
 

 

Edital 

Programa TOP Empreendedor 

  

O Sebrae/RJ - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rio de Janeiro, inscrito 

no CNPJ/MF sob o nº 29.737.103/0001-10, com sede na Rua Santa Luzia, 685 – 6º/ 7º e 9º 

andares, Centro – Rio de Janeiro/ RJ, por meio da Coordenação Comunidade Sebrae, torna 

público que estão abertas as inscrições para empresários participarem do Programa TOP 

Empreendedor. 

 
OBJETO DO EDITAL 
 
Este Edital tem como objeto a seleção de empreendedores para participação do Programa TOP 
Empreendedor, cumpridas as exigências e condições aqui descritas. 
 
 
1. NOME DO PROGRAMA 
 
1.1. Programa TOP Empreendedor 

 

2. ÁREA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA 
 
2.1. Capital do Estado do Rio de Janeiro, especificamente nas comunidades do Alemão, 

Barreira do Vasco, Cidade de Deus, Jacarezinho, Maré, Penha, Rio das Pedras, Rocinha e 
Vila Kennedy. 

 

 
3. DATA DE INÍCIO E TÉRMINO DO PROGRAMA 
 
3.1. O Programa TOP Empreendedor terá início em 6 de março de 2017 e término em 31 de 

outubro de 2017. 
 
 
4. PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
 
4.1. O período de inscrição da Programa TOP Empreendedor começará em 6 de março de 

2017 e terminará dia 31 de março de 2017, respeitando o último dia de plantão de cada 

território. 
 
 
5. COMO PARTICIPAR 
 
5.1. O Programa TOP Empreendedor é direcionado a empreendedores formalmente 
constituídos como Microempreendedor Individual - MEI ou Microempresa - ME, com atividades 
formais há mais de 12 meses e que já tenham participado de capacitações do Sebrae. 
 
 
5.2. Os interessados em participar do Programa TOP Empreendedor deverão preencher de 
forma completa a inscrição por meio do Formulário de Inscrição (Anexo 1 deste Edital) ou por 
meio do link - https://form.jotformz.com/bibixr/top_empreendedor 
 

https://form.jotformz.com/bibixr/top_empreendedor


 

 

  
5.3. Após o preenchimento do Formulário de Inscrição impresso, este deverá ser entregue ao 
consultor do plantão de atendimento Comunidade Sebrae (quadro de locais e horários 

presente no arquivo Informações Preliminares). 

 
5.4. As informações fornecidas no Formulário de Inscrição no Programa TOP Empreendedor 
e o seu correto preenchimento serão de responsabilidade do participante proponente.  
 
5.5. A entrega do Formulário de Inscrição no Programa TOP Empreendedor implicará a 
aceitação das condições estabelecidas neste edital, das quais o participante não poderá alegar 
desconhecimento. 
 
   
 
6. OBJETIVO DO PROGRAMA TOP Empreendedor 
 
6.1. O Programa TOP Empreendedor tem como objetivo identificar, selecionar e promover o 
desenvolvimento empresarial de 115 empreendedores qualificados como MEI ou ME, 
selecionados para desenvolver melhorias contínuas de gestão nos seus negócios. 
 
 
7. CRITÉRIO DE SELEÇÃO 
 
A seleção se realizará com base nas informações fornecidas pelos interessados no Formulário 

de Inscrição no Programa TOP Empreendedor de cada empresa participante. 
 
7.1. Os Formulários de Inscrição serão avaliados pela comissão avaliadora, que analisará as 

respostas, os dados e realizará a composição do total de pontos de cada interessado. 
 
7.2. A comissão avaliadora será formada por técnicos do Sebrae/RJ e consultores 

credenciados, com reconhecida capacidade e idoneidade para realizar este tipo de trabalho. 
 

7.3. As decisões da comissão avaliadora serão definitivas e irrecorríveis. 
 
Os participantes serão avaliados com base nas respostas ao Formulário de Inscrição do Edital, 
onde as respostas vão gerar uma nota final relativa ao nível de maturidade do empreendimento.  
 
8. DESCLASSIFICAÇÃO E DESLIGAMENTO 
 
8.1. A falsidade ou a inexatidão das informações prestadas no preenchimento do Formulário de 
Inscrição no Programa TOP Empreendedor resultam na desclassificação e exclusão do 
participante já na fase de avaliação e seleção. 
 
8.2. Serão desligados do Programa TOP Empreendedor participantes que: 

 
Superem a quantidade limite de faltas nas atividades programadas; 
Limite de faltas: 1 sem justificativa e 2 com justificativa pessoal. 

 
Superem a quantidade limite de atrasos nas atividades programadas; 
Limite de atrasos: 15 minutos, que serão descontados do tempo de atendimento por visita. 

 

Para o sucesso do projeto é indispensável que os horários agendados sejam cumpridos e, 
quando necessária, que a desmarcação seja fundamentada com 24h de antecedência. 
 



 

 

OBS: os atendimentos que não forem realizados devido a questões externas ao empreendedor 
serão reagendados assim que possível. 
 
 
9. METODOLOGIA, CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 
 
O Programa TOP Empreendedor é uma iniciativa de apoio ao desenvolvimento de MEI e ME, 
com foco em gestão de negócios, principalmente nas temáticas: PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO, MERCADO e CONTROLES FINANCEIROS, por meio de consultorias 
individuais. 
 
Os atendimentos individuais, de uma (01) hora cada, serão agendados pelo consultor de 
acompanhamento, diretamente com os participantes.  Os horários serão de segunda a sexta, de 
8h as 17h. 
 
 
CRONOGRAMA GERAL 
 

Fase Período 

Inscrição por meio de resposta ao Edital 6 a 31 de março de 2017 

Análise das respostas ao Edital 3 a 14 de abril de 2017 

Publicação dos resultados do Edital [*] 17 a 28 de abril de 2017 

Contratualização com os selecionados [**] 1º a 5 de maio de 2017 

Atividades do Programa TOP 8 de maio a 31 de outubro de 2017 

[*]http://www.sebrae.com.br/uf/rio-de-janeiro 
[**] assinatura de termo de adesão 
 
PROGRAMAÇÃO 
 

Fase Mês 

1ª visita técnica (consultoria) Maio 

2ª visita técnica (consultoria) Junho 

3ª visita técnica (consultoria) Julho 

3ª visita técnica (plano de ação) Agosto 

Encontro empresarial coletivo [*] Setembro 

5ª visita (conclusão) Outubro 

[*] Será realizado nas dependências do Sebrae/RJ 
 
 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1. Cada empresa poderá participar com apenas um representante ao longo de todo o 
Programa; 

 

10.2. O Sebrae/RJ não se responsabiliza por cadastros de participantes que não forem 
finalizados em decorrência de circunstâncias alheias à vontade e ao controle do Sebrae/RJ. 
 
10.3. Os participantes autorizam a utilização de seus dados de cadastro, de acordo com os 
termos do Código de Defesa do Consumidor, com o propósito de formação e atualização do 
cadastro de clientes do Sebrae/RJ, bem como reforço de mídia publicitária, divulgação da 
Promoção Comercial e para fins publicitários, sem nenhum ônus para o Sebrae/RJ.  O 
Sebrae/RJ compromete-se a não comercializar os dados. 

http://www.sebrae.com.br/uf/rio-de-janeiro


 

 

 
10.4. Os dados e informações coletados durante o Programa TOP Empreendedor estarão 
armazenados em ambiente seguro, observado o estado da técnica disponível, e somente 
poderão ser acessados por pessoas qualificadas e previamente autorizadas, em observância a 
legislação em vigor. 
 
10.5. O Sebrae/RJ não se responsabiliza pela autenticidade dos dados fornecidos pelos 

participantes. 

 

10.6. A inscrição do interessado implicará reconhecimento e aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento. 

 

10.7. O Sebrae/RJ não se responsabiliza por pedidos de inscrição não recebidos por motivos de 

ordem técnica que prejudiquem os computadores ou impossibilitem a transferência dos dados, 

por falhas ou congestionamento nas linhas de comunicação (para as inscrições feitas on-line). 

 

10.8. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos em conjunto com a Comissão de 

Seleção e pela Coordenação Comunidade Sebrae.  

 

 

Rio de Janeiro, 2 de março de 2017. 

 

Coordenação Comunidade Sebrae 

 

 



 

 

ANEXO 1 
 

Formulário de Inscrição no Programa TOP 

 

DIAGNÓSTICO TOP COMUNIDADE 

CONSULTOR:   

Comunidade:   Data:   

Nome:   

CPF:   Sexo:   

Identidade:   Data Nasc.:   

Telefone:   Telefone:   

email:   Atividade da 
Empresa 

Comércio Serviço Ambos 

Escolaridade:         

Empresa:   

CNPJ   CNAE:   

Endereço:   

Bairro:   Cidade:   CEP.:   

Data Abertura:   Alvará:   

        

Perguntas 

Marque 
com X Respostas 

1-Você costuma colocar 
no papel aquilo que 

deseja para sua empresa? 

  1. Não. 

  2. Tenho uma ideia, mas não está nada no papel. 

  3. Sim, tenho tudo no papel. 

2- Você tem objetivos e 
metas para atingir um 

resultado positivo para tua 
empresa neste ano? 

  1. Não.  

  2. Tenho objetivos e metas informalmente. 

  3. Sim, tenho objetivos e metas da empresa. 

3- Você sabe quais são 
seus principais 

concorrentes? Onde estão 
localizados? Quais seus 

diferenciais? 

  1. Não. 

  
2. Conheço meus concorrentes e sei onde estão localizados, mas, 
não realizo comparações entre meu negócio e a concorrência. 

  
3. Sim, realizo periodicamente uma análise da concorrência 
(localização, condições de pagamento, entrega, promoções, 
atendimento, etc.).  

4- Você sabe onde estão 
localizados seus clientes? 

Sabe quais são as 
expectativas de seus 

clientes em relação ao seu 
produto/serviço? 

  1. Não. 

  2. Tenho uma noção de onde estão localizados meus clientes.  

  
3. Sim, tenho registros atualizados de meus clientes e identificação 
de potenciais clientes. Sim, conheço as expectativas de meus 
clientes em relação ao meu produto/serviço. 

5- Sua empresa possui 
um cadastro de clientes 
com informações como: 
nome, endereço, telefone, 
data de aniversário, 
produtos que costuma 
comprar, data da última 
compra, frequência de 

  1. Não. 

  2. Tenho anotações simples sobre meus clientes. 

  

3. Sim, tenho uma planilha com informações cadastrais detalhadas 
de meus clientes.Faço contato com meus clientes para informá-los 
sobre promoções e novidades. 
 



 

 

compra etc.?  / Faz 
contato com seus clientes 
para informá-los sobre 
promoções e novidades 
no seu negócio? 

6- Você se preocupa em 
destacar seu ponto de 

venda em relação aos da 
concorrência? 

  1. Não. 

  2. Eventualmente busco destacar por meio de promoções. 

  
3. Sim, sempre busco trabalhar a vitrine e fachada para destacar 
minha empresa em relação à concorrência. 

7- Você, na tua loja faz 
promoções de vendas 
para atrair o cliente? 
Realiza com algum 

critério? 

  1. Não. 

  2. Realizo as ações que acho interessante, sem critério. 

  
3. Sim sei quais são as ações de promoção mais adequadas e as 
utilizo. Para isso, busco informações junto a instituições de referência 
sobre ações promocionais para o meu negócio.  

  
      

  
      

8- Você possui objetivos e 
estratégias de vendas 

bem definidas para a sua 
empresa?  Sua empresa 
possui metas de vendas? 

  1. Não. 

  2. Eu possuo algumas estratégias vendas, sem metas. 

  3. Sim, eu tenho objetivos e estratégias de vendas bem definidas. 

9- Você possui controle de 
vendas da sua empresa? 

  1. Não. 

  2. Faço a previsão de vendas de forma informal. 

  

3. Sim, faço a previsão de vendas com base em informações 
estruturadas que envolve sazonalidade, período do ano, período do 
mês, dadas comemorativas, eventos especiais e, procuro me 
preparar para atender a demanda.  

10- Você possui uma 
forma organizada para 
registro e controle de 

vendas? E usa isso para 
auxiliar a tomada de 

decisão da sua empresa?           

  1. Não. 

  
2. Sim, tenho uma planilha, mas, não utilizo para a tomada de 
decisão 

  
3. Sim, tenho um sistema informatizado, específico de registro e 
controle de vendas que me permite o correto acompanhamento, 
controle de metas e gerenciamento das vendas. 

11- Você procura se 
preparar para realizar 

negociação com 
fornecedores e/ou 

clientes? 

  1. Não.  

  2. Eu me preparo sem o conhecimento.  

  
3. Sim, procuro me preparar, busco informações sobre o interlocutor, 
avalio possíveis objeções e uso algumas táticas, sempre procurando 
a negociação ganha-ganha. 

12- Você possui uma 
forma organizada para 
controle de estoque? E 
usa isso para auxiliar a 

tomada de decisão da sua 
empresa?                      

  1. Não. 

  
2. Sim, tenho uma planilha de registro e gestão de estoque, mas, não 
utilizo para a tomada de decisão. 

  
3. Sim, tenho uma planilha de registro e gestão de estoque e utilizo 
para a tomada de decisão. 

13- Você sabe quanto tem 
em produtos e em valores 

(R$) no seu estoque? 

  1. Não. 

  2. Tenho uma estimativa informal deste valor 

  
3. Sim, tenho um controle que me proporciona essa informação a 
qualquer momento. 



 

 

14- Você controla os 
novos pedidos de 

mercadoria com base no 
que já tem no estoque? 

  1. Não. 

  2. Decido a compra por meio do meu controle informal, no olho. 

  
3. Sim, sempre consulto a planilha controle de estoque antes de 
realizar uma nova compra. 

15- Você controla as 
entradas e saídas de 

dinheiro da sua empresa? 

  1. Não. 

  
2. Tenho um controle informal das entradas e saídas de dinheiro 
diário e mensal. 

  
3. Sim, tenho um controle detalhado, com planilha atualizada, com 
todas as entradas e saídas de dinheiro que me permite o correto 
gerenciamento dos aspectos financeiros da empresa. 

16- Você gerencia, com 
controle os compromissos 
a pagar - pagamentos de 
fornecedores e demais 
compromissos a pagar 

(Contas a Pagar)? 

  1. Não. 

  2. Possuo um controle informal dos valores a pagar. 

  
3. Sim, possuo uma planilha de controle formal de contas a pagar e 
gerencio para evitar o pagamento de juros e multas. 

17- Você possui 
informações referentes às 

suas disponibilidades 
financeiras (Fluxo de 

Caixa)? 

  1. Não. 

  2. Tenho apenas uma estimativa do valor. 

  
3. Sim, tenho a informação exata de quanto disponho por meio da 
planilha de Fluxo de Caixa. 

18- Você possui algum 
sistema informatizado 

específico de controle e 
gestão financeira? E usa 

isso para auxiliar na 
tomada de decisão da sua 

empresa?               

  1. Não. 

  
2. Sim tenho um sistema informatizado, específico de controle e 
gestão financeira, parcialmente implantado e, não utilizo para a 
tomada de decisão. 

  
3. Sim, tenho um sistema informatizado, específico de controle e 
gestão financeira que me permite a correta gestão dos aspectos 
financeiros da empresa. 

19- Você tem uma clara 
visão da situação 
financeira atual? 

  1. Não. 

  2. Tenho apenas uma estimativa dos valores de maneira informal. 

  
3. Sim, tenho as informações financeiras da situação atual com 
precisão, com base nos registros e controles / planilha atualizada. 

  
      

  
      

20- Você consegue 
realizar uma projeção das 

finanças para futuro? 

  1. Não. 

  2. Tenho apenas uma estimativa dos valores de maneira informal. 

  
3. Sim, consigo realizar uma projeção financeira para o futuro de 
forma precisa, com base nos registros e controles / planilha 
atualizada. 

21- Você sabe calcular o 
preço de venda do seu 

produto ou serviço? 

  1. Não, pratico o preço estabelecido pelo mercado. 

  
2. Faço o cálculo do preço de venda apenas considerando o preço de 
aquisição da mercadoria e uma margem que imagino ser adequada. 

  
3. Sim, calculo o preço de venda com base em todos os meus custos 
e a margem de contribuição que desejo. 

 

OBS: Anexar aqui três arquivos que representem sua empresa (obrigatório certificado de 
CNPJ) 
 


