MERCADO DELAS
EDITAL DE PARTICIPAÇÃO

MERCADO DELAS – WOW é parte da programação do Festival Mulheres do Mundo
– WOW. É um espaço que divulga as experiências de mulheres que souberam transformar o
seu modo de fazer em inovação, produto e serviço. O modelo apresentado não é só um
workshop, exposição ou feira, mas sim um modo de divulgar a inventividade de forma criativa
unindo cultura, cidadania, educação, empreendedorismo e economia, visando o
fortalecimento da criação, produção, distribuição e consumo de produtos e negócios geridos
por mulheres e redes que atuam com o tema de gênero, como estratégia de autonomia e
desenvolvimento.
O Festival Mulheres do Mundo é inspirado no WOW – o Women of the World Festival,
evento criado por Jude Kelly, diretora artística do Southbank Centre, um dos maiores centros
culturais na Europa. Realizado pela primeira vez em 2010, no centenário do Dia Internacional
da Mulher, em Londres, o WOW já esteve em 23 países da Europa, Ásia e África, além várias
cidades na Inglaterra. Em 2016, numa visita a Redes da Maré, Jude Kelly identificou Eliana
Sousa Silva como parceira e curadora da edição brasileira, que será a primeira da América
Latina.
Com curadoria do Southbank Centre e Redes da Maré, e realização do Southbank
Centre, Redes da Maré e British Council Brasil, o Festival Mulheres do Mundo vai acontecer
nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2018 na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, aproveitando os
espaços do Museu do Amanhã, Museu de Arte do Rio (MAR) e entorno.
O Festival Mulheres do Mundo – WOW é idealizado por mulheres, a partir de suas
necessidades e apresenta em sua programação debates, painéis, palestras, performances,
oficinas, mentorias, ativismo, expressões artísticas e culturais, além da feira de
empreendedorismo e gastronomia, que na edição brasileira se chamará MERCADO DELAS –
WOW.
1 – INTRODUÇÃO
1.1 O Festival Mulheres do Mundo torna pública a seleção de interessadas para participar do
Mercado Delas – WOW, parte integrante do festival. As empreendedoras participantes serão
selecionadas atendendo às exigências apresentadas neste edital.
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2 – OBJETIVO
2.1 O presente edital visa selecionar 150 (cento e cinquenta) negócios de empreendedoras para
participar como expositoras no Mercado Delas – WOW durante o Festival Mulheres do Mundo.
2.2 O Mercado Delas – WOW tem como objetivo:


Promover uma rede de networking entre as empreendedoras;



Fomentar o escoamento da produção de negócios liderados por mulheres;



Promover a sua visibilidade no mercado;



Proporcionar um ambiente que incentive o surgimento de casos de sucesso com
efeito inspirador para futuras empreendedoras.

3 – NEGÓCIOS ELEGÍVEIS
3.1 Poderão participar desta seleção as empreendedoras com negócios que satisfaçam os
seguintes requisitos:


Ter mais de 18 anos;



Negócios liderados por mulheres cis ou mulheres trans;



Ter negócio que já tenha iniciado a operação, testado os produtos mínimos de venda
ou que possua uma operação com alguma receita mínima já gerada (válido para
negócios envolvendo a venda de produtos);



Não é necessário ter número de CNPJ;



Ter disponibilidade para participar de etapas presenciais, como workshops e reuniões
de esclarecimento do processo operacional.

3.2 Poderão se inscrever empreendedoras que produzam e vendam seus produtos (vestuário,
acessórios, artesanato, brinquedos etc.) e também empreendedoras que ofereçam serviços
diversos (massoterapia, reiki, tarot, designer de unhas, tranças, consultorias, expressões
artísticas, tecnologia etc.).
3.3 Poderão se inscrever empreendedoras moradoras de qualquer região e cidade do Brasil,
estando ciente que a organização do Festival não se responsabilizará por nenhuma despesa

2

de deslocamento, transporte, hospedagem ou alimentação das expositoras, caso sejam
selecionadas.
3.4 Casos de descumprimentos de quaisquer das obrigações previstas no presente Edital
resultarão na exclusão automática da empreendedora desta seleção.

4 – CADASTRO E SUBMISSÃO DOS NEGÓCIOS
4.1 As empreendedoras deverão inscrever seus negócios exclusivamente por meio do
formulário eletrônico disponível no site www.festivalmulheresdomundo.com.br.
4.2 O prazo para inscrição será de 13 de Julho até 20 de agosto de 2018.
4.3 Não serão aceitas inscrições por qualquer outro meio, tampouco fora do prazo estipulado
nos subitens anteriores.

5 – COMISSÃO DE SELEÇÃO
5.1 As participantes serão selecionadas por uma comissão imparcial composta por mulheres
com experiência e conhecimento na área e de acordo com critérios de seleção prédeterminados pela organização do Festival e pela comissão de seleção.

6 – GARANTIAS
6.1 As empreendedoras selecionadas assinarão um contrato com a organização do evento
garantindo as condições para participação e assumindo os compromissos determinados pela
organização do evento.

7 – PRAZO DE DURAÇÃO
7.1 O Mercado Delas – WOW acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2018, com
início às 10h e término às 20h, na Praça Mauá.
7.2 As empreendedoras selecionadas se comprometerão a permanecer no Mercado Delas –
WOW durante todos os dias e horários do evento.
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8 – DA ESTRUTURA
8.1 Cada expositora terá direito a uma banca pelos três dias de evento, fornecida pela
organização. Cada uma será responsável por trazer os acessórios que desejar para a sua banca
(mesa, cadeira, araras, cangas, caixas, cestas etc.).
8.2 Haverá energia elétrica para as expositoras disponibilizada pela organização do evento.
8.3 Haverá local seguro para guardar o material das expositoras durante a noite.

9 – DA RESPONSABILIDADE DO EXPOSITOR
9.1 Transportar as suas custas e sob a sua total responsabilidade todas os produtos a serem
expostos no Mercado Delas – WOW.
9.2 Arrumar sua banca na data e horário estabelecido pelo Mercado Delas – WOW.
9.3 Produzir e distribuir cartões, folders, banners ou qualquer outro material de divulgação
do seu trabalho.
9.4 Ao final de cada dia, organizar e acondicionar seus produtos e materiais em recipientes
lacrados com identificação para levá-los até o local onde ficarão guardados durante a noite,
disponibilizado pela organização.
9.5 Ao final do último dia, a expositora será responsável pela retirada de todos os produtos,
não havendo mais responsabilidade de guarda por parte da organização.

10 – DA RESPONSABILIDADE DO MERCADO DELAS – WOW
10.1 Divulgar a exposição Mercado Delas – WOW em todos os materiais de divulgação do
Festival Mulheres do Mundo.
10.2 Entrega e manutenção do espaço em condições de funcionamento, não lhe cabendo,
entretanto, a responsabilidade por eventuais furtos ou danos nos produtos expostos durante
o período de exposição, quando a responsabilidade é exclusiva da expositora.
10.3 Disponibilização de local para guarda dos produtos durante a noite, desde que estes
sejam acondicionados em recipientes lacrados com identificação.
10.4 Montagem e desmontagem das bancas de exposição.

4

10.5 Determinar e divulgar em mapa os locais das bancas de cada expositora.

11 – DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 O Mercado Delas – WOW irá divulgar o presente Edital e o resultado de seleção em sua
página na internet.
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