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1.DESCRIÇÃO 

 
O Brasil Mais Empreendedor trata-se de Programa à nível nacional idealizado pela 
Confederação Nacional de Jovens Empresários - CONAJE, sendo, nesta edição, realizado pelo 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado de Alagoas – SEBRAE/AL 
em parceria com o Conselho de Jovens Empreendedores de Maceió – CJE/Maceió, com 
abrangência em todo o Estado de Alagoas.  
 
Partindo de sonhos, ideias e iniciativas de jovens em situação de vulnerabilidade social, o 
Programa Brasil Mais Empreendedor tem por objetivo o desenvolvimento de habilidades, 
competências e ferramentas que promoverão a consciência empreendedora destes jovens, 
assim como, a abertura de negócios sustentáveis em sua comunidade. 
 
Isto se dará através da viabilização financeira promovida pelo SEBRAE/AL para aplicação 
gratuita da metodologia “By Necessity”, criada pela Agência Besouro de Fomento Social. 
 
A “By Necessity” foi desenvolvida especificamente para jovens em situação de 
vulnerabilidade social, para que, a partir de seus sonhos, conheçam e desenvolvam 
habilidades na utilização de ferramentas de gestão que os capacitem na abertura de seus 
negócios de forma organizada e orientada, aumentando assim, sua autoestima, 
conhecimento, geração de renda, inclusão no mercado e impactos positivos em seu entorno. 
 
A referida metodologia contempla 30 (trinta) horas de capacitação online ao vivo (Fase 1), 
incubação remota das ideias/iniciativas por 90 (noventa) dias (Fase 2) e 
mentoria/acompanhamento das empresas criadas pelo período de 270 (duzentos e setenta) 
dias (Fase 3). 
 

2. FASES DO PROGRAMA 
 
2.1 - FASE 1 - CAPACITAÇÃO ONLINE  
 
De 19/10/2020 à 23/10/2020, das 18h às 22h da noite, o participante terá acesso à  imersão 
online de 20 (vinte) horas/aula ao vivo, mais 10 (horas) de acompanhamento com os tutores da 
Agência Besouro.  
 
A referida capacitação será dividida em 11 (onze) etapas,  são elas: i) Meu Sonho; ii) Meu Perfil; 
iii) Criatividade; iv) Meu Negócio; v) Minha Marca; vi) Minha Pesquisa; vii) Minhas Vendas; viii) 
Meu RH; vix) Minhas Finanças; x) Minha análise; e xi) Plano de Ação.  
 
2.2 - FASE 2 – INCUBAÇÃO REMOTA 
 
A incubação remota dos negócios idealizados ocorrerá durante 90 (noventa) dias, sendo dividida 
em 13 (treze) etapas, podendo ocorrer via plataforma própria do Programa Brasil Mais 
Empreendedor, Call Center ou Whatsapp. 
 



Nesta fase o jovem receberá acompanhamento remoto de forma à facilitar a implementação 
prática do conteúdo absorvido na fase anterior, focando assim no desenvolvimento do seu 
modelo de negócio.  
 
A evolução do jovem será medida por meio de 5 (cinco) pitchs, que serão realizados nos períodos 
intercalados de 10 (dez), 30 (trinta), 60 (sessenta), 90 (noventa) e 115 (cento e quinze) dias após 
início da imersão. 

 
2.3 - FASE 3 – ACOMPANHAMENTO 
 
Finalizada a fase de incubação remota, os jovens que realizarem a abertura de seus negócios 
terão suas iniciativas empresariais acompanhadas mensalmente pelo período de 270 (duzentos 
e setenta dias), a fim de possibilitar a evolução sustentável dos empreendimentos criados 
através do levantamento de suas dificuldades e sugestão de ações corretivas pontuais. 
 

3. PÚBLICO ALVO 
 

O público alvo do Programa são jovens entre 18 (dezoito) e 39 (trinta e nove) anos, 
pertencentes às classes C, D e E, residentes em qualquer dos municípios do Estado de 
Alagoas, que se encontrem em condições consideradas de vulnerabilidade social e/ou sem 
trabalho formal e/ou fora do ensino superior e/ou pertencentes à grupos sociais 
minoritários/marginalizados. 
 
 

4. INSCRIÇÕES 
 
As inscrições ocorrerão até 12/10/2020, única e exclusivamente por meio do preenchimento 
de formulário online disponibilizado no seguinte endereço: 
https://www.brasilmaisempreendedor.com/. 
 
A veracidade das informações prestadas no ato do preenchimento do formulário online de 
inscrição são de inteira responsabilidade do candidato inscrito, podendo o mesmo ser 
responsabilizados na forma da lei pela prestação de informações falsas. 
 
Serão disponibilizadas um total de 100 (cem) vagas, não sendo obrigatório preenchimento 
das mesmas, uma vez que o SEBRAE/AL se resguarda ao direito de selecionar, por sua livre 
escolha, os participantes que, além de preencherem os requisitos de faixa etária e 
comprovação de residência, encontrem-se em condições consideradas de vulnerabilidade 
social e/ou sem trabalho formal e/ou fora do ensino superior e/ou pertencentes à grupos 
sociais minoritários/marginalizados. 
 
 

5. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
Atente-se que é imprescindível o acesso à internet de banda larga por meio de dispositivos 
móveis, smartphones, tablets ou computadores para o acompanhamento da Fase 1 do 
Programa. Sendo esta uma responsabilidade do candidato selecionado. 
 
No que se refere à aplicação da Fase 2 do Programa, é necessário que o candidato 
selecionado possua acesso a aplicativos de troca de mensagens instantâneas, como 
Telegram, Whatsapp e outros, mantendo-se com o mesmo número telefônico e e-mail de 
contato informado no ato da inscrição durante toda a execução do programa. Providência 

https://www.brasilmaisempreendedor.com/


fundamental para que os mentores e orientadores possam acompanhá-lo nos trabalhos 
desenvolvidos. 
 
O SEBRAE/AL se reserva ao direito de promover alterações a qualquer tempo no regulamento 
e cronograma de execução, sem prejuízo ao seguimento do programa, sem que haja ônus 
para os candidatos envolvidos. 
 

5. CRONOGRAMA 
 

 
ATIVIDADES DATA PREVISTAS 

Lançamento do Programa 24/08/2020 (segunda feira) 

Encerramento das Inscrições 12/10/2020 (domingo) 

  Resultado Seleção 17/10/2020 (sábado) 

Capacitação Online  

(30 horas) 

Início: 19/10/2020 (segunda feira) 

Fim: 23/10/2020 (sexta feira) 

Incubação Remota  

(90 dias) 

Início: 26/10/2020 (segunda feira) 

Fim: 26/01/2021 (terça feira) 

Mentoria/Acompanhamento  

(270 dias) 

Início: 27/01/2021 (quarta feira) 

Fim: 27/10/2021 (quarta feira) 

Fim do Programa Fim: 27/10/2021 (quarta feira) 
 
 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a organização do evento através dos e-mails 
anam@al.sebrae.com.br, danisson.reis@al.sebrae.com.br , heitor.barros@al.sebrae.com.br 
e  cjemaceio@gmail.com ou pelo 0800 570 0800. 
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