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COMO ESCREVER SEU RELATO:
Sua história inspira a minha

O envio do relato deverá ser feito exclusivamente pela internet, no seguinte endereço:   
http://unifaciap.com.br/portal/i-premio-faciap-mulher-empreendedora/

A candidatura só será considerada completa com o envio do relato da empreendedora, que deverá 
ser digitado diretamente no Formulário de Inscrição Online. Todos os relatos deverão ter no mínimo 
500 (quinhentas) palavras (3000 caracteres com espaços) a no máximo 1500 (mil e quinhentas) 
palavras (10040 caracteres com espaços), incluindo o título. Relatos fora dos padrões não serão 
aceitos. 

Ao iniciar seu relato, lembre-se que a narrativa precisa atrair a atenção do leitor. Transborde 
sentimentos e siga a linha da verdade em cada trecho descrito. Lembrando que as informações 
descritas deverão ser comprovadas através de evidências (empresa e cargo que ocupa, fotos, 
reportagens, outros) e documentos, quando requisitadas pela equipe organizadora do concurso. 

Guia de redação
Para escrever o relato, é importante que a candidata considere os seguintes pontos: 

Titulo do relato (1 linha)
Descreva a real essência do seu relato através do título. Sugerimos que escreva depois do seu rela-
to pronto. 

Início do seu negócio
Descreva como tudo começou, incluindo os desafios e conquistas. 

 �  De onde veio a inspiração para montar o seu negócio? Quem ou o que lhe inspirou? 

 �	 Qual o diferencial dos produtos ou serviços ofertados pela sua empresa? 

	 �	 O fato de ser mulher influenciou na escolha do segmento da sua empresa? Justifique.

Missão, visão e valores do Negócio:
 �		Quais os valores conduzem o seu negócio?

 �		Qual a missão e a visão do seu negócio?

 �		A gestão empresarial está de acordo com a missão, visão e valores estabelecidos? Exem-
plifique.

 �		Diante dos desafios e obstáculos, como você reage?

 �		Você contribui para tornar o ambiente de trabalho mais agradável? Exemplifique. 

 �		Quais as ações de fidelização que você utiliza para aproximar seu negócio dos seus clien-
tes?

 �		Sua empresa traz benefícios para a comunidade local? Quais?

 �		Quais fontes você busca para incrementar sua empresa? 
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Resultados:
 �		Quais os problemas enfrentados na melhoria da gestão do seu negócio? 

 �		Quais as práticas de gestão aplicadas na sua empresa que podem ser replicadas por outras 
empreendedoras? 

 �		Quais os resultados em sua empresa que evidenciam uma boa gestão? 

 �		O que você planeja para o futuro da sua empresa?


