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1º PROGRAMA DE ACELERAÇÃO REALIZADO PELA BLACKROCKS
STARTUPS E SEBRAE-RN

PROGRAMA QUARTZO

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte –
SEBRAE/RN e a BlackRocks Startups tornam pública a abertura do Programa
QUARTZO – Acelerando para o Digital.

1. APRESENTAÇÃO

Sobre a BlackRocks: A BlackRocks Startup nasceu em 2016 com o objetivo de
promover acesso à população negra a ambientes altamente inovadores e
tecnológicos. É uma empresa que apoia pessoas e negócios inovadores, lucrativos
e tecnológicos; um hub de inovação preto que conecta empreendedores a capital e
oportunidades no ecossistema de startups, tendo impactado diretamente mais de 5
mil pessoas, criado programas de aceleração, capacitações e festival de inovação,
constituindo com solidez suporte para o ecossistema de startups.

Sobre o SEBRAE/RN: O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio
Grande do Norte – SEBRAE/RN, sociedade civil sem fins lucrativos, instituída por
escritura pública, sob a forma de Serviço Social Autônomo. Promove a
competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro
pequenas empresas – aqueles com faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões.

Sobre a IFC: A IFC—organização do Grupo Banco Mundial—é a maior instituição
global de desenvolvimento voltada para o setor privado nos mercados emergentes.
Trabalham em mais de 100 países, usando capital, conhecimentos técnicos e
influência para criar mercados e gerar oportunidades nos países em
desenvolvimento. No exercício financeiro de 2020, investiram US$ 22 bilhões em
empresas privadas e instituições financeiras situadas em países em
desenvolvimento, alavancando o poder do setor privado para erradicar a pobreza
extrema e aumentar a prosperidade compartilhada. Para mais informações, visite
www.ifc.org.



Sobre o Itaú Mulher Empreendedora: O programa Itaú Mulher Empreendedora
tem como objetivo apoiar e impulsionar negócios com grande potencial liderados por
mulheres, além de contribuir para a inclusão desse público e sua independência
financeira, alavancando resultados financeiros, assim como seu potencial de
impacto social. Saiba mais em: https://imulherempreendedora.com.br/

Sobre o Programa Quartzo: O Quartzo é um programa de aceleração focado na
transformação digital e de impacto social de negócios tradicionais liderados por
empreendedoras negras do Rio Grande do Norte. Promovendo troca de
experiências e conhecimentos, acessibilizando ferramentas e estratégias para
modelar negócios mais inovadores e oportunidades no mercado digital para esses
empreendimentos. Realizado pela BlackRocks Startup e SEBRAE/RN, o projeto
conta com o apoio do Itaú Mulher Empreendedora e da International Finance
Corporation (IFC), instituição global de desenvolvimento voltada para o setor privado
nos mercados emergentes. Desde o lançamento do Itaú Mulher Empreendedora, a
IFC contribui com apoio estratégico, técnico e financeiro para estimular a
participação feminina nos negócios e na economia.

Aceleração: É a capacitação e desenvolvimento de negócios por meio de técnicas
e ferramentas a serem ensinadas ou aprimoradas através de mentorias, workshops
e palestras. Além disso, conta com a preparação de novos modelos de negócios
para o mercado, a troca de conhecimentos entre eles, o ecossistema empreendedor
e outros potenciais parceiros.

2. SOBRE O EDITAL

2.1. O programa de aceleração Quartzo, promovido pela BlackRocks Startups,
SEBRAE/RN, IFC e Itaú Unibanco S.A. ("Organizadores") tem duração de 4
meses, período em que as empreendedoras receberão apoio continuado de uma
equipe multidisciplinar de especialistas, composta por pessoas mentoras,
madrinhas/padrinhos e palestrantes de diversas especialidades que as ajudarão a
entender o momento do seu negócio e vencer desafios tecnológicos. Este ciclo se
dividirá nas seguintes macro-etapas:

Onboarding - Ideação: Encontros online com todas as empresas
selecionadas, aplicando a metodologia design thinking para identificação de
problemas e aperfeiçoamento da empresa.



Mentorias individuais: Atendimentos online entre a pessoa mentora e a
empresa selecionada, onde serão apresentadas técnicas para (a) melhorar a
gestão do seu negócio a fim de acelerá-lo ou (b) auxiliar na criação de um
novo negócio ou uma nova oportunidade;

Workshops: Encontros online que reúnem todas as empresas selecionadas
e uma pessoa mentora/palestrante que abordará temas relacionados às
dores dos empreendimentos, através da dinâmica que inclui perguntas e
respostas.

Demo Day: Encontro online onde todas as empresas selecionadas realizam
uma breve apresentação a fim de dar visibilidade e gerar ideias para novos
negócios.

2.2. As mentorias e workshops serão agendadas pelo time BlackRocks, em horário
a ser definido, de acordo com a disponibilidade dos mentores e mentoras. Os avisos
de datas e plataformas de transmissão dos encontros serão enviados via e-mail.

2.3. Da equipe do Programa:

Palestrantes: Profissionais que promoverão treinamentos através de
conteúdos e abordarão temas relacionados às dores dos empreendimentos,
dentro de uma dinâmica que inclui perguntas e respostas.

Madrinhas/Padrinhos: Colaboradores do SEBRAE/RN que acompanharão a
jornada das empresas durante todo Programa, bem como atuarão como um
ponto de contato e apoio em toda jornada proposta.

Mentoras: Profissionais que trarão sua experiência e conteúdo relacionados
às dores das empreendedoras, em uma dinâmica de troca de conhecimentos
entre mentora e empreendedora.

Acompanhamento Individuais: Contatos online para acompanhamento de
atividades, engajamento e possíveis dificuldades no processo de aceleração.

2.4. A inscrição do projeto, seleção e participação das Participantes neste edital
não obrigará os Organizadores a efetuar qualquer tipo de apoio financeiro ao projeto
ou às Participantes.

3. REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EDITAL:



3.1. Podem participar do processo de seleção as participantes que preencherem os
seguintes requisitos ("Participantes"):

3.1.1. Identificar-se como mulher, independentemente se cis ou trans, e
autodeclarar-se negra, conforme quesito cor ou raça utilizado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

3.1.2. Ser maior de 18 anos.

3.1.3. Possuir empresa com CNPJ ativo, no Rio Grande do Norte (RN), que
exista há, no mínimo, 6 (seis) meses, e que tenha faturamento.

3.1.4. Ter disponibilidade para participar de todas as etapas.

3.2. Não serão considerados aptos a participar do processo de seleção as
proponentes com as seguintes características:

3.2.1 Pessoas físicas;

3.2.2 Órgãos governamentais de qualquer nível de poder (instituições
públicas ou mistas de qualquer instância, na esfera municipal, estadual e/ou
federal);

3.2.3 Organização de caráter sindical/associação classista (ex: associação
dos empregados de empresa pública e/ou de economia mista/estatal, etc.);

4. PROCESSO DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO

4.1. O processo de inscrição para empresas do Rio Grande do Norte estará
disponível em: www.blackrocks.com.br/quartzo com detalhes e informações
referente aos critérios e prazos.

4.2. As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas de 01 de Junho de 2021
até as 23:59 (horário de Brasília) do dia 04 de Julho de 2021.

4.3. Cada Participante deverá registrar e descrever sua empresa, seguindo as
instruções detalhadas no Formulário de Inscrição e e junto do seguinte documento:

▪ Cópia do Cartão CNPJ em situação ativa;

http://www.blackrocks.com.br/quartzo


4.3.1. Os Organizadores poderão solicitar, a qualquer tempo, documentos
atualizados ou adicionais – inclusive vias originais – às Participantes, que terão até
07 dias corridos para apresentá-los, sob pena de desclassificação do processo
seletivo.

4.4. Serão selecionadas até 20 (vinte) Participantes através de processo seletivo
realizado em etapa dupla:

i. Avaliação dos dados e documentos inscritos via Formulário de Inscrição;

ii. Avaliação de apresentação da empresas selecionadas na primeira etapa,
realizada ao vivo e online em dia pré acordado;

4.5. As inscrições e apresentações serão avaliadas pelos critérios de pontuação
descritos na planilha abaixo, podendo alcançar a pontuação máxima de 30 pontos:

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Comunicação efetiva na apresentação do negócio 10

Possibilidade de escala e oportunidades no
mercado digital

10

Ter produto e/ou serviço validado no mercado 10

4.6. As Participantes selecionadas serão orientadas, via e-mail, a realizarem
confirmação imediata do seu interesse por meio de formulário que será enviado.
Deverão atender o prazo estipulado em e-mail para tal confirmação. Aquelas que
não responderem no prazo serão desclassificadas.

4.7. A seleção das Participantes será realizada pela banca avaliadora formada por
profissionais dos Organizadores, cuja decisão será considerada soberana,
irrevogável e irrecorrível.

4.8. As empresas não selecionadas receberão retorno até dia 16 de Julho de 2021,
via e-mail.

5. DESCLASSIFICAÇÃO E REPROVAÇÃO DE PROJETOS



5.1. Os Organizadores reservam-se no direito de reprovar ou desclassificar
quaisquer projetos, em qualquer fase de seleção e a qualquer momento, nas
seguintes situações:

5.1.1. Não atendimento às prerrogativas de seleção previstas no item 3 e
respectivos subitens deste edital;

5.1.2. Inscrição do projeto não concluída no prazo previsto no item 4.2.;

5.1.3. Ausência da documentação solicitada no item 4.3. ou envio da
documentação em situação irregular;

5.1.4. Descumprimento de quaisquer requisitos presentes neste edital;

5.1.5. Violação de quaisquer regras ou normas aplicáveis, bem como direitos
de terceiros, inclusive de propriedade intelectual e de personalidade ou,
ainda, do dever de sigilo e/ou de confidencialidade;

5.1.5. Constatação ou suspeita de fraude, má fé e/ou prática abuso de
qualquer natureza; e

5.1.7. Desrespeito a valores éticos dos Organizadores.

6. AUTORIZAÇÃO DE USO DE NOME E DADOS INFORMADOS

6.1. As empresas e pessoas participantes (incluso mentoras e madrinhas/padrinhos)
autorizam o uso de imagem em todo e qualquer material seja para fotos e
documentos, sejam utilizadas em campanhas promocionais e institucionais dos
Organizadores, sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral. A
presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem
acima mencionada em todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: (I)
outdoor; (II) busdoor; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III)
folder de apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais em geral; (V) home
page; (VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes,
televisão, cinema, programa para rádio, entre outros) por tempo indeterminado.

6.2. Os dados captados serão de uso do SEBRAE/RN e BlackRocks para a
execução do programa e para uso em ações e relatórios que são os únicos
responsáveis pela coleta e tratamento dos dados pessoais e as obrigações
decorrentes destas atividades, na qualidade de controladores de dados conforme a
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).



6.3. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DO
SISTEMA SEBRAE. Seus dados pessoais serão utilizados para as seguintes
finalidades:

6.3.1. Cumprir as obrigações contratuais, legais e regulatórias do SISTEMA
SEBRAE, em razão de suas atividades;

6.3.2. Execução de seus Programas e prestação de serviços;

6.3.3. Fomentar, desenvolver e melhorar soluções para empreendedores e
pequenos negócios;

6.3.4. Oferecer produtos e serviços que sejam do interesse da empresa;

6.3.5. Realizar pesquisas com os clientes que foram atendidos pelo
SISTEMA SEBRAE;

6.3.6. Realizar a comunicação oficial pelo SISTEMA SEBRAE ou por seus
prestadores de serviço, por meio de quaisquer canais de comunicação
(telefone, e-mail, SMS, WhatsApp, etc.).

6.3.7. Em observância à Lei nº13. 7009/18 – Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais e demais normativas aplicáveis sobre proteção de Dados
Pessoais, a pessoa inscrita está ciente da POLÍTICA DE PRIVACIDADE E
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DO SISTEMA SEBRAE. Para mais
informações e dúvidas sobre a Política De Privacidade E Tratamento De
Dados Pessoais Do Sistema Sebrae, acesse:
https://minio-cpe.sebrae.com.br/documento/politica-privacidade.pdf

6.4. Política e Tratamento de Dados BlackRocks Startups. Seus dados pessoais
serão utilizados para as seguintes finalidades:

6.4.1. Cumprir as obrigações contratuais, legais e regulatórias da
BlackRocks, em razão de suas atividades;

6.4.2. Realizar comunicações oficiais ou por seus prestadores de serviço,
por meio de quaisquer canais de comunicação (telefone, e-mail, SMS,
WhatsApp, etc.).

https://minio-cpe.sebrae.com.br/documento/politica-privacidade.pdf


6.4.3. Execução de seus Programas e prestação de serviços, além da
prestação de contas e relatórios aos seus contratantes;

6.4.4. Disponibilizar ofertas de serviços e produtos que sejam do interesse
das pessoas e empresas participantes;

6.4.5. Realizar pesquisas com os clientes que foram atendidos e tiveram
relação com a BlackRocks Startups;

6.4.6. Em observância à Lei nº13. 7009/18 – Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais e demais normativas aplicáveis sobre proteção de Dados
Pessoais, a pessoa inscrita está ciente da Política de Privacidade e
Tratamento de Dados Pessoais da BlackRocks Startups. Para maiores
informações ou dúvidas sobre nossa política de privacidade, contate-nos
através do atendimento@blackrocks.com.br

7. DÚVIDAS E DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. Todas e quaisquer dúvidas sobre o presente Edital poderão ser esclarecidas por
meio do e-mail: atendimento@blackrocks.com.br

7.2. Os Organizadores apoiadores se reservam o direito de alterar o presente Edital,
julgado necessário, à seu exclusivo critério. Havendo alteração em qualquer item do
Edital, o time BlackRocks informará as empresas inscritas sobre a referida mudança
por e-mail.

7.3. Inexiste qualquer obrigação de ressarcimento ou indenização por parte dos
Organizadores por quaisquer custos eventualmente despendidos pelas empresas
participantes.

7.4. Qualquer ocasião não contemplada pelo presente edital, caberá aos
Organizadores a decisão de como proceder com a ocasião.

8. CRONOGRAMA GERAL

ATIVIDADES PERÍODO

Inscrições 01/06 a 04/07

mailto:atendimento@blackrocks.com.br


Avaliações 05/07 a 09/07

Apresentação de negócios 12/07 a 14/07

Divulgação de selecionadas 15/07

Início do Programa 19/07

Final do Programa 18/11

Natal/RN, 28 de Maio de 2021.

___________________________
João Hélio Costa Cunha Cavalcanti Junior

Diretor Técnico do SEBRAE/RN

___________________________
Maitê Lourenço

CEO BlackRocks Startups


