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"O marketing 4.0 é uma abordagem de marketing  que leva em
conta os sentimentos humanos, as transformações sociais e as
revoluções de interação na rede." - Philip Kotler



APRESENTAÇÃO 

Nosso Jardim é uma Multiplataforma de Comunicação, Empreendedorismo  

e Ações Sociocriativas que tem como orientador de desenvolvimento local o

índice da FELICIDADE INTERNA BRUTA – FIB. A proposta nasce dos encontros

de vizinhança e conexões de sonhos comuns dos empreendedores sociais e

entusiastas do Bairro Jardins Mangueiral,  João Paulo Barboza, Olga Mariano,

Guilherme Carvalho e Bruno Solano. 

SOBRE O COWORKING COMUNITÁRIO NOSSO JARDIM 

Um espaço aberto para desenvolvimento colaborativo de soluções locais

inspiradas na felicidade  comunitária.  

  

SOBRE O DESENVOLVIMENTO LOCAL INSPIRADO NA FELICIDADE SOCIAL 

A ONU, com o apoio de diversos intelectuais reconhecidos mundialmente,

recriou o conceito de Felicidade Interna Bruta - FIB para ser aplicado como

forma de medir o desenvolvimento de comunidades. Uma equipe elaborou

um questionário que examina bem-estar psicológico, acesso à cultura,

proteção do meio ambiente, governança, saúde, educação e vitalidade da

comunidade. 

A Felicidade Interna Bruta (FIB) foi dividida em nove dimensões: 



9 dimensões do FIB

1 -Bem-estar psicológico: Mede o otimismo que cada cidadão tem em relação  

a sua vida. É feita uma análise da autoestima, nível de stress e espiritualidade. 

2- Saúde: Analisa as medidas de saúde implantadas pelo governo, exercícios

físicos, nutrição e autoavaliação da saúde. 

3- Uso do tempo: Inclui questões como o tempo que o cidadão perde no trânsito,

divisão das horas entre o trabalho, atividades de lazer e educacionais. 

4- Vitalidade comunitária: Entra na questão do relacionamento e das interações

entre as comunidades. Analisa a segurança dentro da comunidade, assim como

sensação de pertencimento e ações de voluntariado. 

5- Educação: Sonda itens como participação na educação informal e formal,

valores educacionais, educação no que se refere ao meio ambiente e

competências. 

6- Cultura: Faz uma análise de tradições culturais locais, festejos tradicionais,

ações culturais, desenvolvimento de capacidades artísticas e discriminação de

raça, cor, ou gênero. 

7- Meio ambiente: Relação entre os cidadãos e os meios naturais como solo, ar e

água. Estuda a acessibilidade para áreas verdes, sistemas para coletar o lixo e

biodiversidades da comunidade. 

8- Governança: Estuda a maneira da relação entre a população e a mídia, poder

judiciário, sistemas de eleições e segurança. 

9- Padrão de vida: Análise da renda familiar e individual, seguridade nas finanças,

dívidas e qualidade habitacional. 



T E R M O  D E  
C O L A B O R A Ç Ã O

C o n h e ç a  n o s s o s  a t u a i s  p r o j e t o s

c o m u n i t á r i o s  a c e s s a n d o :  

w w w . n o s s o j a r d i m . o r g

Bem-vindo! A sua confirmação em ser Parceiro do Coworking Comunitário

NOSSO JARDIM,  sua adesão, depende da sua plena concordância com os

termos de colaboração aqui previstos. 

DAS PARTES ENVOLVIDAS 

Parceiro (Investidor Social Local): Panificadora e Confeitaria Pão Dourado,

inscrita no CNPJ sob o n° XXXXXXXX, com sede em Brasília-DF, situada no

Jardim Botânico, neste ato representada pelo Senhor Leonardo. 

Proponente (Empreendimento Social): O Coworking Comunitário Nosso

Jardim tem por representação jurídica a ME  : JORGE HENRIQUE SANTOS

MACHADO - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 14.148.482/0001-36, com sede  

na cidade de Brasília, no estado do DF, situada na SAUS QD. 04 BLOCO A

SALA 133, ED. VICTÓRIA OFFICE TOWER,  

As partes acima identificadas afirmam ter conhecimento da proposta

NOSSO JARDIM, sendo assim consideram entre si, justo e acertado o

presente Termo de Colaboração, que se regerá pelas cláusulas seguintes  

e pelas condições descritas no presente. 



2. OBJETIVOS NORTEADORES 

DO COWORKING NOSSO JARDIM 

I – Facilitar para que pessoas, comunidades e marcas possam ser corealizadoras

de mudanças e transformações positivas no âmbito comunitário através da

participação ativa em soluções de desenvolvimento local; 

II – Favorecer o desenvolvimento de espaços públicos inovadores e saudáveis,

desburocratizando processos de cooperação e facilitando a participação e

interação de todas as esferas sociais; 

III – Inspirar uma cultural mais criativa e impulsionar a economia colaborativa

no ambiente comunitário; 

IV – Acelerar processos de troca de serviços e produtos e financiamento coletivo

em favor da realização de soluções comunitárias com relevante impacto

positivo; 

V – Reconhecer, comunicar e gerar valor social aos parceiros colaboradores dos

projetos sociais promovidos; 

VI – Facilitar para que comunidades possam oferecer inspiração e suporte

favorável ao desenvolvimento de cidades mais inteligentes, humanas e

sustentáveis, colaborativas, criativas e felizes; 

3. OBJETIVOS OPERACIONAIS 

O Termo de Colaboração, tem como propósito fomentar parcerias que possam

colaborar com a sustentabilidade operacional da equipe e dos projetos

comunitário do Coworking Comunitário NOSSO JARDIM. 

4. PROJETOS COMUNITÁRIOS 

São experimentos e inovações sociais voltados para o desenvolvimento de

soluções comunitárias, tendo como projetos de Lançamento da Plataforma

Nosso Jardim: 



Projetos Atuais Nosso Jardim 
Saiba +  em: www.nossojardim.org



5. EQUIPE NOSSO JARDIM 

Equipe multidisciplinar, inicialmente composta quatro moradores e

empreendedores sociais do Jardins mangueiral, sendo esses João Paulo

Barboza, Olga Mariano, Guilherme Carvalho, Bruno Solano, cofundadores do

Coworking Comunitário NOSSO JARDIM, cujo suas funções e expertises

buscam promover as seguintes ações estratégicas: 

1. Desenvolvimento e manutenção da Plataforma Digital Nosso Jardim; 

2. Gestão de mídias socais dos projetos, fanpages e grupos do Bairro Jardins

Mangueiral, tendo destaque as mídias sociais do Facebook e Whatsapp; 

3. Desenvolvimento de mídias gráficas de comunicação comunitário; 

4. Gerenciamento de plataformas digitais dos projetos comunitários (sites e

portais ligado a inovação social local); 

5. Criação e manutenção de 15 páginas web dos Condomínios Parceiros com

a  divulgação da linha do tempo das ações sociocriativas.  

6. Criação, manutenção da website do CPS - Centro de Práticas Sustentáveis. 

7 -Gestão de projetos local; 

8. Coleta de informações estratégicas para desenvolvimento de projetos; 

9. Diagnóstico e mapeamento de potenciais parceiros. 

10. Elaboração das ações de design social; 

11. Escolha dos métodos e objetivos adequados à realidade organizacional do

Coworking; 

12. Captação da moeda local Mango´s para investimento social local; 

13. Gerência do Banco de Mango’s; 

14. Planejamento de métodos de investigação para atingir os objetivos

definidos; 

15. Construção de modelo de pesquisa quanti-qualitativa para subsidiar os

processos de desenvolvimento local em rede; 

16. Captura de aprendizados comunitários; 

17. Prestação de Contas; 

18. Networking; 

19. Desenvolvimento de workshop e Hackaton comunitário; 

20. Desenvolvimento de protótipos de ideias criativas disruptivas. 



6. CONTRAPARTIDAS - Reconhecimento Social Parceiros Local 

6.1  Como forma valorizar os Parceiros que colaboram com os objetivos do

Coworking Comunitário NOSSO JARDIM iremos proporcionar os seguintes

reconhecimentos sociais:  

I- Destaque do nome do parceiro na página principal da Plataforma digital

NOSSO JARDIM;  

II- Criar e atualizar uma página web do Parceiro na Plataforma Digital NOSSO

JARDIM (www.nossojardim.org) com a linha do tempo de atividades ligadas

ao desenvolvimento local (ações sociocriativas); 

III- Inserção da logomarca em maior destaque no Informativo NOSSO

JARDIM digital divulgado bimestralmente em toda malha digital do Bairro; 

IV - Divulgação do nome do parceiro nos vídeos animados dos Projetos como

reconhecimento social promovido pela equipe da Plataforma do Coworking

NOSSO JARDIM com divulgação impulsionada pelo Facebook Ads; 

V - Disponibilização dos vídeos dos Projetos vinculados a marca em todas as

plataforma digitais e em pendrive a serem exibidos no Comércio do Parceiro; 

VI - Destaque da logomarca na galeria de fotos dos Projetos. 

6.2 – As contrapartidas de reconhecimeno social serão desenvolvidos num

formato que favoreça o envolvimento do parceiro. 

6.3 – A forma de promover o reconhecimento social das marcas parceiras,

deverá ser formatada pela equipe de  Comunicação Social do Coworking

Comunitário NOSSO JARDIM visando assim manter uma linha de design

comum como também evitar deturpações entre os valores sociais e

institucionais dos próprios colaboradores da proposta. 

6.4 – Não existe vínculo empregatício entre os funcionários, prepostos,

terceiros, sócios ou outros que prestem serviços a cada uma das partes,

cabendo cada qual cumprir, integralmente, com todas as obrigações e

responsabilidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias referente a estes. 



7 -COLABORAÇÕES DO PARCEIRO 

  

7.1 – Por meio desta parceria a Panificadora e Confeitaria Pão Dourado,

designado como Parceiro, oferecerá colaborações com os objetivos do

Coworking Comunitário NOSSO JARDIM que inclui:   

I- Investimento em dinheiro no valor de: R$ 900,00 (novecentos reais) na

assinatura do contratos, podendo ser prorrogados ou não. A data  

de pagamento de cada parcela corresponde a 30 dias subsequentes de  

cada mês, conforme o dia de assinatura do contrato. 

II- Investimento de Moedas Comunitária MANGO`S operacional de M$ 900, 00

(novecentos Mango`S) válida a partir da assinatura do contrato, podendo ser

prorrogados ou não. Disponível para equipe a cada 30 dias subsequentes de

cada mês, conforme o dia de assinatura do contrato. 

Obs. Cada 1 Mango`s equivale a R$ 1,00 que pode ser trocado por serviços e

produtos promovidos pelo próprio investidor social privado (Parceiro) e  

nesse caso específico esse tem por objetivo oferecer suporte operacional  

para equipe de empreendedores sociais do Coworking comunitário NOSSO

JARDIM; 

IV- Período de implementação e promoção dos projetos comunitários:  

6 meses. 

VI- Conta para Pagamento monetário: 

BANCO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

AG : 0647 - OPERAÇÃO: 003 

C/C : 1514-0 



8- CONDIÇÕES GERAIS  

8.1 - Qualquer omissão ou tolerância da equipe Nosso Jardim e o Parceiro na

exigência do fiel cumprimento dos termos e condições deste Acordo ou no

exercício das prerrogativas dele decorrentes não constituirá renúncia, nem

afetará o direito da Parte exercê-lo a qualquer tempo. 

8.2– O Parceiro declara que o representante que assina o presente Acordo

possui poderes para representá-lo, e possuí todas as licenças e autorizações

porventura necessárias ao exercício de sua atividade.   

8.3 – A equipe Nosso Jardim e o Parceiro são caracterizados como partes

independentes, inexistindo qualquer relação de vínculo trabalhista, franquia,

join ventures, parceria, agenciamento e outras que caracterizem natureza

diversa.   

8.4 – O Presente Acordo substitui qualquer negociação prévia, acordo,

proposta negociada, anteriormente, mesmo que de maneira informal, pela

equipe NOSSO JARDIM e o Parceiro, sendo considerado aplicável os termos e

condições aqui previstos, em relação a qualquer outro entendimento anterior

firmado entre a equipe NOSSO JARDIM e o Parceiro, prevalecendo os termos

e condições do presente Acordo na hipótese de conflito com quaisquer

outras condições acordadas.   

8.5 – A equipe NOSSO JARDIM e o Parceiro compreendem que os Projetos e a

proposta de Comunicação Comunitária Integrada da Multiplataforma NOSSO

JARDIM atuam em fase experimental e por isso estará sujeita a processos de

melhorias em sua aplicação, visando com isso ampliar os benefícios sociais

para todos os colaboradores. 

9 - LEI E FORO COMPETENTE  

9.1 – Este Acordo é regido pelas leis brasileiras, sendo que as Partes elegem o

Foro de Brasília para dirimir as controvérsias oriundas deste Acordo e demais

documentos entre as Partes, renunciando a quaisquer outros, por mais

privilégios que sejam ou venham a ser.   

                                                                                          Brasília, 11 de maio de 2018.     


