Edital 01/2017
Projeto Sebrae Moda Afro
O Sebrae do Rio de Janeiro, torna público o lançamento do presente Edital
para a participação do Projeto Sebrae Moda Afro e convida a participar os
afroempreendedores - donos de negócios que se autoclassifiquem como negros
(pretos e pardos - de acordo com a classificação do IBGE), do segmento de moda e que
produzam - de forma artesanal ou industrial -, vestuário e acessórios com referências
da matriz cultural afro-brasileira ou pan-africana, promovendo valorização do
Interesse memorial para a cultura Afro-Brasileira nos termos aqui estabelecidos e em
conformidade com o REGULAMENTO anexo, parte integrante deste Edital.
O presente edital tem o objetivo de promover o fortalecimento do afro
empreendedorismo, por meio do fomento aos negócios, inclusão produtiva, e
sustentabilidade dos pequenos negócios através do aumento da competitividade do
segmento de moda afro.
O foco desse projeto é capacitar os selecionados, de acordo com as principais
demandas do segmento de moda afro-brasileira e pan-africana, desde as necessidades
em gestão empresarial indo além através da inovação que possui destaque para a
sustentabilidade socioambiental, design e preservação da identidade cultural, em
conformidade com o REGULAMENTO anexo, parte integrante deste Edital.
1. DO OBJETO
Trata-se de base referencial para selecionar donos e/ou sócios de negócios que se
autoclassifiquem como negros (pretos e pardos - de acordo com a classificação do
IBGE), do segmento de moda e que produzam - de forma artesanal ou industrial -,
vestuário e acessórios com referências da matriz cultural afro-brasileira ou panafricana. Podem concorrer ao edital: negócios sem CNPJ, Microempreendedores
Individuais (MEI) e Microempresas (ME).
Os afroempreendedores selecionados, inicialmente irão participar de um ciclo de
oficinas e consultoria para desenvolver os aspectos básicos de gestão: planejamento,
gestão financeira e marketing, com foco em marketing digital. Também receberão uma
consultoria para legalização completa do negócio: CNPJ (MEI), alvará de
funcionamento e cadastro na Nota Carioca.
Na etapa posterior serão realizadas as seguintes atividades:
 Curso de Gestão Financeira para Moda;
 Mentoria
em
gestão
financeira,
marketing,
planejamento
e
empreendedorismo. Cada afroempreendedor terá 3 horas de mentoria em até
2(dois) temas de gestão.



Inovação: curadoria individualizada com foco em design, sustentabilidade e
estudo de cases.
As ações do Projeto serão realizadas dos meses de abril a novembro de 2017.
Parágrafo único – as oficinas, cursos e consultorias previstos neste edital serão
gratuitos para o afroempreendedor selecionado para participar do projeto.
2. DAS INSCRIÇÕES
Serão aceitas as inscrições realizadas pelo somente pelo formulário online:
https://form.jotformz.com/sucamattos/projeto-sebrae-moda-afro , entre os dias 6 e 16 de
março de 2017, das 9h às 17h.
Para se inscrever os afroempreendedores:
2.1.
Devem ser moradores da Região metropolitana do Rio de Janeiro.
2.2.
Só poderão se inscrever maiores de 18 anos.
2.3.
Autodeclaração preto ou pardo, de acordo com os critérios de cor/taça
do IBGE.
2.4.
Ser dono e/ou sócio de empreendimento em funcionamento no
segmento de moda – vestuário e acessórios. Não é necessário possuir CNPJ.
2.5.
Os produtos devem fazer referência a matriz cultural afro-brasileira
e/ou pan-africana.
2.6.
Ter disponibilidade para participar das capacitações e consultorias
propostas.
2.7.
Casos de descumprimentos de quaisquer das obrigações previstas no
edital resultarão na exclusão automática do afroempreendedor de participar
do Projeto.
3. DO PROCESSO SELETIVO
3.1.
Serão abertas 30 vagas para afroempreendedores, onde os
afroempreendedores que confirmarem sua inscrição, automaticamente se
comprometem em participar de todas as etapas do processo de seleção.
3.2.
O processo de seleção terá duas etapas:
3.2.1. Análise dos formulários de inscrição.
3.2.2. Realização de banca avaliadora que irá analisar se os produtos estão de
acordo com os critérios de elegibilidade do afroempreendedor, que são:
- Originalidade do produto.
- Apresentação da empresa.
- Viabilidade do empreendimento.
- Comportamento empreendedor.

- Vínculo do produto a matriz cultural afro-brasileira ou pan-africana.
- Estratégias de marketing.
- Relacionamento com o Sebrae.
4. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
4.1.
Período de Inscrições: 6 de março a 16 de março de 2017.
4.2.
Realização da Banca de Avaliação: 23 de março e 24 de março de 2017.
4.3.
Divulgação do resultado: 3 de abril de 2017. O resultado será divulgado
no site do Sebrae RJ: http://www.sebraerj.com.br
Parágrafo único – Os afroempreendedores selecionados terão que respeitar os
horários de funcionamento estabelecidos para o funcionamento do Projeto, como
também o código de conduta de convívio do espaço comum, sob pena de
desligamento do Projeto.
5. DA BANCA DE AVALIAÇÃO
A banca de avaliação será conduzida por 5(cinco) membros, sendo 3(três) deles
afrodescendentes envolvidos no projeto e com conhecimento comprovado sobre o
segmento de moda afro-brasileira.

6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1.
As etapas de formação serão realizadas nos Espaço do SEBRAE/RJ
situados na cidade do Rio de Janeiro a ser definidos durante o processo de
seleção. As atividades serão agendadas de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h.
Cronograma
Início da 1ª etapa de Capacitação
Início da 2ª etapa de Capacitação
Enceramento

Datas
11 de abril de 2017
4 de julho de 2017
Outubro de 2017

Horário
14h às 18h
14h às 18h
A confirmar

6.2.
Será exigida do afroempreendedor a presença nas atividades de
capacitação, consultoria e visitas técnicas.

7. DOS CASOS OMISSOS E INFORMAÇÕES
7.1.
Os casos omissos serão decididos pelos colaboradores do Sebrae/RJ da
Coordenação de Moda e da Coordenação Comunidade Sebrae gestores do
Projeto.
7.2.
Em caso de dúvidas e informações sobre edital, ligar para 0800 570 0800
ou enviar e-mail para smattos@rj.sebrae.com.br .

Rio de Janeiro, 2 de março de 2017.

