Rede Brasil Afroempreendedor – REAFRO
MentPreta – Programa de Mentoria Reafro
UnitedHealth Group Brasil - Amil
Afronegócios Virando a Onda

EDITAL 002/2021 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PARTICIPAR
DO PROJETO AFRONEGÓCIOS VIRANDO A ONDA: IMPULSIONAR PARA CRESCER – FASE II PROMOVIDO
PELA REAFRO
EM PARCERIA COM A UNITEDHEALTH GROUP BRASIL - AMIL

Rede Brasil Afroempreendedor - REAFRO, pessoa jurídica de direito privado, situada a Rua
Martiniano de Carvalho, nº 14 – Sala 401 – Bela Vista, CEP: 01321-000 – São Paulo – SP, devidamente
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n.º 27.820.005/0001-17, com o objetivo de
estimular o desenvolvimento do ecossistema de gestão empresarial, cultural e educacional para os
afroempreendedores brasileiros inseridos nesses eixos, vêm por meio deste Edital de Chamamento,
convidar pessoas negras que possuem negócios formalizados ou não, interessadas a se inscreverem para
participar do Projeto Afronegócios Virando a Onda: Impulsionar Para Crescer– Fase II como mentoreados.
O objetivo deste Edital é estimular o desenvolvimento do ecossistema de afronegócios no Brasil,
selecionando afroempreendedoras(es), as/os quais passarão pelo processo de mentoria empresarial com a
perspectiva de ampliar o conhecimento, através do MentPreta – Programa de Mentoria Reafro nas áreas
de Gestão Financeira, Gestão de Negócios, Marketing, Proposta de Valor, Pitch, Logística, Atendimento e
Transformação Digital em prol do fortalecimento de afroempreendimentos.
Esse programa tem as seguintes finalidades:
a)

Qualificar as/os afroempreendedoras(es) para o desenvolvimento do seu negócio;

b)

Mentorear afroempreendedoras(es) para fortalecer os afronegócios;

c)

Aproximar afroempreendedoras(es) de uma rede de negócios de âmbito nacional;

d)

Proporcionar um ambiente que incentive uma atmosfera de negócios mais favorável ao
desenvolvimento dos afronegócios realizados por afroempreendedoras(es).

1. A REAFRO
A Rede Brasil Afroempreendedor – REAFRO é uma Associação Nacional de Direito Privado, sem fins
lucrativos, de apoio e fomento ao afroempreendedorismo e se constitui como ferramenta substantiva para
a organização e fortalecimento das/dos Afroempreendedoras(es).
A Rede está ancorada na missão de fortalecer o afroempreendedorismo por meio da educação
empreendedora. Está organizada em torno de alguns objetivos:
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a)

Promover o desenvolvimento social e econômico dos mais de 12 milhões de afroempreendedores
brasileiros, por intermédio da educação empreendedora, da informação e da troca de
conhecimentos;

b)

Assegurar, entre os associados, o desenvolvimento de oportunidades de negócios, o convívio, a
solidariedade, a fraternidade, o sentido e a ação comunitária, a participação solidária e a
integração social e econômica;

c)

Articular parcerias de programas de crédito e microcrédito, assim como sistemas de fomento e
financiamento da produção, comércio e prestação de serviços, para apoiar, beneficiar e corroborar
com o desenvolvimento e fortalecimento do afroempreendedorismo brasileiro;

d)

Assegurar informações e conhecimentos para a eficácia dos empreendimentos e dos negócios,
como observatórios, institutos de pesquisas, Escolas, Universidades e outros meios.

2. O PROGRAMA
A Rede Brasil Afroempreendedor - REAFRO, em parceria com o UnitedHealth Group Brasil - Amil - líder
global em cuidados de saúde, lança o Projeto Afronegócios Virando a Onda: Impulsionar Para Crescer –
Fase II. O projeto envolverá 150 micro e pequenas empresas geridas por pessoas negras e, as vagas estão
divididas da seguinte maneira:
REGIÃO
NORTE

NORDESTE

CENTRO-OESTE
SUDESTE

SUL
Afroempreendimentos da Etapa
I do Projeto Afronegócios
Virando a Onda

ESTADO
Amapá
Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Pernambuco
Rio Grande do Norte
Sergipe
Distrito Federal
Espírito Santo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina

QUANTIDADE DE VAGAS
02
02
05
03
05
02
05
03
02
02
05
25
25
02
05
02

Rio de Janeiro e São Paulo

50
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A metodologia está baseada nas experiências práticas e teóricas da Reafro junto aos afroempreendedores,
onde o princípio é estabelecer relações do/da empreendedor(a) e seus negócios para promover as trocas de
saberes entre os envolvidos.
As mentorias da Rede Brasil Afroempreendedor são desenvolvidas com base no diagnóstico do negócio,
desenvolvimento de ação e resultado.
a) O Programa de Mentoria terá duração de três meses e contará com oito encontros de uma hora
para cada temática. Totalizando 658 horas de mentoria;
É propósito da REAFRO com as atividades desenvolvidas:
b) Aproximar os empreendedores da REAFRO e seus associados;
c) Proporcionar um ambiente que incentive uma atmosfera de negócios mais favorável ao
desenvolvimento/crescimento, a partir do acesso a ferramentas de mentoria, para alavancar a
atuação dos afronegócios dos/das participantes.

3. DA PARTICIPAÇÃO
Poderá participar deste Edital de Chamamento, afroempreendedoras(es) (pretos ou pardos), maiores de 18
anos que possuem:
a) Um negócio de preferência formalizado;
b) Conexão segura e estável de internet;
c) Possuir ao menos 50% + 1% de afroempreendedor em sociedade na empresa;
d) Disponibilidade de 6 horas semanais para participar das atividades propostas;
e) Ter participado de preferência de algum processo de formação empreendedora, para gestão do seu
negócio;
f)

Preferencialmente ter mais de um ano de funcionamento da empresa.

4. DAS ATIVIDADES DE MENTORIA (MENTPRETA)
I.

As consultorias serão realizadas pelo período de três meses, com previsão para iniciar no dia 21 de
setembro de 2021 e finalizar em 17 de dezembro de 2021;

II.

As datas acima descritas são previsões, podendo ser alteradas por critério de planejamento
exclusivo da REAFRO;

Rede Brasil Afroempreendedor – REAFRO
CNPJ 27.820.005/0001-17
www.reafro.org.br
reafro@reafro.org.br
Edital elaborado por Daniel Lira e Daise Rosas

Rede Brasil Afroempreendedor – REAFRO
MentPreta – Programa de Mentoria Reafro
UnitedHealth Group Brasil - Amil
Afronegócios Virando a Onda

III. A Mentoria consiste em realização orientação voltadas à estruturação, desenvolvimento e
otimização dos processos dos negócios;
IV.

Os processos educacionais formativos exigem o comprometimento de cada afroempreendedor(a),
através de um cronograma de participação e entregas definidas pela Equipe de Coordenação do
Projeto Afronegócios Virando a Onda: Impulsionar Para Crescer – Fase II. As exigências mínimas e
obrigatórias para os participantes consistem em:
a) Presença obrigatória com frequência mínima de 75% (setenta e cinco por centos), sob pena de
desligamento da participação;
b) Participação nas atividades no Projeto Afronegócios que serão realizadas virtualmente, através
de videoconferência, pela plataforma, JitsiMeet, Zoom, Google Meet ou Youtube;

5. OUTRAS CONSIDERAÇÕES
a) O link para acesso será disponibilizado, previamente, através do envio de mensagens via
endereço eletrônico (e-mail) e/ou aplicativo WhatsApp, informado no ato da inscrição;
b) Será de responsabilidade da/do afroempreendedor(a) ter disponibilidade para participar das
atividades, nos dias e horários marcados, mediante acesso à internet, em equipamentos
compostos com as seguintes tecnologias: computador ou aparelho celular dotado de câmera,
caixas reprodutoras de som e microfone e luminosidade no local para visibilidade dos
participantes;
c) A REAFRO se reserva ao direito de eliminar, de forma unilateral, o/a afroempreendedor(a) do
Projeto Afronegócios Virando a Onda: Impulsionar Para Crescer- Fase II, antes do término
previsto, caso não atenda aos critérios de classificação estabelecidos neste Edital.

6. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser realizadas com o preenchimento de formulário eletrônico no site
www.reafro.org e demais redes sociais (Instagram, Facebook - @reafro_oficial) ou através do link:
https://forms.gle/1r8BiddGoKEfyicn9 entre os dias 20 e 31 de agosto de 2021, até às 23:59h;
a) Não serão aceitas inscrições por qualquer outro meio e/ou fora do prazo estabelecido neste
Edital;
b) Serão indeferidas as inscrições que não atenderem os termos estabelecidos no item 3 deste
edital;
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c) No ato de inscrição, o/a afroempreendedor(a) deverá enviar o link do vídeo de até 3 minutos,
conforme roteiro descrito no item 7 deste edital.

7. ROTEIRO PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO PARA PITCH

A seguir, apresentamos um roteiro das etapas a serem observadas na elaboração de um pitch para
participar do Programa. Este roteiro deve ser ajustado e adaptado em função do público ouvinte, do tempo
disponível e do estágio em que seu negócio se encontra. Ajuste-o às necessidades específicas de cada
momento e situação. Lembre-se que seu pitch não precisa ter todas as informações do seu negócio.

ROTEIRO PARA O PITCH – 3 minutos

●

Faça uma breve descrição sobre você, dizendo o seu nome e o nome do negócio que apresentará
em seguida.

●

Oportunidade: em sintonia com um problema de um segmento de cliente específico, destaque, de
modo bem objetivo e direto, a oportunidade que seu produto ou serviço se propõe a resolver.

●

Solução proposta: apresente a solução oferecida, que atenderá à necessidade do segmento de
clientes destacados no item oportunidade. Fale da solução, e não venda o produto em si. Pessoas
compram os benefícios apontados.

●

Modelo de negócio e forma de remuneração: relate, de modo objetivo, qual é o modelo do seu
negócio, como você gera lucro e como pretende aumentar sua participação no mercado. Apresente
o modo de como os produtos ou serviços serão pagos pelos clientes, destacando os pontos
diferenciais em termos comerciais.

●

Mercado e concorrência: ressalte os diferenciais que seu produto ou serviço apresenta em
comparação com a concorrência, apresentando as principais características e vantagens
competitivas, e destacando o que os produtos concorrentes não atendem adequadamente.

●

Expectativa de crescimento e planos futuros com a participação no Programa: cite as estratégias
de crescimento compatíveis com a evolução do seu negócio, bem como o volume de vendas,
usuários e resultados financeiros alinhados com o planejamento futuro.

●

Equipe: destaque os integrantes da sua equipe de projeto, suas peculiaridades e características
principais.
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8. DA PRÉ – SELEÇÃO
a)

O número total de inscritos, serão selecionados para participarem da Pré-Seleção do Projeto
Afronegócios Virando a Onda: Impulsionar Para Crescer– Fase II;

b)

Ao serem pré-selecionados os afronegócios, a REAFRO irá comunicar as/os afroempreendedores,
via e-mail, telefone ou aplicativo WhatsApp, através dos dados fornecidos no ato da inscrição, do
resultado, com agendamento de dia e horário para participarem do Projeto Afroenegócios Virando
a Onda - Fase II;

c)

As análises dos afronegócios para seleção têm previsão de serem realizadas entre os dias 01 e 10
de setembro de 2021;

d)

Divulgação dos resultados serão divulgados no dia 13 de setembro de 2021, no site da REAFRO
(www.reafro.org)

e)

Live de abertura do Projeto Afronegócios Virando a Onda: Impulsionar Para Crescer– Etapa II.

9. DA CONVOCAÇÃO
a)

O resultado dos afronegócios selecionados para participarem do Projeto Afronegócios Virando a
Onda: Impulsionar Para Crescer– Fase II, serão divulgados no dia 13 de setembro de 2021, no site
da REAFRO (www.reafro.org) e das suas respectivas redes sociais (Instagram e Facebook). Os
selecionados serão comunicados através do e-mail informado no formulário de inscrição;

b)

Os afroempreendedores selecionados no certame receberão comunicação do resultado da
seleção via e-mail, telefonema e/ou mensagem por WhatsApp;

c)

O resultado final poderá ser verificado por todas(os) através do site da Reafro;

d)

A critério da REAFRO, poderão ser solicitadas informações complementares;

e)

O/A Afroempreendedor(a) é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas.

f)

A inveracidade das informações implicará a imediata desclassificação ou eliminação.

10. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO
A seleção será realizada por meio de análises e avaliações dos afronegócios, com relevância aos critérios
abaixo descritos:
a)

O enquadramento consiste no diagnóstico via questionário dos afronegócios apresentados e nas
disposições estabelecidas no presente Edital;
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b)

A análise do diagnóstico será feita por um Comitê de Seleção da REAFRO;

c)

Na análise de critério e relevância, a pontuação final de cada afronegócio será aferida em
observância aos seguintes critérios:

Pergunta

Ponto de Análise

Resposta

Sim

10

Não

5

Sim

10

Não

0

Sim

10

Não

0

Menos de 1 ano

2

1 a 4 anos

5

5 anos ou mais

10

Não pretende se formalizar

0

Pretende se formalizar

2

MEI - faturamento bruto anual de até R$ 81
mil reais

20

Micro empresa (ME) - faturamento bruto
anual menor ou igual a R$ 360 mil

15

Pequenas empresas – faturamento bruto
anual maior que R$ 360 mil e menor ou igual
a R$ 4,8 milhões.

12

Média empresa – faturamento bruto anual
maior que R$ 4,8 milhões e menor ou igual a
R$ 300 milhões

10

Grande empresa - faturamento bruto anual
maior que R$ 300 milhões

5

Até R$ 1.100,00

20

De R$ 1.101,00 até R$ 2.000,00

15

De R$ 2.001,00 até R$ 3.500,00

12

Formalização da empresa

Elaborou o Plano de Negócios de
sua empresa
Você tem disponibilidade de
dedicação de 06 (seis) horas por
semana, durante 04 meses

Quanto tempo empreende?

Qual tamanho da sua Empresa?

Qual seu faturamento mensal? *
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Informe as mídias sociais que
você utiliza para o seu
afronegócio

Entrega de Pitch de apresentação
do negócio

De 3.501,00 até R$ 6.700,00

10

Mais de R$ 6.701,00

5

Prefiro não responder

0

Marketplace próprio

20

Site próprio

20

Google meu negócio

20

WhatsApp Business

15

Youtube

12

Instagram

10

LinkedIn

5

Facebook

4

Telegram

3

Twitter

3

WhatsApp

3

Não utilizo

0

Entrega do link de acesso

10

Não entregou o link de acesso

0

11. CLASSIFICAÇÃO
Dos Critérios De Desempate
Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá à seguinte ordem de prioridade:
I
II
III
IV

Maior idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento;
Maior tempo de fundação do afronegócio;
Entrega do Pitch em formato de vídeo;
Participação em outros processos de formação empresarial.
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12. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA CONVOCAÇÃO
A qualquer tempo, a presente Convocação poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, seja por
decisão unilateral da REAFRO, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, em decisão
fundamentada, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza.

DA DESCLASSIFICAÇÃO
Será automaticamente desclassificado o/a afroempreendedor(a) que:
a.

Não preencher os requisitos estabelecidos neste edital;

b.

Causar tumulto ou promover direta ou indiretamente confusão durante as fases do programa;

c.

Não preencher a carga horária mínima de participação (75% dos encontros);

d.

Não observe o prazo de aceitação, após a seleção, para participar do programa, nos termos
previstos neste edital;

e.

Descumpra qualquer requisito presente neste edital;

f.

Viole quaisquer regras ou normas aplicáveis, bem como os direitos de terceiros, inclusive de
propriedade intelectual e de personalidade ou, ainda, o dever de guardar sigilo e/ou de
confidencialidade;

g.

Seja constatada ou haja suspeita de fraude, má-fé e/ou prática de abuso de qualquer natureza;

h.

Desrespeite valores éticos da REAFRO ou das empresas pertencentes ao seu ecossistema;

i.

O inscrito e/ou participante, que durante a realização do Projeto desejar encerrar sua
participação, deverá expressar sua vontade, através de requerimento de exclusão, por escrito,
para a REAFRO.

13. AUTORIZAÇÃO DE USO DE NOME E RESPONSABILIDADE PELOS DADOS INFORMADOS
a)

Cada afroempreendedor(a) inscrito autoriza desde já a divulgação de seu nome em quaisquer
meios de comunicação, incluindo, mas, sem se limitar à mídia impressa e Internet institucional ou
comercial, caso venha a ser selecionado no Processo Seletivo, por um prazo de 05 (cinco) anos
após o término do processo de seleção;

b)

Cada afroempreendedor(a) assume sua plena e exclusiva responsabilidade para com o conteúdo
enviado, com relação à sua titularidade, originalidade e responsabilidade por eventuais violações
à intimidade, privacidade, honra e imagem de qualquer pessoa, segredos industriais, propriedade
industrial, direito autoral e/ou a quaisquer outros bens juridicamente protegidos, bem como em
relação ao cumprimento da legislação brasileira, eximindo a REAFRO de qualquer
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responsabilidade relativamente a tais fatos, aspectos, direitos e/ou situações, sob pena do
procedimento judicial cabível.

DO CRONOGRAMA
ATIVIDADES

DATAS
20/08/2021

INÍCIO DA INSCRIÇÃO
a 31/08/2021
01/09/2021 a

SELEÇÃO

10/09/2021

RESULTADO FINAL

13/09/2021
13/09/2021 a

RECURSOS

14/09/2021

INÍCIO DAS ATIVIDADES

20/09/2021

FINAL DAS ATIVIDADES

17/12/2021

14. DOS RECURSOS
Após a divulgação dos resultados poderá ser interposto recurso no prazo de 24h (vinte e quatro horas),
devendo ser enviado para o seguinte endereço de e-mail selecao@reafro.org.br, cuja apreciação
acontecerá em igual período, o resultado será comunicado como resposta ao mesmo e-mail enviado.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS
a)

Os casos omissos serão apreciados e decididos pelo Comitê de Seleção e em caso de recursos
relativos ao resultado, serão apreciados e decididos pela Diretoria da Rede Brasil
Afroempreendedor - REAFRO;

b)

A inscrição, participação e/ou seleção não obriga ou vincula a REAFRO, ou qualquer empresa
pertencente ao ecossistema, a realizar patrocínio ou qualquer tipo de apoio ou aporte financeiro
ao afroempreendedor(a) participante e/ou aos seus proponentes;
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c)

A classificação do afronegócio, não implica em compromisso financeiro por parte da REAFRO, cada
qual arcando com eventuais despesas necessárias à execução de suas responsabilidades;

d)

A REAFRO reserva-se o direito de realizar alterações no edital, caso considere necessário;

e)

Todas e quaisquer dúvidas sobre o presente Edital poderão ser esclarecidas por meio do e-mail
contato: selecao@reafro.org.br;

f)

Indique no assunto do e-mail: Projeto Afronegócio Virando a Onda – Fase II.

__________________________

___________________________
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