
 

 

PROGRAMA LABORA + SEBRAE PARA ACELERAÇÃO DE NEGÓCIOS DE 

IMPACTO SOCIAL  
 

FAQ – PERGUNTAS FREQUENTES 

 

O que é o “Programa Labora + Sebrae”? 

O “Programa Labora + Sebrae” tem o objetivo de fortalecer, acelerar e premiar 

empreendedores que lideram negócios que buscam soluções de base tecnológica para 

problemas sociais e/ou ambientais.   

 

Quantos negócios serão selecionados? 

Até 20 negócios de impacto social de base tecnológica poderão ser selecionados. 

 

Qual o período de realização do Programa? 

O programa tem duração de 6 (seis) meses e acontecerá entre os meses de Março a 

Setembro de 2020. 

 

Como funciona o programa? 

O programa de aceleração é composto por workshops, mentorias e consultorias realizados 

durante 6 (seis) meses por uma equipe de especialistas multidisciplinares. Cada negócio terá 

5 (cinco) encontros de consultoria sobre empreendedorismo e gestão e 4 (quatro) encontros 

de consultoria de tecnologia.  

 

Quais são os benefícios do programa para o empreendedor?  

Receber apoio técnico, mentoria e consultoria individualizada nas temáticas de gestão, 

impacto social e tecnologia para alavancar negócios, concorrer à premiação concedida às 

três (3) startups mais bem avaliadas por mentores, consultores e especialistas externos em 

diferentes etapas ao longo do programa, ter acesso, como residente, ao Lab Oi Futuro no 

Flamengo mediante ao “Termo e Condições de Uso”. O Lab Oi Futuro conta com um 

coworking de 28 estações de trabalho, estúdio de som, espaço para mentorias e palestras, 

ateliê criativo, sala de apoio e auditório, em um ambiente idealizado para estimular a 

experimentação e conectar empreendedores de todo o Brasil e participar da rede do Oi 

Futuro para troca de experiências com outros residentes e prospecção de novas 

oportunidades de capacitação e negócios. 

 

Quantas pessoas da equipe devem participar do Programa? 

Cada negócio de impacto poderá participar com até 2 (dois) representantes ao longo de 

todo o programa. 



 

 

O programa prevê alguma premiação?  

O “Programa Labora + Sebrae” prevê prêmio de R$ 50 mil (cinquenta mil reais) que será 

dividido entre as três startups mais bem avaliadas por mentores, consultores e especialistas 

externos em diferentes etapas ao longo do programa. O prêmio será distribuído da seguinte 

forma (valores brutos): R$ 25.000,00 (1º lugar), R$ 15.000,00 (2º lugar) e R$ 10.000,00 (3º 

lugar).  

O pagamento do prêmio ocorrerá mediante emissão de recibo contra o Oi Futuro, cabendo 

retenção do imposto de renda na fonte, conforme previsto em legislação vigente. Demais 

encargos e tributações aplicadas à operação estarão sob a responsabilidade do premiado.  

 

Quem pode participar? 

Poderão participar do “Programa Labora + Sebrae” empreendedores(as) que apresentem 

um negócio de impacto em fase de geração de receita e com potencial de crescimento por 

meio da tecnologia e da melhoria da gestão.  O(A) empreendedor(a) deve ser maior de 18 

(dezoito anos) e ter disponibilidade para participar das etapas presenciais do programa no 

Rio de Janeiro. 

 

Meu negócio precisa ter CNPJ? 

Sim. Para participar do programa o negócio de impacto social precisa estar formalmente 

constituído e inscrito no CNPJ. 

 

Meu negócio está cadastrado como MEI - Microempreendedor Individual, posso participar 

do programa? 

Sim, negócios formalizados como MEI podem participar do programa. Importante se 

certificar que o CNPJ do MEI encontra-se em situação ativa.   

 

O que são negócios de impacto social? 

Os negócios de impacto social são negócios que buscam solucionar um problema social, 

garantindo a autossustentabilidade, com ou sem distribuição de dividendos. 

 

Quais tipos de soluções tecnológicas o programa pretende acelerar? 

O programa pretende acelerar negócios de impacto social que buscam solucionar algum 

problema da sociedade, utilizando a tecnologia de forma inovadora para escalar o seu 

produto ou serviço e, assim, impactar mais pessoas.  

 

Não sou do Estado do Rio de Janeiro. Posso inscrever meu negócio mesmo assim? 

Você pode inscrever seu negócio de impacto social mesmo não estando no Estado do Rio de 

Janeiro, mas é imprescindível que seu negócio gere impacto no Estado do Rio de Janeiro.  



 

 

Qual o período de inscrição?  

As inscrições estarão abertas a partir das 12h (horário de Brasília) do dia 06 de janeiro até às 

18h (horário de Brasília) do dia 24 de janeiro de 2020. 

 

Como eu faço minha inscrição? 

As inscrições deverão ser realizadas através do site oifuturo.org.br/editais.  

 

Criei meu login e senha no sistema, mas não consigo inscrever meu negócio. O que devo 

fazer? 

O edital do programa Labora + Sebrae é destinado a negócios formalmente constituídos, 

portanto para pessoas jurídicas, assim certifique-se que o cadastro no sistema de inscrição 

foi realizado como pessoa jurídica e que dentre as áreas de interesse você selecionou 

Inovação Social.  

 

Me cadastrei no sistema de inscrição como pessoa física, posso alterar para pessoa 

jurídica? 

Não, você deve fazer um novo cadastro como pessoa jurídica e seguir com a inscrição do seu 

negócio no edital do programa Labora + Sebrae.  

 

Posso inscrever mais de um negócio por CNPJ?  

Não. Cada CNPJ somente poderá submeter um negócio no processo de seleção do Programa 

de Aceleração Labora + Sebrae.  

 

A inscrição no edital de seleção é gratuita?  

Sim. A inscrição para participar do edital de seleção do programa é gratuita.  

 

Fui selecionado, terei algum custo para participar do programa de aceleração? 

O Sebrae/RJ e Oi Futuro subsidiarão boa parte do custo operacional do Programa de 

Aceleração Labora + Sebrae, ficando sob a responsabilidade dos participantes selecionados a 

contrapartida de R$ 600,00 (seiscentos reais), por negócio, podendo ser parcelado junto ao 

Sebrae/RJ em até cinco vezes, no cartão de crédito, ou à vista via pagamento no escritório 

do Sebrae/RJ localizado na Avenida Calógeras, 23 - Centro.  

 

Como ficarei sabendo se fui selecionado? 

Os selecionados serão notificados pela equipe do Oi Futuro e/ou do Sebrae/RJ por e-mail ou 

por contato telefônico. A lista oficial dos selecionados também estará no site do Oi Futuro 

(oifuturo.org.br) a partir do dia 20 de fevereiro de 2020.  



 

 

Quais são as etapas do processo de seleção?  

Após o encerramento das inscrições, os negócios inscritos serão analisados por uma banca 

de especialistas do Oi Futuro e do Sebrae RJ para serem habilitados para a próxima fase.  

Os negócios pré-selecionados serão notificados por e-mail ou contato telefônico nos dias 06 

e 07 de fevereiro para participarem da banca de seleção presencial, que acontecerá entre os 

dias 10 e 18 de fevereiro de 2020. 

 

Como será a banca de seleção presencial?  

Na banca de seleção presencial, o empreendedor deverá apresentar o seu negócio de forma 

objetiva e rápida, no formato pitching, em até 5 minutos. Após a apresentação, a banca de 

avaliadores poderá realizar perguntas ao empreendedor. A banca de seleção presencial 

acontecerá entre os dias 10 e 18 de fevereiro de 2020, no Lab Oi Futuro, localizado na Rua 

Dois de Dezembro, 107 – 5º andar. Flamengo –RJ. 

 

Como será realizado o pagamento para participar do Programa? 

O Sebrae/RJ e Oi Futuro subsidiarão boa parte do custo operacional do Programa de 

Aceleração Labora + Sebrae, ficando sob a responsabilidade dos participantes selecionados a 

contrapartida de R$ 600,00 (seiscentos reais), por negócio, podendo ser parcelado junto ao 

Sebrae/RJ em até cinco vezes, no cartão de crédito, ou à vista via pagamento no escritório 

do Sebrae/RJ localizado na Avenida Calógeras, 23 - Centro.  

 

Serão oferecidas bolsas integrais para empreendedores que não tiverem condições de 

pagar pelo programa?  

O programa concederá 3 (três) bolsas de participação integrais. A concessão das bolsas será 

feita pelo Oi Futuro e Sebrae/RJ mediante análise do potencial do negócio e do perfil 

socioeconômico do candidato na etapa de banca de seleção. A confirmação das bolsas 

passará, se necessário, por apresentação de documentação comprobatória. 

 

Caso ainda tenha dúvidas sobre o edital de seleção ou sistema de inscrição do Programa 

de aceleração de negócios de impacto social com tecnologia do Labora + Sebrae envie-nos 

um e-mail para inovacao.social@oifuturo.org.br. 

 

QUEM SÃO OS REALIZADORES DO PROGRAMA 

 

Sobre o Oi Futuro 

Oi Futuro é o Instituto de Inovação e Criatividade da Oi, que promove, apoia e 

desenvolve ações inovadoras e colaborativas para melhorar a vida das pessoas e da 

sociedade. Com atuação nas frentes de Educação, Cultura e Inovação Social, o instituto 
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acelera iniciativas que ampliam o repertório com plataformas de conteúdo, potencializam o 

desenvolvimento pessoal e coletivo, fomentam experimentações e estimulam conexões. 

Sua frente de atuação no ecossistema de impacto social é realizado pelo Labora, um 

laboratório de experimentação e aprendizado para empreendedores sociais, fazedores, 

criadores interessados em construir uma sociedade próspera, com equidade e que valorize a 

diversidade, por meio do qual o Oi Futuro apoia e fortalece o ecossistema de investimentos 

e negócios de impacto social fomentando ciclos de aceleração de negócios e projetos de 

impacto social. O programa está fundamentado nos princípios da inovação social tendo 

como um de seus pilares o trabalho em parceria e colaboração.   

 

Sobre o SEBRAE 

O Sebrae/RJ tem como objetivo fomentar o empreendedorismo e a formalização de 

empresas, estimulando a geração de emprego e renda, utilizando programas específicos de 

desenvolvimento da cultura empreendedora e de capacitação empresarial. Com o Impacta, 

o programa de aceleração do Sebrae/RJ, a instituição apoia empreendedores de Negócios de 

Impacto Social e Ambiental para que cresçam e ampliem seu impacto de uma forma 

financeiramente viável. O foco do programa é proporcionar melhorias na gestão empresarial 

por meio do estabelecimento de marcos críticos importantes para a transição de estágios 

determinantes do grau de maturação do negócio de maneira que haja avanço real de 

desenvolvimento.  


