
 
 

 

REGULAMENTO 

PROGRAMA DE PRÉ ACELERAÇÃO DE NEGÓCIOS DE IMPACTO DO RN 

2018 

IMPACTA RN 

Regulamento 

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte – 

SEBRAE/RN torna pública a abertura do Programa de Pré Aceleração em 

Negócios de Impacto voltado a participação de empreendedores que desenvolvam 

negócios de Impacto Social ou Ambiental e que já estejam em operação no estado 

do Rio Grande do Norte. 

 

1) Do Regulamento  

O Regulamento do Programa de Pré Aceleração de Negócios de Impacto tem 

por intuito divulgar o Programa de Aceleração que apoiará empreendedores de 

Negócios de Impacto Social ou Ambiental no Rio Grande do Norte na estruturação 

de seus negócios de forma profissional e sustentável, para que cresçam e ampliem 

seu impacto de forma financeiramente viável.  

O programa tem como foco proporcionar melhorias na gestão empresarial, no 

sentido de facilitar caminhos para que os negócios avancem para uma próxima 

etapa de desenvolvimento. Ele será executado através cinco etapas de 

acompanhamento e mentoria ao empreendimento. Trabalhará tarefas reais de 

forma clara visando orientar o empreendedor a encontrar um mercado sólido para 

que possa, em um futuro próximo, escalar o seu negócio. 

De acordo com o Sistema SEBRAE, NEGÓCIOS DE IMPACTO SOCIAL são 

iniciativas financeiramente sustentáveis, com lucratividade e impacto social e/ou 

ambiental, que contribuam para transformar a realidade de populações da base 

da pirâmide e fomentem o desenvolvimento da economia nacional. 

 

2) Do funcionamento 

No Programa de Pré Aceleração de Negócios de Impacto, ao longo de 7 meses, 

os empreendedores receberão apoio continuado de uma equipe multidisciplinar de 

especialistas composta por mentores, consultores e analistas de empreendedorismo 

que os ajudarão a entender o momento do seu negócio e vencer desafios 

relacionados a: 

•Canais de venda; 

•Gestão comercial e recorrência de vendas; 

•Precificação e controles; 



 
 

 

•Padronização de processos; 

•Tese de impacto social;  

•Modelo de governança;  

•Coaching e liderança; 

 

 3) Das fases 

O Programa de Pré Aceleração de Negócios de Impacto será realizado em cinco 

fases: 

 

3.1 Fase 1: Abertura 

Workshop presencial para conexão e networking entre todos os negócios 

participantes, detalhamento do programa e apresentação do staff. 

DIA 28/02 - Workshop de ABERTURA do Programa  

 

3.2 Fase 2:  Aplicação de Diagnostico 

Construção com especialistas no MEG, gestão, marketing e impacto social, de um 

diagnóstico colaborativo e dinâmico, fundamental para os resultados esperados do 

programa. 

Cada participante selecionado deverá estar disponível, para sessão, com duração 

de 2h, em horário e data a ser definido, para responder o questionário para a equipe 

de trabalho do SEBRAE/RN. 

As visitas para aplicação dos diagnósticos acontecerão no período de 01 a 16 de 

março de 2018, em um dia/hora específicos por negócio participante.  

 

3.3 Fase 3: Devolutiva e Validação dos Planos de Ação 

Será realizado visita, onde todos os participantes conhecerão o resultado de suas 

avaliações. A partir da análise e entendimento da equipe de especialistas, os 

participantes serão posicionados em um estágio de maturidade. Serão definidos 

metas e desafios a serem superados por cada participante, para evolução nos cinco 

estágios do programa. Neste dia ainda serão compartilhados e debatidos conteúdos 

relevantes relacionados a impacto e vendas. 

 

3.4 Fase 4: Mentorias e Consultorias 



 
 

 

Nessa fase ocorrerão as consultorias e mentorias que possibilitarão a aceleração de 

cada negócio, dentro da sua necessidade individual.  

3.4.1 Dos mentores1 

Cada negócio participante terá um mentor (profissional credenciados do SGC) 

para acompanhar o seu desenvolvimento até o final do programa. 

Os mentores possuem experiência empreendedora e terão como papel 

acompanhar a trajetória do negócio, além de pactuar ações e propor caminhos 

para cumprimento dos resultados.  

Cada negócio terá direito a 7 agendamentos de mentoria distribuídos da seguinte 

forma: março a setembro de 4 horas cada.  

Os agendamentos serão feitos previamente com a equipe do SEBRAE/RN e o 

primeiro deles acontecerá após 28/02/2017.  

 

3.4.2 Dos consultores 

Os consultores são especialistas funcionais que atuarão para ajudar o negócio a 

resolver questões específicas previamente pactuadas entre empreendedor e 

mentor. Cada negócio poderá trabalhar os seguintes temas durante as 

consultorias: 

•Indicadores e/ou tese de impacto social; 

•Modelagem 

•Aspectos jurídicos do negócio;  

•Marketing / vendas; 

•Marketing digital; 

•Finanças (viabilidade e controles); 

•Coaching; 

Cada negócio terá direito a 100 horas de consultorias distribuídas nos meses de 

março a setembro a serem agendadas previamente com a equipe do 

SEBRAE/RN (profissional credenciados do SGC). 

 

3.4.3 Da realização das consultorias e mentorias2 

As mentorias e consultorias poderão ocorrer presencialmente de acordo com 

agenda pré-estabelecida. 

                                                           
 
 



 
 

 

 

3.5 Fase 5: Encerramento e desdobramentos 

No dia 20/09/2018 será realizado o Workshop de Encerramento, onde serão 

compartilhados resultados e aprendizados gerais do Programa; e novos conteúdos 

relacionados ao impacto de vendas e às perspectivas de posicionamento futuro dos 

Negócios de Impacto Social ou Ambiental. Durante essa fase será divulgado as 

empresas destaques do programa e que serão convidadas a aderirem a consultoria 

para certificação em negócios de impacto e participação em evento de aceleração 

e investimento em negócios de impacto social/ambiental. 

4) Da participação 

4.1 Das inscrições 

Serão aceitas as inscrições realizadas presencialmente através da assinatura do 

termo de adesão ao programa das empresas previamente selecionadas na etapa 

do diagnóstico de negócios de impacto. E se houver vagas, de novos negócios que 

sejam diagnosticados pelo SEBRAE como de impacto social ou ambiental. 

Para se inscrever o empreendedor deve: 

•Ser morador do RN; 

•Ter mais de 18 anos; 

•Ter negócio diagnosticado como de impacto social e ou ambiental  

•Ter negócio que já tenha iniciado a operação, testado os produtos mínimos de 

venda ou que possua uma operação com alguma receita mínima já gerada. 

•Ter o número do CNPJ; 

•Ter disponibilidade para participar das etapas presenciais, consultorias propostas 

e outras; 

4.2 Do processo seletivo 

Serão selecionadas 60 vagas para empreendedores de impacto.   

As inscrições serão avaliadas conforme os seguintes critérios na ordem que segue:  

•1. Possível impacto (social / ambiental) por meio do negócio;  

•2. Inovação do modelo;  

•3. Viabilidade financeira  

•4. Perfil empreendedor do proponente. 

5) Do investimento 



 
 

 

Com objetivo de viabilizar a participação do maior número de Negócios de Impacto, 

o SEBRAE/RN subsidiará integralmente o custo operacional do Programa de Pré 

Aceleração em Negócios de Impacto.  

 

6) Das informações 

daniel@rn.sebrae.com.br 

mona@rn.sebrae.com.br 

Dúvidas: (84) 3616-7811 
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