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INTRODUÇÃO
Relati ve Values  busca construir uma nova narrati va sobre os impactos socioeconômicos gerados 
pelas ati vidades culturais, através de parcerias de pesquisa co-criati vas com organizações 
artí sti cas na Grã-Bretanha e no Brasil. Em colaboração, elaboramos uma metodologia e 
indicadores multi dimensionais de maneira que organizações criati vas e culturais possam 
aprimorar suas capacidades de pesquisa, entendendo e arti culando o valor cultural de suas 
iniciati vas que querem gerar mudanças reais e transformati vas nos contextos em que trabalham. 

Criamos esse toolkit para comparti lhar nossas metodologias num formato acessível com 
outros pesquisadores e profi ssionais, permiti ndo a um universo mais amplo de arti stas, 
projetos e organizações criati vas que produzam e analisem dados e quanti fi quem 
elementos de seu impacto. A meta é que os dados gerados através desta metodologia 
ajudem arti stas e organizações a entender o impacto de suas intervenções, permiti ndo-
lhes refi nar ati vidades e melhor arti cular o valor de seu trabalho com insti tuições-chave, 
elaboradores de políti cas públicas e tomadores de decisão que apoiam a práti ca criati va. 

Aplique esse passo-a-passo para desenvolver indicadores multi dimensionais que sejam 
relevantes para sua práti ca e sua comunidade, e colete e analise dados sobre os impactos 
socioeconômicos mais amplos de suas intervenções. Esperamos que isso possa lhe 
ajudar e melhor entender, refi nar e arti cular o valor cultural de suas iniciati vas criati vas.
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Antes de desenvolver seus indicadores, é importante entender a natureza de sua intervenção 
artí sti ca e os desafi os socioeconômicos específi cos que sua comunidade enfrenta. 

Ofi cina 1: Que história você quer contar sobre sua organização, projeto ou ati vidade?

Você está buscando melhor entender o impacto e o valor de sua organização ou de um 
projeto ou ati vidade específi ca? Uma vez que isso esti ver claro, elabore e conduza uma 
ofi cina com sua equipe para explorar as seguintes questões: 

•Quando você conta a história de sua/seu organização/projeto/ati vidade a alguém 
novo, como você descreve seu trabalho? O que você inclui? 
• Contar a história ajuda a valorizar o papel da cultura e das artes na vida das pessoas. 
Pergunte a si mesmo: qual é o legado da/do organização/projeto/ati vidade em termos 
de memória e transformação? 

Podemos contar histórias com palavras, mas às vezes números ajudam a conferir clareza 
e objeti vidade, e podem ser parti cularmente úteis em discussões com elaboradores de 
políti cas públicas e atores relevantes que apoiam seu trabalho. 

Defi na a quem você quer comunicar suas descobertas. Pode ser um mais dos seguintes 
alvos: 

• Comunidade [para prestação de contas de seu trabalho]
• Público geral [para auxiliar no marketi ng e na publicidade de seu trabalho]
• Lideranças locais, elaboradores de políti cas públicas, e atores relevantes [melhorar o 
diálogo] 
• Financiadores [atuais, ou novos fi nanciadores em potencial]
• Você mesmo [para aprimorar seu próprio conhecimento sobre a organização/projeto/
ati vidade]

Resultado: Um entendimento claro sobre a história que você quer contar com seus dados, 
e a quem você quer comunicar suas descobertas.

FASE
1

Mapeando a 
intervenção 
artí sti ca e o 
território
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Oficina 2: Entendendo a natureza da intervenção artística e do território

Uma vez que isso estiver claro para você, elabore e conduza uma oficina com sua equipe 
para explorar as seguintes questões e refinar seu entendimento sobre a natureza da 
intervenção artística, dando atenção especial aos desafios socioeconômicos postos para a 
comunidade/artistas/audiências/participantes: 

1. Como a/o organização/projeto/atividade foi criada?
2. Qual é o principal objetivo da/do organização/projeto/atividade?
3. Quais ações específicas você planejou no âmbito da/do organização/projeto/
atividade? 
4. Em qual território se dá a/o organização/projeto/atividade?
5. Há alguma relação entre a/o organização/projeto/atividade e o território no qual 
ela/ele se dá? Se sim, como você a descreveria?
6. Qual é o público alvo da/do organização/projeto/atividade?
7. Qual relação a/o organização/projeto/atividade estabelece com o público?
8. Qual é o perfil socioeconômico do público/dos participantes da/do organização/
projeto/atividade?
9. Como você acha que a/o organização/projeto/atividade melhora a vida dos 
participantes?
10. Descreva o processo criativo da/do organização/projeto/atividade. 
11. Como a/o organização/projeto/atividade apresenta artistas, produtores e/ou 
agentes culturais a novas pessoas e realidades?
12. Durante a execução do trabalho, de que tipos de parceiros no território a/o 
organização/projeto/atividade se aproxima? 

Resultado: Um entendimento claro sobre a natureza de sua/seu organização/projeto/
atividade e sobre o território/a comunidade com o/a qual você está trabalhando. 
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FASE
2

Entendendo e 
defi nindo seus 
indicadores.

Indicadores são ferramentas para medir experiências de vida reais e torná-las socialmente 
signifi cati vas. Eles oferecem dados quanti tati vos, normalmente na forma de percentagens, 
proporções ou valores absolutos, e podem ser úteis para entender realidades sociais 
complexas. Você pode criar um indicador para responder muitos ti pos de questões sobre 
o impacto e o valor do trabalho, e realizar tal processo através de um questi onário com a 
comunidade selecionada por você. De maneira a fornecer dados relevantes, indicadores 
devem ser  SMART (inteligentes):  

• Específi cos (Specifi c): O indicador deve descrever com precisão o que se quer medir, e não 
se deve incluir várias mensurações no mesmo indicador.
• Mensurável (Measurable): Independentemente de quem use o indicador, deve-se poder 
obter com ele resultados consistentes, monitorando o seu uso para que as mesmas condições 
sejam manti das. 
• Ati ngível (Att ainable): Coletar dados para o indicador deve ser um processo simples, direto 
e barato.
• Relevante (Relevant): O indicador deve estar claramente conectado com cada valor de 
entrada, de saída ou resultado respecti vo. 
• Temporal (Time-bound): O indicador deve incluir um marco temporal específi co.

Tendo o tópico “agência individual” como base, a seguir estão alguns exemplos de 
indicadores que parti cipantes anteriores desenvolveram em nossos projetos:

Agora é sua vez!
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Oficina 3: Desenvolvendo seus indicadores e questões

Quando você tiver clareza sobre o tópico a ser abordado, você pode desenvolver seus 
próprios indicadores e, então, suas próprias questões numa oficina com sua equipe. 
Desenvolva de 10 a 12 indicadores acompanhadas por questões que vão lhe ajudar a 
contar sua história a seu público.

Um bom passo inicial é pesquisar quais estatísticas públicas você pode acessar sobre 
sua área e sua população, em sites de instituições como o IBGE, governos municipais e 
estaduais, órgãos de saúde (como no DataSUS), publicações governamentais, entre outros. 
Descubra quais histórias são contadas por órgãos e autoridades governamentais com a 
ajuda desses dados.

Depois de ter uma ideia do quê já existe por aí em termos de dados e estatísticas, você 
pode perguntar: o quê está faltando, e no quê podemos nos basear e com o quê podemos 
fazer comparações? Então, você pode começar a pensar em seus próprios indicadores. 

O processo para cada indicador e conjunto de questões que o acompanha é simples, como 
por exemplo: 

1. O quê você quer medir (ex. Grau de agência de pessoas jovens engajadas pela 
organização/projeto/atividade)?
2. Definir o quê pode ser usado para medir determinada ação vai lhe ajudar a chegar às 
questões corretas (ex. O que é “agência” e quê podemos usar para mensurá-la?)
3. Se você não tem certeza, pergunte-se “como essa ação se manifesta na realidade? 
(ex. “Agência” é demonstrada através da reflexividade, pessoas jovens que se entendem 
e estão confortáveis com quem são). 
4. Refinar questões que vão fornecer respostas a tal indicador (ex. A questão pode 
ser: “você se entende melhor e/ou está mais confortável com quem você é depois de 
participar da organização/projeto/atividade?”). 

A seguir estão alguns exemplos de questões que acompanham os indicadores que 
participantes passados desenvolveram em nossos projetos: 
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Para checar se você está no caminho certo e testar se seus indicadores são realmente 
SMART, complete a coluna direita da seguinte tabela para cada indicador: 
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Resultado: 10-12 indicadores que sejam específi cos, mensuráveis, ati ngíveis, relevantes 
e temporais, acompanhados por questões as quais você responderá e avaliará através de 
um questi onário.
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FACE
3 Formulação da 

pesquisa.

É importante que você entenda como vai realizar a pesquisa. Elabore e conduza uma oficina 
com sua equipe para formular o processo de pesquisa: 

Oficina 4: Formulação da pesquisa

Com sua equipe, você necessita definir a população à qual o questionário vai se dirigir e 
como realizar a pesquisa. Primeiramente, foque na identificação do tamanho da amostra:

A quantas pessoas você vai aplicar o questionário? 

É importante que sua amostra tenha valor estatístico, o que se pode estipular através de uma 
simples calculadora de amostra online, como a Raosoft: http://www.raosoft.com/samplesize.
html. Simplesmente preencha as quatro caixas e ela fornecerá uma recomendação. Nós 
recomendamos usar os seguintes cálculos para tudo o que for incerto:

1) 5% para “qual margem de erro é aceitável para você?” (‘what margin of error can you 
accept?’).
2) 95% para “qual nível de confiança você necessita?” (‘what confidence level do you 
need?’).
3) 20,000 para “qual é o tamanho da população?” (‘what is the population size?’), se 
isso for incerto.
4) 50% para “qual é a distribuição de respostas?” (‘what is the response distribution?’).
5) Finalmente, recomendaríamos adicionar um 10% extra à sua amostra do questionário 
(por exemplo, se o cálculo vem com 250, então pesquisa 275 pessoas), de maneira a 
permitir a remoção de respostas inválidas.

Então, explore as seguintes questões com sua equipe:

•  Quais são as características social-demográficas de seu público-alvo?
•  Como realizaremos o questionário: online, usando um aplicativo como Google Forms ou 
Survey Monkey? Com questionários físicos? Via telefone?
•  Como você vai chegar e mobilizar seu público-alvo? Por exemplo, você realizará atividades 
específicas de alcance, tais como uma estratégia de comunicação através de mídias sociais, um 
evento específico, ou abordá-lo depois de alguma performance ou exposição?
• Quem será responsável por realizar o questionário? Sua equipe? Representantes da 
comunidade?

Resultado: um entendimento claro sobre o tamanho de sua amostra e de como você vai 
realizar seu questionário com a comunidade. 
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FASE
4 Formulação do 

questionário.

Assim como seus indicadores e questões, há outras peças de informação importantes a 
incluir em seu questionário. Formule e conduza as três oficinas seguintes para desenvolver 
um termo de consentimento, a informação social-demográfica que seria importante incluir, 
bem como as perguntas do questionário.

Oficina 5: Criando seu termo de consentimento

É importante que você entenda como os dados a serem coletados serão usados e 
armazenados. É essencial que você prepare um termo de consentimento, incluído ao 
princípio do questionário (no caso dele ser online) ou num documento separado (no caso 
dele ser em papel). O termo deve incluir as seguintes informações:

• Título da pesquisa
• Principais pesquisadores e investigadores e todas organizações envolvidas

Deve-se também informar a cada participante que preencha o questionário o seguinte: 

2. Qual é o propósito da pesquisa?
3. O que implica a participação na pesquisa?
4. O que pode ser feito se o participante decidir deixar a pesquisa ou retirar sua 
informação? (Dependendo de como os resultados do questionário forem anonimizados, 
pode ser possível retirar respostas antes da análise e da publicação dos resultados 
estatísticos anonimizados, mas não depois dessa fase.)
5. O que você fará para cuidar da privacidade e das informações do participante? 
6. Quais benefícios o participante pode receber por participar e completar o 
questionário?
7. Quais são os possíveis riscos para o participante?
8. Haverá algum tipo de compensação econômica para a participação da pesquisa?
9. O que o participante pode fazer se ele necessitar de mais informações sobre a 
pesquisa?  



13Relative Values Toolkit

Finalmente, deve incluir uma declaração de consentimento (para os maiores de 18 anos) e/
ou autorização do responsável (para os menores).

Resultado: Um termo de consentimento que acompanhará o questionário e deverá ser 
completado antes dele.

Oficina 6: Formulando seu questionário (informação social-demográfica)

É importante que você inclua certas questões social-demográficas no início de sua pesquisa 
de maneira a contrastar com seus resultados. Por exemplo, 80% dos jovens (entre 18 e 30 
anos) que participaram de nosso trabalho criativo pensam expressa protagonismo em suas 
vidas cotidianas. Aqui vai uma lista do tipo de informação social-demográfica que pode ser 
importante considerar: 

1. Idade
3. Identidade de gênero
4. Orientação sexual
5. Etnia (país de nascimento/nacionalidade/idioma falado em casa/origem geográfica)
6. Religião
6. Educação
7. Renda
9. Ocupação econômica
10. Lugar de residência
11. Informações familiares
12. Estado civil 

Mais informações podem ser encontradas aqui: https://www.ons.gov.uk/methodology/
classificationsandstandards  

Numa oficina com sua equipe, formule suas questões social-demográficas para incluir ao 
princípio de seu questionário. Seguem exemplos de questões: 
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Resultado: Uma série de questões customizadas fornecendo informações social-
demográfi cas que serão incluídas no início de seu questi onário/survey.
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Oficina 7: Formulando seu questionário (tipos de questões para estabelecer o impacto) 

Finalmente, é importante que as perguntas em seu questionário sejam feitas no formato 
correto de modo a conseguir as respostas necessárias. Há vários tipos de perguntas que 
você pode fazer. Nesta oficina, reflita com sua equipe sobre os indicadores e formule os 
tipos apropriados de perguntas. Aqui vão alguns exemplos de diferentes tipos de pergunta: 

Perguntas de escala:  buscam perguntar a opinião de um participante sobre algum assunto, 
como seu nível de acordo ou desacordo com um tópico ou afirmação específica. Escalas 
“tipo-Likert” são a opção mais popular e provavelmente serviriam para a maioria de suas 
perguntas, com 5 a 7 opções para selecionar, e a opção do meio considerada “neutra”. 

Um exemplo:

Atribua nota de 1 a 5 às afirmações seguintes: 
(1 = discordo completamente, 2 = discordo, 3 = não concordo e nem discordo, 4 = 
concordo e 5 = concordo completamente) 
 
É importante que todos possam se envolver com artes e atividades culturais e 
criativas. 1  2  3  4  5   N/A 
A arte é parte de minha vida.   1  2  3  4  5   N/A 

Perguntas de classificação: são usadas para classificar itens numa escala ou em ordem de 
importância. Por exemplo, uma lista de categorias ou tópicos é apresentada, e se pede aos 
participantes que as classifiquem numa escala pré-determinada (ex. de 1 a 5, sendo 1 o mais 
importante e 5 o menos). 

Um exemplo:

Por favor classifique as atividades seguintes segundo seu nível de importância em sua 
rotina diária, de 1 (mais importante) a 5 (menos importante). 
__ Ler um livro 
__ Sair para uma caminhada 
__ Usar redes sociais 
__ Ouvir música 
__ Meditar
 

Perguntas binárias: são geralmente de “sim” ou “não”. Opções como “talvez” ou “não 
se aplica” podem ser adicionadas, ainda que estas não sejam recomendadas por poder 
comprometer a qualidade dos dados.

Um exemplo:

Alguma vez você foi pago por trabalhar numa atividade cultural, criativa ou artística? 
(  ) Não.  
(  ) Sim.  
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Perguntas de múltipla escolha (resposta única): these aim to get one answer from 
respondent. An ‘Other’ option can be offered, asking for specification of why they selected 
that option, and should come with an instruction ‘Please select one option only’ 

Um exemplo:

Como você vai à sede da organização (favor somente uma resposta)
(  ) A pé.. 
(  ) Transporte público  (ônibus, metrô, trem).
(  ) Bicicleta. 
(  ) Carro. 
(  ) Motocicleta.. 
(  ) Outro. Qual? 

Perguntas de múltipla escolha (múltiplas respostas): permitem que os participantes 
escolham mais de uma opção; isto é, uma opção não exclui a outra. Uma opção “outro” pode 
ser oferecida, pedindo que se especifique o por quê de a ter escolhido, e deve vir com a 
instrução “favor selecionar todas opções que se apliquem”.

Um exemplo:

Depois de participar do projeto, você: 
(favor selecionar todas opções que se apliquem)
(  ) Esteve compartilhando ideias com outras pessoas. 
(  ) Inspirou-se a aprender coisas novas. 
(  ) Se sentiu mais confortável para cometer erros durante o processo criativo. 
(  ) Se sentiu capaz de criar obras originais.
(  ) Pensou sobre possíveis soluções a problemas em sua vida.

Perguntas abertas: buscam comentário adicional sobre detalhes pessoais como um 
endereço de e-mail ou informações que não foram cobertas pelas questões anteriores. Estas 
perguntas podem pedir respostas de uma linha ou mais, dependendo do que se espera. O 
comprimento pode ser ajustado de acordo com cada plataforma de questionários e pode 
ajudar os respondentes a medir a escala de suas repostas. Considere que estas perguntas 
necessitarão uma categorização ad hoc que implica em esforços pós-coleta de dados. 

 Quais atividades culturais, artísticas ou criativas você conhece em sua área?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Se você ainda tem perguntas sobre isso, aqui vai um guia útil: https://www.questionpro.
com/blog/pt-br/perguntas-quantitativas/ 

Resultado: Uma série de perguntas customizadas referindo aos indicadores 
socioeconômicos e de impacto que você desenvolveu, que vão completar seu 
questionário/survey.
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FASE
5 Coleta de dados.

Agora que você sabe como a pesquisa será realizada e formulou o questionário, é hora 
de coletar seus dados! Aqui vai um guia passo-a-passo para a coleta e armazenamento 
de dados (tanto em meio físico quanto digital), para lhe ajudar a fazer um plano claro e 
informar os membros de sua equipe responsáveis pela coleta de dados: 

Questionários em papel: 

Realizando um questionário em papel: 

1. Antes do preenchimento do questionário, certifique-se de que o Termo de 
Consentimento (ou a Autorização no caso de menores) seja apresentado.
2. Pessoas que vão responder devem ter saber:
- Porque foram convidados a participar da pesquisa, reforçando a conexão entre o 
participante e o projeto que o trouxe até ali;
- Qual é o objetivo da pesquisa;
- Que é possível deixar de participar da pesquisa, se assim, o quiserem, a qualquer 
momento; 
- Que os dados compartilhados serão guardados de forma anônima. 
3. A pessoa deve ler e assinar o Termo de Consentimento, se elas com ele concordarem. 
*Lembrete: a assinatura não tira a anonimidade do questionário*. O nome e a 
assinatura do respondente não serão associados aos dados de seu questionário. Você 
demonstrará isso armazenando ambos documentos separadamente. 
4. É importante, portanto, manter o Termo de Consentimento e o questionário em 
locais separados, preferencialmente numa pasta ou saco plástico.
5. O respondente só deve receber o questionário para preenchimento depois do Termo 
de Consentimento ter sido preenchido e guardado. 

Armazenando dados de um questionário em papel:

•  Controle do questionário: Na capa de cada questionário, escreva o número do 
questionário, para fins organizacionais. Sugestão: escrever, com caneta, as iniciais da 
pessoa que coletou os dados de parte da equipe, ao lado do número do questionário. 
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•  Uma vez que os questionários tenham sido numerados e marcados com as iniciais, 
digitalize (escaneie) os questionários e os Termos de Consentimento, guardando-os 
em locais separados. Termos e questionários devem ser armazenados de acordo as 
obrigações de proteção de dados de sua organização (confira a legislação nacional 
sobre essa questão). 
•  Armazene os Termos e os questionários em locais separados, secos e protegidos 
(lembre-se que questionários borrados ou ilegíveis são dados perdidos).

Questionários online:  

Realizando um questionário online:

•  Prepare o questionário na plataforma desejada (ex. Survey Monkey ou Google Forms). 
Ao início do questionário, devem ser apresentados o Termo de Consentimento, logo as 
informações social-demográficas e, só então, as perguntas dos indicadores. 
•  Você não precisa de um termo de consentimento separado. Mas, as informações 
da lista do termo de consentimento devem estar presentes na primeira página do 
questionário online.
•  Mande um link para o questionário via via e-mail, WhatsApp ou Facebook (dependendo 
da formulação da pesquisa), ressaltando o limite de tempo que a pessoa tem para 
completar e enviar suas respostas.
•  Sugestão: estipule um prazo de até duas semanas antes de você necessitar das 
respostas. Isso lhe dará tempo de ir atrás dos respondentes ou buscar outros no caso 
de que a taxa de resposta não seja alta o suficiente ou, ainda, de estender o prazo por 
mais uma semana. 

Armazenando dados do questionário online:

• Os dados serão salvos automaticamente na plataforma digital escolhida para hospedar 
a pesquisa (ex .: Survey Monkey, Google Forms).
• A plataforma digital sistematizará os dados em uma planilha excel, da qual você deverá 
baixar.
• As pesquisas devem ser armazenadas de acordo com as obrigações de proteção de 
dados de sua organização (verifique a legislação de seu país sobre este assunto).
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FASE
6 Análise de 

dados.

Para esta etapa você talvez queira trabalhar com alguém com experiência no tratamento e 
análise de dados; se isso não for possível, você pode fazê-lo por conta própria através dos 
três passos descritos abaixo: 

 Passo 1: Tratando os dados

Nesta etapa, você precisará passar por todos os questionários e checar se eles são válidos. 
Você deve prestar atenção a duas coisas:

1. As respostas se encaixam aos critérios social-demográficos definidos na formulação 
da pesquisa? Por exemplo, se você decidiu focar o questionário em participantes de 
uma organização/projeto/atividade de uma certa faixa etária (por exemplo, entre 18 
e 25 anos), você precisa, então, remover quaisquer questionários completados por 
alguém que não participou ou que não se enquadra na faixa etária estipulada. 
2. É mais simples para a sua análise desconsiderar qualquer questionário no qual nem 
todas respostas foram preenchidas. Nesta etapa, passe por cada questionário e elimine 
todos que tiverem respostas faltantes.

Os 10% adicionais, agregados ao tamanho da amostra na formulação da pesquisa, devem permitir 
que você elimine os questionários inválidos sem afetar a validez de sua amostra.

Passo 2: Fazendo upload dos dados e brincando com eles

Há vários programas que você pode usar para analisar os dados, mas o Microsoft Excel é o 
formato mais simples e acessível. Uma vez que os dados estejam carregados numa planilha, 
nós recomendamos o uso da opção de tabela dinâmica, que vai lhe permitir desagregar 
dados de maneiras diferentes; por exemplo, de acordo com informações social-demográficas 
específicas.

Se você não está familiarizado com tabelas dinâmicas, recomendamos fazer um curso virtual 
curto. Há vários deles grátis ou de baixo custo disponíveis no site Udemy, que podem ser 
acessados aqui: https://www.udemy.com/topic/pivot-tables/free/ 
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Passo 3: Analisando os dados

O que essa informação diz a você? Esse é o ponto em que você poderia retornar às estatísticas 
públicas que você pesquisou ao desenvolver suas questões e indicadores. O que os dados 
revelam (quais histórias eles contam) em comparação com outras estatísticas disponíveis? 
O que o questionário revela que pode não ter sido demonstrado por dados anteriormente? 
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FASE
7 Apresentando 

seus dados.

Agora vem a parte divertida: contar sua história para o público! Aqui vão algumas dicas finais 
para apresentar e compartilhar seus dados: 

• Lembre-se de quem é a sua audiência, visto que isso pode mudar a maneira de 
apresentar os dados e quais informações você compartilha. Por exemplo, elaboradores 
de políticas provavelmente teriam interesse em escutar coisas diferentes do que a sua 
comunidade. Isso pode fazer que você apresente seus dados de maneiras diferentes 
para pessoas diferentes...
• Nós recomendamos uma curta introdução ao processo e formulação de sua pesquisa: 
o quê, como, e por que você fez o que fez? Algumas frases podem ser suficientes. 
• Mantenha a apresentação curta e focada! Sua audiência desejada não precisa saber 
de todas suas descobertas; quais são as mais importantes? Quais histórias você 
precisa contar? Como você vai contá-las? Dica: frequentemente, descobertas são mais 
facilmente interpretadas através de gráficos simples e infográficos. 
• Sua análise fornece evidência de quê, e por que isso é importante? De novo, isso pode 
ser somente algumas frases, mas deve ir direto ao centro do que você está tentando 
alcançar e de por quê é importante. 
• Termine olhando para frente: como os seus resultados influenciam o avanço de seu 
trabalho, e como eles impactam sua audiência? 

Estamos ansiosos para saber como foi...

Nos mande um e-mail em 

relativevalues@peoplespalace.org.uk

Boa sorte! 

A Equipe Relative Values 
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