
 

 

EDITAL Nº 01 /2021 

 

SEBRAE/MS – CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE EMPRESAS 

LIDERADAS POR MULHERES NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL – 

SEBRAE DELAS – 2021.  

 

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO 

MATO GROSSO DO SUL – SEBRAE/MS, entidade associativa de direito privado, 

sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.419.591/0001-03, com sede na 

Av. Mato Grosso, 1661, Centro, Campo Grande/MS, por intermédio da Unidade de 

Relacionamento com o Cliente - UX, torna público o presente Edital, que dispõe 

sobre os critérios de inscrição, classificação e seleção de micro e pequenas empresas 

lideradas por mulheres, estabelecidas no Estado do Mato Grosso do Sul, para 

participação no “PROJETO SEBRAE DELAS”, conforme as regras descritas abaixo. 

 

1. O Projeto: 

 

O “PROJETO SEBRAE DELAS - Desenvolvendo Empreendedoras Líderes 

Apaixonadas pelo Sucesso”, é um programa de aceleração que tem o objetivo 

de aumentar a probabilidade de sucesso de ideias e negócios liderados por 

mulheres. Realizado pelo Sebrae/MS, busca valorizar as competências, 

comportamentos e habilidades das mulheres, difundindo e profissionalizando o 

empreendedorismo feminino por meio do suporte à gestão, capacitação, oficinas, 

encontros, consultorias e mentorias. 

 

1.1. Apresentação: 

 

As mulheres ainda enfrentam muitos desafios para empreender, em tempos 

de crise, algumas desigualdades se aprofundam, aumentando ainda mais as 

dificuldades enfrentadas pelas empreendedoras, situação que reflete 

diretamente na economia. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (PNADC), no primeiro trimestre de 2020, o número de 

mulheres que perdeu o trabalho foi 25% maior que o de homens, o que levou 



 

 

um aumento na probabilidade de busca do empreendedorismo por 

necessidade pelas mulheres, muitas delas chefes de família. 

 

 A inclusão produtiva das mulheres via o empreendedorismo favorece a 

melhoria dos aspectos sociais, educacionais e indicadores de saúde tanto das 

empreendedoras quanto de suas famílias. Segundo estudo do Mckinsey 

Global Institute, a promoção da igualdade de condições de trabalho 

promoveria um incremento de cerca de 30% do produto interno bruto (PIB) 

brasileiro. Portanto, existe uma correlação positiva entre maior produtividade 

econômica da mulher, principalmente empresárias, e o crescimento 

econômico de um país. Mulheres geram emprego e oportunidades para 

outras mulheres fomentando uma rede de crescimento e aprendizado. 

 

No Brasil o número de empreendedores e empreendedoras à frente de 

negócios estabelecidos é equiparado, segundo a pesquisa Global 

Entrepreneurship Monitor de 2018, tendo em vista que  50% são liderados por 

homens e 50% liderados por mulheres, no entanto existe uma diferença 

referente aos motivos para empreender, um número maior de mulheres 

empreendem por necessidade, e esta diferença reflete num número maior de 

empresas lideradas por mulheres concentradas em setores de alimentos, 

bebidas, vestuário e beleza, dessa forma, segundo as pesquisas, é possível 

concluir que muitas mulheres empreendem por falta de oportunidade no 

mercado de trabalho em setores já conhecidos por elas e em negócios que 

possibilitam equilibrar as funções da maternidade e gerar renda para sua 

família, e não exatamente negócios promissores ou com maior probabilidade 

de retorno financeiro, este fato reflete em outro dado da GEM 2018 que 

informa que negócios liderados por mulheres faturam menos que negócios 

liderados por homens 

 

1.2. Objetivo Geral: 

 

Fomentar práticas empresariais para tornar os negócios liderados por mulheres 

mais competitivos, por meio do suporte à gestão, capacitação, oficinas, 



 

 

encontros, consultorias e mentorias, contribuindo para o seu crescimento de 

forma sustentável, impactando positivamente a economia e o ecossistema do 

empreendedorismo feminino no Estado. 

 

1.3. Objetivos Específicos: 

 

a) Proporcionar novos conhecimentos e/ou atualizar conhecimentos 

existentes das empresárias com base em workshops coletivos; 

b) Realização de encontros de benchmarking para possibilitar o aprendizado 

de nova práticas empresarias das participantes com empreendedoras mais 

avançadas;  

c)  Auxiliar na organização da gestão com base em consultorias temáticas 

individuais; 

d) Promover encontros entre as participantes para geração de novos 

negócios. 

 

1.4 Duração:  

O programa terá duração de até 08 (oito) meses, iniciando no mês de abril de 

2021 e finalizando no mês de dezembro de 2021. 

 

2. Empresas elegíveis: 

  

2.1.  Estarão aptas a participar do presente processo seletivo potenciais 

empresárias e empresas lideradas por mulheres de qualquer segmento de 

mercado.  

2.2. As potenciais empresárias e empresas beneficiárias deste projeto devem, 

obrigatoriamente e cumulativamente, atender aos seguintes critérios: 

2.2.1. Potencial Empresária: 

a) Possuir cadastro válido no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF; 

b) Possuir Registro Geral; 

c) Ser maior de 18 anos; 

d) Possuir endereço eletrônico. 



 

 

2.2.2. Empresas: 

a) Possuir cadastro válido no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 

CNPJ; 

b) Possuir faturamento anual máximo de R$ R$ 4,8 milhões; 

c) Estar legalmente constituída com sede ou filial nas regiões aceitas 

nesse edital e dispostas no item 2.3; 

d) Ter disponibilidade para participar das capacitações coletivas e 

individuais no prazo estabelecido, sendo elas realizadas no ambiente 

online ou presencial; 

2.3 . Segmentos de Atuação e Territorialidade: 

 

2.3.1 Estão aptas a participar do presente processo seletivo potenciais 

empresárias e empresas com atuação em todos os segmentos econômicos, 

estabelecidas no Estado do Mato Grosso do Sul, conforme divisão a seguir: 

a) Regional Centro que é composta pelos seguintes municípios:  

Campo Grande, Corguinho, Jaraguari, Nova Alvorada, Rio Negro, 

Rochedo, Sidrolândia e Terenos 

b) Regional Sul que é composta pelos seguintes municípios:  

Amambai, Antonio João, Aral Moreira, Caarapó, Coronel Sapucaia, 

Deodápolis, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, 

Itaporã, Jateí, Juti, Laguna Caarapã, Maracajú, Nova Alvorada, 

Paranhos, Ponta Porã, Rio Brilhante, Ivinhema, Anaurilândia, 

Angélica, Batayporã, Ivinhema, Adamantina, Nova Andradina, Nova 

Casa Verde, Novo Horizonte do Sul, Taquarussu, Eldorado, Iguatemi, 

Itaquiraí, Japorã, Jacareí, Mundo Novo, Sete Quedas, Tacuru e 

Naviraí 

c) Regional Costa Leste que é composta pelos seguintes 

municípios:  



 

 

Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, 

Cassilândia, Inocência, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do 

Pardo, Selvíria e Três Lagoas 

d) Regional Norte que é composta pelos seguintes municípios:  

Alcinópolis, Bandeirantes, Camapuã, Chapadão do Sul, Coxim, Costa 

Rica, Coxim, Figueirão, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Rio Verde 

de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora 

e) Regional Oeste que é composta pelos seguintes municípios:  

Bonito, Bela Vista, Bodoquena, Caracol, Guia Lopes da Laguna, 

Jardim, Nioaque, Porto Murtinho, Anastácio, Aquidauana, Corumbá, 

Dois Irmãos do Buriti, Ladário, Miranda e Anastácio 

 

3. Das vagas: 

 

3.1. O presente Edital oferece 600 (seiscentas) vagas. 

3.2. Considerando a abrangência estadual do Projeto, serão aceitas no máximo 

220 (duzentas e vinte) vagas para a Regional Centro,  200 (duzentas) 

vagas para a regional Sul, 100 (cem) vagas para a regional Costa Leste, 50 

(cinquenta) vagas para a regional Norte e 30 (trinta) vagas para Regional 

Oeste . 

3.3. O limite de que trata o item 3.2 poderá ser flexibilizado, caso as vagas 

contempladas no item 3.1 não sejam integralmente preenchidas. 

 

4. Classificação e Seleção: 

 
4.1. As potenciais empresárias e as empresárias serão classificadas mediante 

ordem de inscrição. 

4.2. A Unidade de Relacionamento com o Cliente do SEBRAE/MS será 

responsável pela seleção e classificação das empresas.  

 

 



 

 

5. Divulgação do Resultado de Seleção: 

 

5.1. A divulgação das empresas selecionadas será realizada no 26 de março 

de 2021, por meio do site do Sebrae/MS (www.ms.sebrae.com.br) e por 

e-mail direcionado às empresas classificadas. 

5.2. Caso as empresas participantes não concordem com o resultado, poderão 

interpor recurso à organização do Programa, enviado e-mail para 

faleconosco@ms.sebrae.com.br, solicitando revisão até o dia 29 de 

março de 2021. A resposta será enviada, também por e-mail, até o dia 31 

de março de 2021. 

5.3. A indicação do endereço de e-mail será de responsabilidade da empresa 

participante da seleção no ato da inscrição e será de sua inteira 

responsabilidade o acompanhamento e verificação do resultado. 

 

6. Atividades do Programa: 

 

As 600 (seiscentas) potenciais empresárias e pequenas empresas selecionadas 

no presente Edital participarão do “PROJETO SEBRAE DELAS”, desenvolvendo 

atividades ao longo de 08 (oito) meses, que contribuirão para aumentar a 

probabilidade de sucesso de ideias e a competitividade de negócios liderados por 

mulheres.  

 

6.1. Será priorizada a realização de atividades em ambientes digitais, em 

ferramenta a ser indicada pelo SEBRAE/MS, tal como Teams, Zoom, etc, 

que poderá ser acessada pela Internet. 

6.2. A realização das atividades de forma presencial poderá ser considerada 

pelo SEBRAE/MS, em conformidade com os protocolos de saúde e 

segurança das autoridades governamentais neste período de pandemia do 

COVID-19. 

 
7. Ações do programa: 



 

 

7.1. Jornada Essencial: 

Potencial Empresária – Esta jornada é para mulher que se encontra em 

transição de carreira, de empregada para empreendedora, nela iremos 

auxilia-la a traçar um plano, organizar o tempo, preparar as finanças, 

definir seu modelo de negócio e entrar em ação, serão 20 (vinte) horas de 

palestras/oficinas/workshops, nos seguintes temas: 

 

a) Habilidades Comportamentais – soft skill 

b) Definição de Modelo de Negócios 

c) Formalização  

 

Pequenas Empresas - Esta jornada é para a empresa liderada por uma 

mulher, que abriu seu primeiro negócio, precisa organizar sua gestão 

empresarial e se inspirar em histórias e experiências de liderança e 

sucesso, serão 20 (vinte) horas de consultorias individuais/coletivas, nos 

seguintes temas: 

 

a) Habilidades Comportamentais – soft skills 

b) Definição de Modelo de Negócios 

c) Finanças 

d) Planejamento Estratégico 

e) Marketing Digital 

7.2.  Jornada Premium / Jornada Premium Duo: 

Pequenas Empresas - Esta jornada é para a empresa liderada por uma 

ou duas mulheres, que precisa aprimorar sua gestão empresarial, ampliar 

mercado, aumentar suas vendas digitalmente, expandir redes de 

relacionamento, realizar negócios, parcerias e troca de informações, 

organizadas em: 

 

Capacitações Coletivas: 

 



 

 

60 (sessenta) horas oficinas/workshops/treinamentos, nos seguintes 

temas: 

 

a) Habilidades Comportamentais – soft skills 

b) Definição de Modelo de Negócios 

c) Finanças Feminina 

d) Planejamento Estratégico 

e) Marketing Digital 

f) Excelência no Atendimento 

g) Gestão do Tempo/ Produtividade 

 

Consultoria individuais:  

 

20 (vinte) horas de consultorias individuais nos seguintes temas: 

 

a) Habilidades Comportamentais – soft skills; 

b) Planejamento estratégico; 

c) Finanças; 

d) Marketing digital 

 

Ações de Acesso a Mercado 

 

Passaporte para entrada em: 

 

a) 01 Rodadas de Negócios 

b) 01 Feira de Negócios 

c) 01 Encontro Estadual de Empresárias  

 



 

 

8. Inscrição/ Investimento 

 

8.1. Jornada Essencial - A inscrição será individual e gratuita e deverá ser 

efetuada no período de 10/03/2021 a 25/03/2021, por meio do formulário de 

inscrição disponível no link:  

8.2. Jornada Premium - A inscrição será individual e terá um valor, a título de 

investimento, de R$ 610,00 (Seiscentos e dez reais), podendo ser 

parcelada em até 10X no cartão de crédito e deverá ser efetuada no 

período de 10/03/2021 a 25/03/2021, por meio do formulário de inscrição 

disponível no link:  

8.3. Jornada Premium Duo -  A inscrição será  para duas pessoas vinculadas 

ao mesmo CNPJ (sócias), e terá um valor, a título de investimento, de R$ 

687,00 (Seiscentos e oitenta e sete reais) podendo ser parcelada em até 

10X no cartão de crédito e deverá ser efetuada no período de 10/03/2021 a 

25/03/2021, por meio do formulário de inscrição disponível no link:  

8.4. Os valores previstos nos itens 8.1,8.2 e 8.3 poderão ser pagos da seguinte  

forma: 

 

a) Por meio de cartão de crédito através da loja virtual do Sebrae Mato 

Grosso do Sul, podendo ser parcelado em até 10 vezes, sem juros .  

 

8.5.  Na hipótese de desistência do programa, o investimento realizado não 

será devolvido, salvo se a desistência se der antes do início das ações do 

programa. 

 

9. Disposições Finais 
 

9.1. A candidatura e possível participação no Projeto implicam no conhecimento 

e aceitação total e irrestrita dos termos descritos no presente Edital. 

9.2. A participação no presente Edital está condicionada à assinatura do Termo 

de Consentimento para coleta e tratamento de dados pessoais, tais como: 

nome, endereço, CPF e data de nascimento, com a finalidade de registro 

nos sistemas de atendimento para comprovar/evidenciar o cumprimento da 



 

 

meta tanto para o SEBRAE/MS quanto para o Sebrae Nacional, bem como 

para averiguar a participação nas atividades realizadas; 

9.3. O SEBRAE/MS obriga-se, sempre que aplicável, a atuar no presente Edital 

em conformidade com a Legislação vigente sobre proteção de dados 

relativos a uma pessoa física (“Titular”) identificada ou identificável (“Dados 

Pessoais”) e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre 

a matéria, em especial a Lei 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de 

Dados”); 

9.4. O SEBRAE/MS, incluindo todos os seus colaboradores, compromete-se a 

tratar todos os Dados Pessoais como confidenciais, exceto se já eram de 

conhecimento público sem qualquer contribuição desta Instituição, mesmo 

após o encerramento deste Edital e independentemente dos motivos que 

derem causa ao seu término ou resolução. 

9.5. A adesão ao presente Edital implica, obrigatoriamente, na participação em 

pesquisa para fins de prestação de contas e averiguação dos resultados; 

9.6. Todas as empresas participantes se responsabilizam integralmente pela 

veracidade das informações prestadas no formulário de inscrição; 

9.7. As empresas selecionadas autorizam a divulgação e utilização das 

informações enviadas, com vistas à elaboração de relatórios, releases para 

a assessoria de imprensa do SEBRAE/MS, resguardadas as informações 

sensíveis protegidas pela legislação vigente;  

9.8. As empresas participantes do Projeto autorizam a divulgação da imagem 

dos representantes das empresas e de seus produtos, no site e nas Redes 

Sociais do SEBRAE/MS, durante as ações do programa; 

9.9. As ações do programa desenvolvido pelo SEBRAE/MS não poderão ser 

transferidas a outras empresas, ainda que coligadas ou integrantes do 

mesmo grupo econômico ou com os mesmos sócios; 

9.10. Na hipótese de não haver o preenchimento das vagas disponibilizadas para 

o programa de que trata o presente Edital, haverá o ressarcimento integral 

do investimento; 

9.11. O SEBRAE/MS poderá alterar a carga horária definida nesse Edital, 

interromper ou suspender a execução do programa, com prévia 



 

 

comunicação às empresas participantes. Nas hipóteses de interrupção ou 

suspensão, haverá o ressarcimento integral do investimento; 

9.12. Na hipótese em que haja a necessidade de remarcar as consultorias 

tratadas neste Edital, a empresa participante deverá informar ao 

SEBRAE/MS com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência; 

9.13. Se o prazo informado no item 9.12 não for observado, a consultoria não 

será prestada e não haverá reposição; 

9.14. As atividades que não puderem ser realizadas por problemas de 

conexão/tecnologia da empresa participante, não serão reagendadas; 

9.15. A relação jurídica estabelecida entre as partes e decorrente do presente 

Edital não está regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, por não 

haver relação de consumo; 

9.16. O investimento realizado pelas empresas selecionadas, na forma e 

condições previstas no item 9 do Edital, não lhes garante o direito de exigir 

qualquer indenização ou ressarcimento pelo eventual não atingimento dos 

objetivos e resultados pretendidos pelo presente projeto, pelas seguintes 

razões: 

 

a) o projeto é subsidiado com recursos do SEBRAE/MS; 

b) o interesse do SEBRAE/MS converge com o interesse das empresas 

participantes pelo alcance dos objetivos e resultados do projeto; 

c) as capacitações e atividades previstas não possuem natureza de 

prestação de serviço; 

d) o SEBRAE/MS não possui finalidade lucrativa; 

e) o projeto possui manifesta consonância com sua missão institucional, 

prevista no art. 9º da Lei 8.029/90 e art. 5º de seu Estatuto Social, pelo 

fomento da competitividade e do desenvolvimento sustentável das Micro 

e Pequenas Empresas no Estado do Mato Grosso do Sul. 

 

9.17. Dúvidas acerca do teor do presente Edital deverão ser encaminhadas à 

Unidade de Relacionamento com o Cliente por meio do e-mail 

faleconosco@ms.sebrae.com.br com o título no assunto “Dúvidas Edital 

Sebrae Delas”;  



 

 

 

10. Cronograma de execução 

 

Inscrição das empresas no Projeto Sebrae 

Delas 

De 10/03 a 25/03 

Divulgação das Empresas Selecionadas 26/03  

Início do Projeto Sebrae Delas 05/04 

 

 

 

 

 

 



 

 

1ª ERRATA - EDITAL Nº 01 /2021 

 

 

PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

 

Tendo em vista a publicação do Decreto 14.682, de 19 de março de 2021, que entre 

outras medidas antecipou os feriados municipais para serem exercidos nos dias 22 a 

28 de março de 2021, comunicamos a prorrogação  das inscrições no EDITAL Nº 01 

do PROGRAMA SEBRAE DELAS para 10/04/2021. 

 

Novo Cronograma de execução 

 

Inscrição das empresas no Projeto Sebrae Delas De 10/03 a 10/04/2021 

Divulgação das Empresas Selecionadas 12/04/2021  

Início do Projeto Sebrae Delas 15/04/2021 

 

 

 

 

 

Campo Grande, 19 de março de 2021 
 
 
 


