedorismo como ferramenta 
para inclusão, transformação e mobilidade social, abrindo 
novas possibilidades e contribuindo para fazer a diferença 
na capital federal e nas demais localidades onde atuamos. 
no Distrito Federal, desenvolvemos ainda uma série de 
projetos de responsabilidade social. Uma delas é a ei! Co-
munidade de Aprendizagem para empreendedores - um 
ambiente de conexão, conhecimento e experiências ino-
vadoras, que surgiu em agosto de 2017 para transformar 
empreendedores de dentro para fora. nesta comunidade, 
acredita-se na força das conexões, no aprender fazendo, na 
criação coletiva, entre outros. Desde o ano passado, tam-
bém são realizados diversos eventos que reúnem o ecos-
sistema empreendedor da cidade. são bate-papos, pales-
tras, workshops, com o conceito colaborativo (você paga 
quanto puder). Além disso, somos um espaço aberto para 
receber eventos ligados a empreendedorismo, inovação e 
criatividade.

Qual a principal novidade que vocês apresentaram 
a este ecossistema do empreendedorismo local?

Com um chamado ao empreendedorismo e à inovação, 
a ei! Comunidade de Aprendizagem para empreendedo-
res chega para preencher uma lacuna importante no mer-
cado em Brasília. A proposta é transformar empreende-
dores de dentro para fora, com uma jornada de seis meses 
(é possível, com carga horária mais intensa, desenvolvê-la 

em cinco meses), que vai pre-
parar pessoas para encarar o 
mercado de forma mais huma-
na e disruptiva, com conexões 
e experiências necessárias para 
quem quer desenvolver uma 
ideia, uma startup, um negócio 
ou mesmo inovar no trabalho. 
As inscrições para os primeiros 
grupos, com início em 9 de ju-
lho, devem ser feitas pelo site 
www.ei.org.br.

De onde surgiu esta ideia?
A gente viu um potencial muito grande na cidade para o 

empreendedorismo, mas não percebíamos isso na cultura. 
também entendendo que, para empreender não basta ter 
uma grande ideia, você tem que se preparar para esse mo-
mento, a gente quis desenvolver um programa de educação 
empreendedora, dentro de uma visão um pouco mais am-
pla, onde o empreendedor pode também estar dentro das 
organizações, empresas privadas, serviço público, o chama-
do intraempreendedor, como também pode estar à fren-
te de um negócio. então para nós, o empreendedorismo 
é uma atitude diferente diante dos desafios da vida. Esse 
nosso programa vai preparar essas pessoas, dar um incenti-
vo a mais para que façam o que gostam e que aquilo seja útil 
para a sociedade e que ganhem resultados e frutos disso.

Como tudo isso ocorrerá na prática?
Durante seis meses, as pessoas que querem montar uma 

empresa, uma startup ou identificar uma solução para o 
seu negócio podem vir para cá participar de duas gran-
des experiências: uma que a gente chama de HX, Human 
Experience - atividade lúdica no formato de gamificação, 
onde a pessoa vai discutir uma série de questões ligadas ao 
autoconhecimento, ao conhecer o que realmente ela gosta, 
seu propósito, se reencontrar, se redescobrir; o outro é o 
desafio empreendedor, uma experiência empreendedora 
para quem deseja seguir empreendendo. nesse módulo, 
eles vão ter desafios de empresas reais, de business to bu-
siness ou empreendedorismo social para experimentarem 
o que é a ideação, como começa num processo, pesquisa, 
prototipa, valida a ideia - o que chamamos de uma pré-ace-
leração com as situações que a gente propõe. enquanto 
ela cumpre essas duas atividades, vai ter uma série de con-
teúdos e outras experiências, bate-papos, atividades, que 
vão enriquecer o conhecimento dela. A gente acredita que 
a criatividade e a inovação vêm a partir do seu repertório 
cultural, as experiências e o que você já fez na vida, não 
só conhecimentos formais, de graduação, pós-graduação, 
mas da sua vida e das suas experiências. 

SERVIÇO:

O que: inscrições para Jornada de empreendedorismo da 
ei! Comunidade de Aprendizagem para empreendedores
Quando: inscrições até o dia 6 de julho de 2018
Informações: ei@facbrasil.org.br

Com a chegada da Copa do 
mundo FiFA, além de entrar na 
torcida da seleção, os brasileiros 
terão a oportunidade de garan-
tir participação em outro grande 
evento. trata-se do 1º Congresso mundial de Pilates, que no período 
dos jogos oferecerá 30% de desconto nas inscrições. o evento ocor-
rerá de 20 a 22 de julho, no Centro de Convenções Ulysses Guima-
rães, em Brasília.  Para utilizar o desconto, basta acessar a página do 
Congresso no Facebook, printar a publicação relativa aos descontos 
durante a Copa, e entrar em contato com os organizadores do even-
to via chat da página. A promoção dura até o dia 15 de julho. o 1º 
Congresso mundial de Pilates reunirá alguns dos maiores especia-
listas do assunto, para trazer novas técnicas e abordagens do méto-
do. Paralelamente, acontecerá a expo Pilates, feira e exposição de 
acessórios, roupas, equipamentos e tudo o que envolve o mundo do 
Pilates. serão cerca de 15 estandes para receber um público estima-
do em 15.000 pessoas, com funcionamento das 9h às 22h e entrada 
mediante doação de um quilo de alimento não perecível.

Um projeto de arquitetura e construção sustentáveis, viabi-
lizado pelo WWF-Brasil e instalado no CasaPark, em Brasília, 
recebeu recentemente um prêmio na inglaterra por conta de 
seu caráter inédito e pioneiro. trata-se do “espaço WWF” - um 
estande de 20 metros quadrados, dedicado a trabalhos de edu-
cação Ambiental e mobilização pela sustentabilidade - que ven-
ceu o Green Apple Awards nas categorias de “ambiente cons-
truído” e “patrimônio arquitetônico”. o Green Apple Awards é 
uma premiação britânica, concedida todos os anos desde 1994, 
que busca reconhecer, recompensar e promover boas práticas 
ambientais ao redor do mundo. ela é responsabilidade da the 
Green organisation. o espaço WWF, que esteve disponível 
para visitação pública de março a dezembro de 2017, era um 
espaço de 20 metros quadrados feito com madeira reutilizada - 
antes de compor o espaço, as peças foram utilizadas na fachada 
da entrada principal da Casa Cor Brasília 2016.


