
Instituto de Desenvolvimento de Talentos



INTRODUÇÃO

A sigla ESG ganhou espaço no
mercado quando empresas
perceberam que seu valor não é
medido apenas pelo seu potencial de
vendas, mas principalmente pelo
impacto positivo dela em três áreas:
no cuidado com o meio ambiente,
relacionamento com a sociedade e
governança. 



OPORTUNIDADE

O Festival Gastronômico é um
projeto que homenageia, a partir da
arte e da culinária, 
as diferentes etnias que migraram
para o Brasil. Dois principais
produtos são ofertados
à população gratuitamente: um
grande espetáculo 
e as oficinas de gastronomia étnica.



EDIÇÕES
ANTERIORES



Festival Gastronômico: 
Edição Itália e Espanha

Espetáculo:
"Para Ela" (2015)

800
Espectadores

100
Pessoas  impactadas pelos

cursos de gastronomia. 
 



Festival Gastronômico: 
Edição Portugal

Espetáculo:
 ̃Viver é preciso˜ (2016)

1.200
Espectadores

200
Pessoas  impactadas pelos

cursos de gastronomia. 
 



Festival Gastronômico: 
Edição Ucrânia

Espetáculo:
Lascavo Próssimo (2017)

4.200
Espectadores

250
Pessoas  impactadas pelos

cursos de gastronomia. 
 



MENOS DO MESMOO espetáculo é construído com o objetivo
de demonstrar as interferências culturais
chinesas e utilizar as diferentes expressões
artísticas: músicas, figurino, maquiagem e
cenário, para criar um enredo que emociona
a plateia enfatizando os hábitos
gastronômicos da nação homenageada.

Com o apoio da CTG Brasil iniciamos a
edição chinesa que terá espetáculos
apresentados em uma grande cidade e
cursos espalhados em cidades menores.

Em 2023 as honras serão dadas à China.



Pessoas  impactadas pelos cursos
de gastronomia. 

CONTRAPARTIDA SOCIAL

4.500 Espectadores

160



PÚBL ICO BENEF IC IADO
As oficinas serão para pessoas acima de 18
anos, com recorte específico de priorização
do público feminino, população negra,
imigrantes e pessoas em vulnerabilidade
social, não havendo preferência de um
específico. 
A apresentação do espetáculo atenderá
pessoas a partir de 12 anos, de todos os
gêneros e classes sociais e ocorrerá em
local com acessibilidade para PCD.



ETAPAS
DO PROJETO

1Ofertar cursos de
gastronomia étnica

2Produção do espetáculo

3Edição da revista sobre relação
do patrocinador com a localidade

4Publicação de videos e
documentários.



ENQUADRAMENTO
Art. 18

PRONAC

178073

INSTRUÇÃO NORMATIVA
MINC Nº 4/2017

TOTAL
APROVADO
R$ 1.342.612,97

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU)
30/08/2022 - n° 165, sessão 1, p.286; Ministério da Cultura / Secretaria de

Fomento e Incentivo a Cultura
Prazo de captação: 31/12/22

CONTA CAPTAÇÃO
Banco do Brasil 01 -

Agência 2920-3 / Conta
Corrente 37.525-X ou 0

DADOS DO PROJETO



FACEBOOK
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