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 MAWON     

 

Titulo do Projeto: Associação Brasileira de Apoio à
Integração de Migrantes -MAWON 
Responsável pelo Relatório: Robert Montinard 
Período de execução: 04/05/2020 a 01/07/2020 
Valor total do projeto: 59775,00

 

   http://www.mawon.org/sobre-nos/ 

   21 972258670 

   contato@mawon.org 

   Rua Santo Amaro 51/106 Gloria Rio de Janeiro
 

 
- Avaliação do planejamento. Atividades e processos em andamento ligados diretamente ao projeto

Mês/Ano Atividade Execução Avaliação do processo

Maio/2020

Aulas de Português:
Ciclo 3 (mês 8-10)
Workshop de
Empreendedorismo:
Ciclo 2 (mês 6-9)

Executada(s)
totalmente

Nas aulas de português, foi respeitado o plano de resposta à quarentena do
coronavírus, adotado desde abril, com o envio de vídeo-aulas semanais através
do WhatsApp. No programa de empreendedorismo, foi realizado o último
workshop sobre o tema de venda online, ministrado pela WIX.

Junho/2020
Aulas de Português:
Ciclo 3 (mês 8-
10)Avaliação e Reporte

Executada(s)
totalmente

Devido à pandemia, não foi possível aplicar exames para avaliar o
aprimoramento do idioma nas aulas de português. Tal indicador foi medido pela
avaliação dos educadores. No empreendedorismo, houve encontros virtuais para
avaliação e o encerramento será feito com a entrega de seedmoney em um
concurso.

- Atividades extras

 Mês/Ano Atividade Execução Avaliação

EXTRA
1 5/2020

Entrega
de
doações

Executada(s)
totalmente

Doação de 1.750 cestas básicas + kits de higiene + 30 caixas de ovos para famílias de
refugiados e migrantes, junto à campanha Riocontracorona.org (que beneficiou
participantes e não-participantes do programa).

EXTRA
2 6/2020

Entrega
de
doações

Executada(s)
totalmente

Doação de 1.750 cestas básicas + kits de higiene + 30 caixas de ovos para famílias de
refugiados e migrantes, junto à campanha Riocontracorona.org (que beneficiou
participantes e não-participantes do programa).

 
- Quais são as cinco principais atividades previstas para o proximo período de execução do projeto, que utilizaram recursos do projeto

 
A única atividade pendente no projeto com utilização de recursos é a entrega do seedmoney (capital semente) para os participantes do
programa de empreendedorismo, que será realizado de forma online. O capital semente é uma ajuda de custo necessária para o início dos
pequenos negócios, para que consigam se sustentar até atingir um estado onde consigam se manter financeiramente sozinhos.

- Reflexão sobre os processos desenvolvidos e análise dos processos de gestão

1. Quantidade de participantes: 93

2. Perfil: 69 refugiados e migrantes recém-chegados no Brasil e 24 que possuem
negócios

3. Quantidade inicial de inscritos: 0
4. Houve alguma modificação no meio de inscrição/seleção do público?  Não  

- Indicadores e metas

Objetivo Indicador Tipo
Acompanhamento

Meta do
planejamento

Meta efetiva
do período

% do
indicador
total

Aprimoramento do
Português

Número de pessoas que participaram das aulas
de português Média 69,0 69 100,00

Aprimoramento do
Português

Evolução do nível de português das pessoas
inscritas Média 75,0 55 73,33

Desenvolvimentos
dos Negócios

Número de pessoas que participaram do
Workshop de Empreendedorismo Média 20,0 20 110,00

Desenvolvimentos
dos Negócios

Avaliação das vendas dos negócios inscritos no
Workshop Média 50,0 0 0,00

Desenvolvimentos
dos Negócios

Qualidade dos pitches realizados no fim dos
Ciclos do Workshop Média 75,0 75 100,00

- Atividades desenvolvidas pela organização não contempladas por este apoio

 1. Atendimento sociojurídico a migrantes em vulnerabilidade durante todo o período de pandemia.

 2. Campanha "Mawon Contra Corona" com divulgação da atriz Thaila Ayala e arrecadação de R$ 8.635,00 (até 30/06) para famílias de
refugiados em vulnerabilidade.

 
3. Conversas online do Robert, cofundador da Mawon e coordenador de articulação do projeto, para ampliação do debate sobre a situação de
refugiados e migrantes no Rio de Janeiro na sociedade civil, com alguns parceiros: - Banco da Providência (11/05) - Instituto Phi (19/05) - Sesc
(19/06) - Atriz Thaila Ayala (20/06)

- Reflexão sobre os processos desenvolvidos e análise dos processos de gestão

1. Quantas pessoas da equipe se dedicam à execução deste projeto? 5
2. Como a equipe tem se organizado? Idealmente dentro do previsto
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3. Cite até 3 pontos fortes ou fracos que justificam sua resposta: 1. Realização de articulação em rede com a ONG Invenção Z,
que disponibiliza voluntários de comunicação, para criação de
artes, edição de vídeos e gerenciamento das redes sociais. Com
esta parceria, foi possível uma melhora substancial na
comunicação da Mawon e do projeto.

 
2. Conquista de forte solidariedade da rede de parceiros e dos
doadores, com aumento substancial das doações para as famílias
de refugiados e migrantes em vulnerabilidade.

 
3. Mesmo com as grandes dificuldades impostas pela crise do
coronavírus, foram recebidos muitos feedbacks positivos dos
participantes das aulas de português e do programa de
empreendedorismo.

- Análise da execução do projeto durante o período deste relatório

1. Os objetivos do projeto estão sendo cumpridos? Sim, de forma parcial

2. Descreva as razões identificadas:
Diante do cenário de pandemia, alterações tiveram que ser feitas nas estratégias de avaliação
do impacto. Nas aulas de português, o aprimoramento da língua foi avaliado junto aos
educadores do projeto. No programa de empreendedorismo, foram realizadas entrevistas online
com os participantes sobre seus negócios.

3. Cite até três ganhos/conquistas do período do relatório
1. Vitória em apoiar com cestas básicas e kits de higienes mais de
15 famílias de refugiados e migrantes através de doadores e
parcerias bem-sucedidas, como a do Instituto Phi, que indicou a
Mawon na campanha RioContraCorona.org.

 
2. Excelentes feedbacks dos empreendedores sobre o conteúdo e
mentorias oferecidas durante o programa, que passaram a
implementar mudanças em seus negócios para responder à crise
e sentem-se mais confiantes.

4. Cite até três dificuldades/problemas encontrados no período do relatório

1. Devido à pandemia do coronavírus, as cerimônias de
encerramento do projeto foram fortemente impactadas. Nas aulas
de português, as cerimônias foram canceladas, pela dificuldade
tecnológica dos participantes. No programa de
empreendedorismo, a cerimônia foi simplificada para ser
encaixada no formato online.

 

2. Nas aulas de português, foram pensadas alternativas para a
avaliação do aprimoramento da língua, frente ao momento de
quarentena, como formulário online e áudio via WhatsApp.
Entretanto, não foram obtidas respostas suficientes. Segundo
parecer do coordenador de articulação junto aos educadores do
programa, os motivos foram dificuldade tecnológica e
agravamento da vulnerabilidade dos participantes. Por fim, o
indicador foi medido por uma avaliação dos próprios educadores
em relação a cada aluno.

 

3. Os educadores e o coordenador de aritculação sentiram
dificuldade de motivar o engajamento dos participantes no
formato online. As aulas são antes de tudo um ambiente de
integração, socialização e acolhimento desses migrantes e
refugiados, como também um espaço de oportunidades de
emprego e troca de informações acerca de questões burocráticas
no Brasil. Logo, o programa sentiu uma perda enorme sem o
espaço de convívio e troca entre as pessoas.

- Se você fosse resumir este período do projeto apoiado em duas palavras, quais seriam?

 1. Solidariedade/Mobilização
 2. Adaptação

- História inspiradora

Marianela e Eduardo saíram da Venezuela há 2 anos, refugiados pela crise socioeconômica que assola o país. No
Brasil, estabeleceram-se em Saquarema e passaram a vender uma série de serviços como aulas de espanhol, faxinas

domésticas e entregas de comida venezuelana. Empreender foi, desde o princípio, a única forma que o casal encontrou
de gerar renda no Brasil, embora Eduardo tenha doutorado e Marianela dois mestrados. 

Em agosto de 2019, quando iniciaram o programa, o casal ainda não havia conseguido estruturar bem o negócio e tinha
poucas vendas. Mas Marianela sonhava alto e mostrava-se engajada em aprimorar-se como empreendedora. A
venezuelana tinha presença atuante nas mentorias e nas aulas (mesmo quando assistia online por não poder ir

presencialmente) e formava laços com outros participantes, visando criar uma rede. 

Durante o programa, seu engajamento começou a colher frutos. O negócio formalizou-se através do MEI, ganhou
página no Facebook, desenvolveu suas finanças, e estabeleceu sua marca: K’cachapas. Em outubro, K’cachapas deu

um novo importante passo: abriu sua loja física para vender sanduíches. Segundo Marianela, esta vitória só foi possível
graças aos conhecimentos que adquiriu nas aulas e à colega que fez no programa, Karina, que era profissional de

Marketing na Venezuela. 

O negócio de Marianela cresceu tanto que no carnaval ela contratou uma haitiana da rede da Mawon para lhe ajudar na
produção, e tem, desde então, tido vendas crescentes. Na avaliação final do programa, Marianela lembrou à equipe da
Mawon todas as suas vitórias e mostrou enorme gratidão ao programa que mudou a sua vida no Brasil. Em anexo, foto

que Marianela enviou com seu marido Eduardo em sua nova loja.
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- Registro fotográfico/material divulgação

Encontro online com empreendedores Encontro online com empreendedores
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Feedback das video-aulas de português Feedback dos Vídeo-Aulas de Português

  

- Relatório financeiro

Tipo de Investimento Item Valor Previsto Valor Efetivo

Materiais e Equipamentos..... Apostilas (Empreendedorismo) 500,00 0,00

Materiais e Equipamentos..... Apostilas (português) 2250,00 0,00

Materiais e Equipamentos..... Cerimônias de Formatura (x5 turmas) 1500,00 0,00

Materiais e Equipamentos..... Certificados de Conclusão (Empreendedorismo) 225,00 0,00

Materiais e Equipamentos..... Certificados de Conclusão (português) 50,00 0,00

Materiais e Equipamentos..... Material de Papelaria (x5 turmas) 500,00 0,00

Materiais e Equipamentos..... Notebook 2500,00 0,00

Materiais e Equipamentos..... Panfletos 250,00 0,00

Materiais e Equipamentos..... Seed-Money Prêmio (Concurso) 4500,00 4500,00

Outros..... SEO e Mídias Sociais (Google Ads, Facebook, etc) 1000,00 200,00

Recursos Humanos..... Assistente Administrativo (%) 8000,00 1200,00

Recursos Humanos..... Consultor de Elaboração de Projeto (fee) 1500,00 0,00

Recursos Humanos..... Contador (% HH para projeto 3000,00 0,00

Recursos Humanos..... Coordenador de Articulação & Mobilização (%) 10000,00 400,00

Recursos Humanos..... Coordenador Geral (%) 12000,00 1600,00

Recursos Humanos..... Educador (português) 9000,00 998,20

Transporte e alimentoção..... Transporte Equipe (e voluntários) 3000,00 0,00

 

Saldo Anterior R$ 6.058,74

Repasse no período R$ 12.350,00

Gasto real R$ 18.408,74

Saldo em conta R$ 0,00

- Relatório de remanejamento

Tipo de
Investimento Item Valor

Previsto Novo Tipo Novo Item Valor
Remanejado
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Materiais e
Equipamentos Apostilas (Empreendedorismo) 500,00 Recursos

Humanos Coordenador Geral (%) 500,00

Materiais e
Equipamentos Apostilas (português) 2250,00 Materiais e

Equipamentos Seed-Money Prêmio (Concurso) 830,00

Materiais e
Equipamentos

Cerimônias de Formatura (x5
turmas) 1500,00 Materiais e

Equipamentos Seed-Money Prêmio (Concurso) 1500,00

Materiais e
Equipamentos

Certificados de Conclusão
(Empreendedorismo) 225,00 Recursos

Humanos Coordenador Geral (%) 225,00

Materiais e
Equipamentos

Certificados de Conclusão
(português) 50,00 Recursos

Humanos Coordenador Geral (%) 50,00

Materiais e
Equipamentos Material de Papelaria (x5 turmas) 500,00 Recursos

Humanos Coordenador Geral (%) 229,70

Materiais e
Equipamentos Notebook 2500,00 Recursos

Humanos Educador (Português) 880,09

Materiais e
Equipamentos Panfletos 250,00 Materiais e

Equipamentos Seed-Money Prêmio (Concurso) 250,00

Materiais e
Equipamentos Seed-Money Prêmio (Concurso) 4500,00 0,00

Outros SEO e Mídias Sociais (Google Ads,
Facebook, etc) 1000,00 Recursos

Humanos Educador (Português) 157,00

Recursos
Humanos Assistente Administrativo (%) 8000,00 Recursos

Humanos
Coordenador de Articulação &
Mobilização (%) 2000,00

Recursos
Humanos

Consultor de Elaboração de Projeto
(fee) 1500,00 0,00

Recursos
Humanos Contador (% HH para projeto 3000,00 Materiais e

Equipamentos Seed-Money Prêmio (Concurso) 1500,00

Recursos
Humanos

Coordenador de Articulação &
Mobilização (%) 10000,00 0,00

Recursos
Humanos Coordenador Geral (%) 12000,00 0,00

Recursos
Humanos Educador (português) 9000,00 0,00

Transporte e
alimentoção Transporte Equipe (e voluntários) 3000,00 Recursos

Humanos
Consultor de Elaboração de
Projeto (fee) 1388,75

- Relação de recibos e notas fiscais no período

Item Planejamento Item da Nota Valor Número Data

Assistente Administrativo (%) Assistente Administrativo (%) 600,00 022 25/06/2020

Educador (português) Assistente Administrativo (%) 600,00 021 25/05/2020

Coordenador de Articulação & Mobilização
(%)

Coordenador de Articulação &
Mobilização (%) 1200,00 070 25/06/2020

Coordenador de Articulação & Mobilização
(%)

Coordenador de Articulação &
Mobilização (%) 1200,00 068 25/05/2020

Coordenador Geral (%) Coordenador Geral (%) 1300,00 071 25/06/2020

Coordenador Geral (%) Coordenador Geral (%) 1300,00 067 25/05/2020

Educador (português) Educador (Português) - Leda junho 333,30 Recibo 20/06/2020

Educador (português) Educador (Português) - Leda maio 333,30 Recibo 25/05/2020

Educador (português) Educador (Português) - Matheus junho 333,30 Recibo 25/06/2020

Educador (português) Educador (Português) - Matheus maio 333,30 Recibo 20/05/2020

Educador (português) Educador (Português) - Rita junho 333,33 047 24/06/2020

Educador (português) Educador (Português) - Rita maio 316,66 043 25/05/2020

SEO e Mídias Sociais (Google Ads,
Facebook, etc) Impulsionamento Facebook 200,00 boleto 17/06/2020

Seed-Money Prêmio (Concurso) Seed-Money - Alexis 1165,77 Várias 20/07/2020

Seed-Money Prêmio (Concurso) Seed-Money - Carlos 942,61 Vários 20/07/2020

Seed-Money Prêmio (Concurso) Seed-Money - Giancarlo 1810,00 031 28/07/2020

Seed-Money Prêmio (Concurso) Seed-Money - Hamza 299,93 5.113 21/07/2020

Seed-Money Prêmio (Concurso) Seed-Money - Juan 279,49 012.827 14/07/2020

Seed-Money Prêmio (Concurso) Seed-Money - Karina 737,03 Vários 20/07/2020

Seed-Money Prêmio (Concurso) Seed-Money - Louise 300,00 028 22/07/2020

Seed-Money Prêmio (Concurso) Seed-Money - Mariama 150,00 014 17/07/2020

Seed-Money Prêmio (Concurso) Seed-Money - Marianela 2857,43 Várias 20/07/2020

Seed-Money Prêmio (Concurso) Seed-Money - Miguel 425,47 055.682 14/07/2020

Seed-Money Prêmio (Concurso) Seed-Money - Ninibe 370,50 79777 16/07/2020

Seed-Money Prêmio (Concurso) Seed-Money - Ousmane 415,00 029 22/07/2020

Seed-Money Prêmio (Concurso) Seed-Money - Yennifer 291,25 Recibos 20/07/2020
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- Observações

 
[Instituto Phi] - O saldo negativo em algumas linhas de RH aconteceu, pois houve um novo acordo orçamentário no início do projeto, aprovado
para o doador. Assim, o valor foi retirado das linhas em que há saldo positivo e usado nas em que há saldo negativo. Caso queiram o
detalhamento destas alterações, podemos enviar.

 

 
Este material foi criado automaticamente através do Sistema de Gerenciamento do Instituto Phi. O conteúdo desse relatório é de propriedade intelectual do
Instituto Phi, confidencial e exclusivo. Não é permitida a reprodução, divulgação ou cópia desse relatório para nenhum fim sem a prévia autorização por escrito do
Instituto Phi. Duvidas? Entre em contato contato@institutophi.org.br

 


