
Chamada Nacional para Formação do 
Cadastro de Incubadoras e Aceleradoras 
Credenciadas para atuação no Programa



Apoio ao desenvolvimento de 
ideias e projetos de pequenos 
negócios inovadores de todo Brasil 

Atendimento a 1.000 
ideias e projetos 

inovadores em 2021, 
150 já atendidos 

3 chamadas 
nacionais de ideias e 
projetos inovadores 

em 2021, 1 chamada já 
realizada

Credenciamento e 
qualificação de 35

mecanismos de geração 
de empreendimentos 

de todo país, 15 já 
credenciados

Conexão gratuita com os mecanismos 
de geração de empreendimentos 
existentes em todas as regiões do país



Objetivo do programa

Atender em escala e com abrangência nacional ideias e projetos
de negócios inovadores através da conexão gratuita com os
mecanismos de geração de empreendimentos existentes em todas
as regiões do país.

Linhas de atendimento

empreendimentos e projetos em 
estágio inicial

empreendimentos e projetos de 
impacto socioambiental em 
estágio inicial



Chamada para credenciamento dos 
mecanismos

Credenciamento de 20 
mecanismos de geração 
de empreendimentos de 
todo país e qualificação de 

35 mecanismos

Cada mecanismo irá receber 
de 10 a 20 projetos 

inovadores

Para atender num período 
de 10 semanas 

2º ciclo: 11/10/2021 a 17/12/2021
3º ciclo*: 17/01/2022 a 25/03/2022

Benefícios para 

os mecanismos 

credenciados:

Até R$ 3.000,00 por projeto 
atendido sem a necessidade 
de aporte de contrapartidas 
financeiras ou econômicas 
por parte dos mecanismos

40 horas de qualificação 
para os mecanismos

(credenciados e da lista de 
reserva)

*As datas do 3º ciclo podem sofrer alteração



Serviços a serem oferecidos 
pelos mecanismos:

Resultados mínimos 
esperados para os projetos 
atendidos:

Modelo de negócios desenhado e 
validado

Protótipo do produto ou serviço 
desenvolvido e avaliado por clientes

Pitch de venda e defesa do negócio 
pronto

Cada empreendimento receberá, no mínimo, 
25 horas de apoio ao seu desenvolvimento, 
as quais devem considerar, no mínimo, 15 
horas de atendimento individualizado
compreendendo as atividades de:

• mentoria

• consultoria organizacional

• suporte tecnológico

• suporte para formalização do negócio

• qualificação empreendedora



Prazos e marcos

Período de 
inscrição

07/06/2021 a 
05/07/2021

Avaliação das 
propostas

06/07/2021 a 
28/07/2021

Divulgação dos 
resultados
29/07/2021

Qualificação das 
incubadoras e 
aceleradoras
18/08/2021 a 
31/08/2021

Formalização 
entre mecanismos 

e projetos 
selecionados
28/09/2021 a 
11/10/2021

Atendimento 
aos projetos

11/10/2021 
a 17/12/2021

Entrega do 
relatório final 

de atendimento
13/01/2022

SELEÇÃO QUALIFICAÇÃO

ATENDIMENTO | 3º CICLO

40% das vagas serão destinadas às incubadoras e aceleradoras localizadas nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste. 
O Cadastro deverá conter ao menos dois mecanismos de cada região do país. 

20% das vagas serão para os mecanismos que desejam atuar na linha de PROJETOS DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL.

Formalização 
entre mecanismos 

e projetos 
selecionados

22/12/2021 
a 14/01/2022

Atendimento 
aos projetos

17/01/2022 
a 25/03/2022

Entrega do 
relatório final 

de atendimento
12/04/2022

ATENDIMENTO | 2º CICLO



Critérios e requisitos eliminatórios

Regularidade

Infraestrutura

Equipe

Operação

Experiência (nos últimos 3 anos)

Ser legalmente estabelecida 
em território nacional

Ter plataforma e ferramentas 
tecnológicas para interação e 
apoio aos empreendedores 
no ambiente virtual

Equipe gestora com dedicação 
à gestão do mecanismo - pelo 
menos uma pessoa com, no 
mínimo, 30h semanais 
dedicadas ao mecanismo

Estar em operação há pelo menos 3 anos contados a 
partir da data de submissão da proposta de inscrição 

Considera-se como início da operação a data de assinatura do 
primeiro contrato de incubação/aceleração ou apoio a 
empreendimentos.

• Ter concluído pelo menos um ciclo de incubação ou 
aceleração

• Ter pelo menos 5 empreendimentos graduados ou 
acelerados

• No caso das organizações que apoiarão empreendimentos 
de impacto socioambiental, ter pelo menos 4 
empreendimentos de impacto graduados ou acelerados



Critérios e requisitos classificatórios

Certificação Cerne ou equivalente

Nº de empresas Graduadas / Aceleradas nos últimos 3 
anos

Metodologia de atendimento

Qualidade dos serviços

Infraestrutura tecnológica

Qualificação da equipe

Participação no Programa de Incubação e Aceleração de 
Impacto*

*Para as que desejam atuar na linha de projetos de impacto socioambiental



Dúvidas?


