
 EDITAL PÚBLICO SEBRAE LIKE A BOSS PIAUÍ - CICLO 2022 - Presencial 

 Programa de Pré-aceleração para Startups 

 PREÂMBULO 

 O  SERVIÇO  DE  APOIO  ÀS  MICRO  E  PEQUENAS  EMPRESAS  DO  ESTADO  DO  PIAUÍ  – 
 SEBRAE/PI  ,  inscrito  no  CNPJ-MF  sob  o  nº  06.665.129/0001-03,  situado  à  Avenida  Campos  Sales, 
 1046,  Centro,  Teresina/PI,  convida  estudantes,  professores,  profissionais  do  mercado  e 
 empreendedores  com  ideias/startups/projetos  inovadores  a  participar  do  Programa  de 
 Pré-aceleração  SEBRAE  LIKE  A  BOSS  PIAUÍ  -  Ciclo  2022  -  Presencial,  que  acontecerá  entre  os 
 meses de julho e dezembro de 2022. 

 O  SEBRAE  LIKE  A  BOSS  PIAUÍ  é  um  Programa  realizado  pelo  SEBRAE/PI  que  trabalhará  a 
 Pré-Aceleração  de  Startups  e  a  capacitação  de  empreendedores,  para  colocarem  suas  ideias  de 
 negócios inovadores no mercado de forma rápida e consistente. 

 1. OBJETO 

 1.1  O  presente  Edital  visa  selecionar,  por  Unidade  Regional  onde  haja  sede  física  do  SEBRAE,  até 
 30  (trinta)  ideias/startups/projetos  inovadores,  criados  em  equipe  (mínimo  de  02  (duas)  pessoas), 
 nas  fases  de  ideação  ou  operação  do  Estado  do  Piauí.  Os  empreendedores  selecionados  passarão 
 por  um  Programa  de  Pré-aceleração  conectado  às  mais  recentes  metodologias  de  desenvolvimento 
 de  negócios  tecnológicos  e  de  alto  impacto  no  mundo.  O  programa  é  trabalhado  de  forma  integrada 
 ao  ecossistema  local  e  nacional,  através  de  eventos  presenciais  e/ou  online  de  networking  abertos  à 
 comunidade, mentorias e workshops, presenciais e virtuais. 

 1.2  O  objetivo  geral  do  Programa  é  transformar  ideias  e  projetos  em  modelos  de  negócios 
 inovadores  e  sustentáveis,  através  de  uma  metodologia  de  capacitação  imersiva,  na  qual  os 
 empreendedores  vivenciarão  as  diversas  fases  de  desenvolvimento  de  uma  startup  com  a  ajuda  de 
 instrutores,  mentores  e  profissionais  especializados  que  irão  compartilhar  suas  experiências  em 
 módulos  práticos  e  mentorias.  Além  disso,  as  equipes  com  melhor  desempenho  ao  longo  do 
 Programa  apresentarão  suas  startups  para  potenciais  investidores  em  evento  final  no  formato  de 
 Demo Day. 

 2. JUSTIFICATIVA 
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 2.1  O  novo  formato  de  criação  de  empresas  e  negócios  intitulado  STARTUP  vem  ganhando 
 destaque  no  mercado,  pois  tem  trazido  produtos  e  serviços  tecnológicos  e  inovadores  para  a 
 sociedade.  O  SEBRAE/PI  é  uma  instituição  nacionalmente  reconhecida  pelo  fomento  aos  pequenos 
 negócios,  atuando  em  todos  os  setores  da  economia.  O  apoio  aos  empreendedores  atuantes  com 
 startups  se  tornou  uma  importante  frente  de  trabalho  nos  últimos  anos.  Com  isso  em  vista,  o 
 SEBRAE/PI  lança  a  12ª  Edição  do  Programa  SEBRAE  LIKE  A  BOSS  PIAUÍ  para  pré-acelerar 
 ideias/startups/projetos inovadores do Estado. 

 3. QUEM PODE PARTICIPAR E INSCRIÇÃO 

 3.1  Pessoa  física  ou  jurídica  situada  no  Estado  do  Piauí.  Se  pessoa  física,  que  seja  maior  de  18 
 (dezoito)  anos  pelo  menos  o  líder  do  time/equipe  e  o(a)  outro(a)  membro(a)  seja  maior  de  16 
 (dezesseis) anos. 

 3.2  Ter,  individualmente  ou  em  equipe,  uma  ideia,  startup  ou  projeto  com  modelo  de  negócio 
 inovador em desenvolvimento nas fases de ideação ou operação: 

 (i)  Ideação:  o  empreendedor/equipe  já  tem  uma  ideia  e  deseja  transformá-la  em  um  modelo 
 de negócio escalável, explorando uma oportunidade; 

 (ii)  Operação:  o  empreendedor/equipe  já  tem  um  produto  ou  um  MVP  (mínimo  produto  viável). 
 É  a  fase  em  que  o  mais  importante  é  aprender  a  gerenciar  bem  o  negócio.  Neste  estágio,  são 
 necessárias  ferramentas  técnicas  que  possam  ser  implantadas  imediatamente  na  operação  da 
 startup e forte visão estratégica para conquistar clientes e se posicionar no mercado. 

 3.3  Objetiva-se  selecionar  até  30  startups,  por  Unidade  Regional  onde  haja  sede  física  do  SEBRAE, 
 independentemente da fase em que se encontram. 

 3.4  Os  empreendedores  interessados  em  participar  do  Programa  de  Pré-aceleração  para  Startups  - 
 SEBRAE  LIKE  A  BOSS  PIAUÍ  ,  devem  fazer  a  inscrição  através  do  formulário  online  disponível  no 
 link:  https://bit.ly/preaceleracaolikeaboss2022  . 

 3.5  A  data  limite  para  fazer  a  inscrição  será  o  dia  26  de  junho  de  2022,  às  23:59  (Horário  de 
 Brasília). 

 4. FUNCIONAMENTO, FASES DO PROGRAMA E CRONOGRAMA 

 O  Programa  SEBRAE  LIKE  A  BOSS  PIAUÍ  contará  com  diversas  ações  -  palestras,  oficinas, 
 webinars,  mentorias,  conteúdos  e  treinamentos  -  divididas  em  3  ciclos:  Comportamento 
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 Empreendedor,  Viabilidade/Encontrabilidade  da  Solução,  Startup  e  Mercado.  O  período  de 
 realização será de 11 julho a 10 de dezembro de 2022. 

 4.1 CICLO 01 - Comportamento Empreendedor 

 Realização  de  palestras  com  empreendedores  que  irão  compartilhar  um  entendimento  mais  amplo 
 sobre  o  desenvolvimento  de  negócios,  como  surgem  e  o  impacto  que  geram  trazendo  inovação  para 
 o  mercado.  Os  temas  estarão  associados  às  diferentes  áreas  do  conhecimento  e  segmentos  de 
 negócios,  destinados  a  empreendedores,  profissionais  do  mercado,  empresários,  alunos, 
 professores  e  pesquisadores  de  Universidades  e  demais  interessados  em  empreender.  As  palestras 
 serão remotas e abertas aos selecionados no Edital. 
 Realização  de  workshop  de  ideação  na  qual  os  participantes  serão  orientados  de  forma  prática 
 sobre  o  processo  de  criação  das  startups  e/ou  negócios  inovadores,  tirar  ideias  e  projetos  do  papel 
 para transformá-las em negócios viáveis. 

 4.2 CICLO 02  - Viabilidade/Encontrabilidade da Solução 

 Foco  estratégico  na  definição  da  Proposta  de  Valor  da  Startup;  Verificação  de  clientes  no  mercado; 
 Validação  de  clientes  junto  ao  mercado;  Validação  do  Cliente-Alvo  e  Concretização  das  Primeiras 
 vendas. 

 4.3 CICLO 03  - Startup e Mercado 

 Foco  em  mercado  com  aplicação  de  modelo  de  receitas;  Aquisição  de  Clientes  em  Escala  e 
 Breakeven. 

 5. PROCESSO DE SELEÇÃO 

 I.  O  processo  seletivo  será  em  etapa  única.  Todas  as  ideias/startups/projetos  inscritos  passarão 
 por  uma  avaliação  do  programa,  isto  é,  de  avaliadores  indicados  pelo  SEBRAE/PI.  Serão 
 selecionadas  até  150  (cento  e  cinquenta)  ideias/startups/projetos  para  participarem,  com 
 limite  de  até  30  (trinta)  selecionadas  por  Unidade  Regional  do  SEBRAE.  Os  critérios 
 analisados  na  seleção  serão:  Grau  de  inovação  da  ideia/startup/projeto;  Aderência  a  uma  das 
 Áreas  Foco  (ANEXO  I),  Relevância  do  Problema  e  Equipe  Multidisciplinar,  com  pontuação  de 
 0 a 5 em cada critério; 

 II.  Em  caso  de  empate  por  pontuação,  o  desempate  observará  a  seguinte  ordem:  a)  Maior  grau 
 de inovação da ideia/startup/projeto; b) ordem de inscrição no programa; 

 III.  A  banca  responsável  pelo  Processo  Seletivo  será  formada  por  consultores/convidados 
 especializados,  podendo  ter  a  participação  de  representantes  da  instituição  realizadora  do 
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 Programa.  A  avaliação  será  registrada  em  planilha  única,  após  decisão  consensual  sobre  a 
 pontuação a ser atribuída para cada critério; 

 IV.  Serão  selecionadas  até  30  (trinta)  ideias/startups/projetos,  por  Unidade  Regional  do  SEBRAE 
 no  Piauí,  obedecendo  ao  máximo  de  90  (noventa)  empreendedores  quando  somada  a 
 quantidade  de  integrantes  das  equipes.  Ou  seja,  toda  equipe  só  poderá  ter  no  mínimo  02 
 (dois)  integrantes  e  no  máximo  03  (três).  Após  fechamento  das  vagas,  ficará  formada  uma 
 lista  de  espera,  que  poderá  ser  acionada  em  casos  de  desistências,  não  preenchimento  e/ou 
 falta de interesse das propostas selecionadas, obedecendo o limite já mencionado. 

 No  evento  de  Demo  Day  Regional,  as  startups  que  apresentarem  melhor  desempenho  terão  a 
 oportunidade  de  apresentar  seus  Pitches  no  Demo  Day  Final  para  uma  banca  de  avaliação  que 
 contará  com  representantes  de  aceleradoras,  potenciais  investidores,  entre  outros  atores  do 
 ecossistema  de  inovação  local  e  nacional.  Vale  destacar  que  no  evento  serão  premiadas  as  3 
 melhores startups do Programa no Ciclo de 2022. 

 6. DATAS, PRAZOS E RECURSOS 

 6.1  O  presente  edital  permanecerá  vigente  até  a  realização  da  última  ação  prevista  no  Cronograma 
 do  SEBRAE LIKE A BOSS PIAUÍ 2022  . As principais datas  podem ser conferidas a seguir: 

 Principais Datas 

 Atividade  Data 

 Divulgação do Edital e Período de Inscrições para a Pré-aceleração  21 de maio a 26 de junho de 2022 

 Divulgação dos selecionados  01 de julho de 2022 

 Prazo para apresentação de recursos  02 a 03 de julho de 2022 

 Divulgação (final) dos selecionados para Programa  05 de julho de 2022 

 Evento online de Abertura Oficial do Programa  07 de julho de 2022 

 Realização da Pré-aceleração  11 de juiho a 10 de dezembro de 2022 

 Demo Day Regional e Demoday Final (respectivamente)  03 de dezembro e 
 10 de dezembro de 2022 

 6.2  O  resultado  final  do  processo  seletivo,  caberá  recurso  no  prazo  de  2  (dois)  dias,  contado  a  partir 
 do  primeiro  dia  subsequente  à  divulgação  da  lista  de  selecionados,  a  serem  encaminhados, 
 exclusivamente para o e-mail  startup.sebraepi@gmail.com  e segundo o modelo do ANEXO II. 

 EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS  SEBRAE LIKE A BOSS PIAUÍ  2022 
 4 



 I.  Apenas serão analisados os recursos encaminhados de acordo com o modelo do ANEXO II; 
 II.  Não  serão  considerados  entregues,  recursos  enviados  fora  do  prazo  ou  por  qualquer  outro 

 meio não indicado no item 6.2; 
 III.  Não  será  permitida  a  apresentação  de  novos  documentos  ou  complementação  de 

 informações/documentos  da  inscrição  em  sede  de  recurso.  Esse  instrumento  se  destina 
 somente a questionamentos relacionados à classificação final das propostas inscritas; 

 IV.  Os  recursos  serão  analisados  e,  em  caso  de  deferimento  de  um  ou  mais  recursos,  será 
 publicada na divulgação final dos selecionados para Programa; 

 V.  Não  serão  aceitos  recursos  ou  pedidos  de  reconsideração  da  avaliação  dos  recursos 
 apresentados; 

 VI.  A  entidade  promotora  desta  seleção  não  se  responsabiliza  por  recurso  não  enviado  por 
 motivos  de  ordem  técnica  de  computadores,  falhas  de  comunicação,  congestionamento  das 
 linhas de comunicação ou por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

 7. PARTICIPAÇÃO DO SEBRAE 

 7.1  A  participação  do  SEBRAE/PI  se  dará  propiciando  estrutura  (instrutores,  mentores,  consultores, 
 conexão,  etc)  na  realização  das  atividades  previstas  e  para  a  capacitação  e  acompanhamento  dos 
 empreendedores/startups  selecionados,  de  forma  a  contribuir  com  a  elevação  do  seu  nível  de 
 maturidade dos participantes no que se refere ao desenvolvimento de startups. 

 Além  das  atividades  de  instrutoria  no  formato  presencial  e/ou  virtual,  estão  previstas  rodadas  de 
 instrutoria/mentoria  individuais  e/ou  coletivas,  bem  como  indicações/simulações/orientações  de 
 eventos  de  acesso  à  capital  e  investimento  disponibilizados  pelo  mercado  e/ou  outras  entidades  de 
 fomento  e  acesso  à  crédito.  O  cronograma  detalhado  será  apresentado  no  evento  de  abertura  oficial 
 do Programa. 

 8. FORMALIZAÇÃO, INVESTIMENTO E RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTES 
 SELECIONADOS 

 8.1 Assinar o termo de compromisso referente à sua participação no programa. 

 8.2  Ter  ao  menos  70%  (setenta  por  cento)  de  participação  nas  atividades  do  programa,  sem 
 ultrapassar  2  (duas)  ausências  consecutivas  nas  mentorias  coletivas  e/ou  individuais  previstos 
 durante  o  programa.  Caso  contrário,  a  equipe  não  receberá  o  certificado  de  participação  do 
 programa, podendo ter as vagas disponibilizadas para participantes avulsos e/ou em lista de espera. 

 8.3  Em  caso  de  desistência  de  um  ou  mais  participantes,  a  equipe  poderá  repor  o  participante, 
 sempre  obedecendo  o  limite  de  3  (três)  pessoas  por  equipe  nas  atividades  coletivas  síncronas  e 
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 deve  comunicar  imediatamente  à  equipe  organizadora  do  Programa,  através  do  email 
 startup.sebraepi@gmail.com. 

 8.4  Ceder  os  direitos  de  uso  de  imagem  obtidas  durante  o  programa  para  a  utilização  em 
 campanhas/ações/peças promocionais e/ou institucionais do SEBRAE/PI. 

 9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 9.1  O  SEBRAE/PI  se  reserva  o  direito  de  abrir  vagas  em  cada  encontro  para  participantes  não 
 selecionados,  interessados  em  acompanhar  apenas  uma  atividade/tema  específico,  mediante 
 inscrição prévia. 

 9.2  Ao  final  de  todas  as  atividades  do  Programa,  os  participantes  que  tiverem  cumprido  ao  menos 
 70%  (setenta  por  cento)  das  atividades  realizadas  terão  direito  ao  CERTIFICADO  de  100  horas 
 emitido pelo SEBRAE/PI. 

 9.3  O  SEBRAE/PI  poderá,  a  qualquer  tempo,  cancelar  ou  alterar  o  presente  edital,  no  todo  ou  em 
 parte, sem que caiba qualquer direito de indenização aos participantes selecionados. 

 9.4  As  atividades  aqui  descritas  ocorrerão  em  formato  presencial  e/ou  virtual.  Quando  for  o  caso  do 
 formato  virtual,  o  link  de  acesso  às  salas  de  videoconferência  e  plataformas  de  transmissão  a  serem 
 divulgados previamente às atividades pelo SEBRAE/PI. 

 9.5  Todo  e  qualquer  esclarecimento  com  relação  a  este  Edital,  deverá  ser  feito  por  escrito  pelo 
 e-mail  startup.sebraepi@gmail.com. 

 9.6  A  participação  no  Programa  SEBRAE  LIKE  A  BOSS  PIAUÍ  2022  implicará  a  aceitação  integral  e 
 irretratável das normas contidas neste edital e nos seus anexos. 

 9.7  O  foro  de  Teresina,  Estado  do  Piauí,  é  competente  para  conhecer  e  julgar  as  questões 
 decorrentes do presente Edital. 

 Teresina, 21 de maio de 2022. 
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 ANEXO I 

 O  SEBRAE/PI  mapeou  as  principais  oportunidades  de  inovação  em  diversos  setores  importantes  da 
 economia  do  Piauí,  bem  como  as  áreas  prioritárias  para  o  desenvolvimento  regional  das  startups. 
 Confira abaixo: 

 1.  SERVIÇO 
 -  Atividades de atenção à saúde humana; 
 -  Atividades de atenção à educação em qualquer nível; 
 -  Atividades de atenção ao turismo; 
 -  Telecomunicações. 

 2.  INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
 -  Fabricação de produtos alimentícios; 
 -  Fabricação de produtos de minerais não metálicos; 
 -  Confecção de artigos do vestuário e acessórios; 
 -  Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos; 
 -  Fabricação de móveis. 

 3.  AGRONEGÓCIO 
 -  Agricultura pecuária e serviços relacionados; 
 -  Pesca e aquicultura. 
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 ANEXO II 

 FORMULÁRIO DE RECURSO 

 Eu_________________________________________________________________,  nascido(a)  em 
 ______/______/______,  portador(a)  do  RG  nº___________________  e  do  CPF 
 _______._______._______-______,  inscrito  no  Edital  de  Seleção  de  Propostas  para  o  Programa 
 SEBRAE  LIKE  A  BOSS  PIAUÍ  2022,  promovido  SEBRAE/PI  apresento  recurso  junto  à  Comissão  de 
 Avaliação, relativo ao resultado final divulgado, pelo(s) motivo(s) a seguir: 

 ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................. 
 ....................................................................................................................... 

 Estou  ciente  de  que  da  revisão  solicitada  pode  resultar  a  não  alteração  da  pontuação  ou  sua 
 alteração para mais ou para menos. 

 __________________________, ______/______/______ 
 Local                                        Data 

 ___________________________________________ 
 Assinatura do interessado (por extenso) 
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