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Programa de aceleração

voltado a pequenos negócios,

startups e pessoas físicas

cujo modelo de negócio

tenha como premissa a

utilização sustentável de

recursos naturais e

bioinsumos da Amazônia.

O que é

https://bityli.com/2rgVM

Saiba mais em: 

https://bityli.com/2rgVM


 Gerar novos negócios de alto valor agregado.

 Promover avanços na matriz produtiva da região.

 Agregar valor às empresas existentes, com aporte intensivo de inovação.

 Atrair o desenvolvimento para a região, criando uma economia mais sólida.

 Fortalecer o ecossistema de bioeconomia da Amazônia, por meio da inovação

aberta e da conexão entre empreendedores da região e empreendedores de

todo o Brasil.

 Criar arranjos institucionais.

Objetivos



Cosméticos

Construção civil



Alimentos Moda / arte

E quaisquer outros 

segmentos econômicos 

em que os negócios 

tenham como premissa 

o uso sustentável de 

recursos naturais e 

ativos da Amazônia.
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Ativação comportamental.

Demonstração de oportunidades reais de negócios.

Meet ups, pitches, hackathons, share ideas.
Aproximação comercial.

Apresentação de cases.
Seleção e diagnóstico

Aceleração "personalizada",  integrando diversas 

ferramentas  (mentorias, ALI, Sebraetec, desafios).

IG, branding, marcas coletivas.

Apoio para fixação local/parcerias de negócio.
Acesso a novos mercados nacionais e internacionais 

(prospecção, aproximação e promoção comercial).

Soft landing (apoio para operar em outro país de forma 

planejada).

Mapeamento dos ativos do bioma, instalações e

organizações do território, pessoas, projetos,

experiências anteriores e entraves ao

desenvolvimento do Programa

Descoberta

Ancoragem e Aceleração

Ativação

Decolagem e Aterrissagem

Fases Fases do Programa



Cronograma

Ação Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Elaboração de instrumento 

legal com parceiro

Lançamento nacional do Inova 

Amazônia

Aceleradora contratada

Lançamento do edital de 

seleção das 

empresas/empreendedores

Fase de ativação 

online/presencial

Seleção das empresas

Resultados da seleção e 

confirmação de interesse

Aceleração dos selecionados (6 

meses) com pagamento de 

ajuda de custo mensal

Fase de decolagem e 

aterrissagem aos aptos 

(internacionalização)

2022

CICLO 2 - DEMAIS ESTADOS

2020 2021

CICLO 1 - PILOTO EM 2 ESTADOS



Desafios de (Eco) Inovação
 Competição entre ideias e startups voltada para o desenvolvimento de soluções ecoinovadoras para a

resolução de um ou mais problemas definidos pelo desafio

 A Ecoinovação incorpora a sustentabilidade em todas as suas operações, fundamentando-se no ciclo de
vida de produtos (bens/serviços) e na cooperação com parceiros, em toda a cadeia de valor. Consiste numa

nova abordagem, com diferentes técnicas, ferramentas e soluções para produtos, processos, mercado

e estrutura organizacional, capazes de elevar o desempenho das empresas e sua competividade

 Presença de mentores e facilitadores para orientação aos participantes

 Troca de ideias com representantes das instituições proponentes, parceiras e/ou investidores

 Ao final dos 2 ou 3 dias de evento, as equipes participantes deverão apresentar uma proposta que

solucione um ou mais problemas relacionados com o desafio a uma banca de júris que poderá ser

composta por representantes do setor privado, investidores e especialistas

 ETAPAS: 1) Elaboração e divulgação do Regulamento / Edital que define: a) Inscrições; b) Seleção;

c) Cronograma; d) Premiação; e) Benefícios; f) Disposições finais e 2) Realização do Desafio.



Desafios de (Eco) Inovação



Desafios de (Eco) Inovação

Palestras e atuação das equipes

Vencedora categoria Start Up

Vencedora categoria Ideias



GRATO!

Luiz Rebelatto

luiz.santos@sebrae.com.br 


