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EDITAL DE PARTICIPAÇÃO PROJETO HORIZONTE | INOVAÇÃO SOCIAL 

 - Vale - 
 

- Antônio Pereira (Ouro Preto) - 
- Engenheiro Correia (Ouro Preto) - 

-  Barão de Cocais - 
- Itabirito - 

-  São Sebastião das Águas Claras (Nova Lima) -  
- André, Barra Feliz, Brumal e Cruz dos Peixotos (Santa Bárbara) - 
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A VALE, por meio da Diretoria Especial de Reparação e Desenvolvimento, vem atuando nos 
municípios de Barão de Cocais, Itabirito, Nova Lima (São Sebastião das Águas Claras),  Ouro Preto 
(Antônio Pereira e Engenheiro Correia) e Santa Bárbara (André, Barra Feliz, Brumal e Cruz dos 
Peixotos), buscando minimizar os impactos causados aos afetados pelas evacuações.  
 
Concomitante às medidas emergenciais adotadas pela Empresa, a Vale apoia esses Municípios 
na busca pela construção de um legado positivo por meio de projetos e programas estruturantes 
que construam valor e relações respeitosas junto às comunidades.  
 
Diante disso, surge o Projeto Horizonte – uma iniciativa Vale com execução da Semente 
Negócios, que busca contribuir para a melhoria das condições de vida e bem-estar destas 
localidades, apoiando o fortalecimento social e o desenvolvimento das vocações regionais, ao 
mesmo tempo que busca a solução de problemas locais ligados às dimensões sociais, 
econômicas e ambientais.  
 
A Semente Negócios é uma empresa de educação empreendedora que tem como objetivos 
contribuir para a evolução de ecossistemas de empreendedorismo, alavancar o 
empreendedorismo inovador como instrumento de mudanças sociais e aumentar as 
competências de inovação em grandes organizações. 
 
Acredita-se que distribuir a capacidade de inovação é uma forma de fortalecer ecossistemas 
empreendedores, aumentando a complexidade econômica de territórios, expandido liberdades 
e resiliência. Além disso, o empreendedorismo é entendido como gerador de autonomia na 
medida em que os atores resolvem problemas reais enquanto aprendem fazendo e aprendem 
a aprender. Assim, uma sociedade mais justa precisa de atores dos territórios com 
conhecimento e autonomia, tornando-se protagonistas das soluções construídas por eles e para 
eles.  
 
1. O PROJETO  
 
1.1. O Projeto Horizonte tem como objetivo principal fomentar e incentivar o fortalecimento das 

relações sociais, econômicas e ambientais dos territórios. Busca também fortalecer a 
capacidade sustentável da população desses territórios, desenvolvendo modelos de negócio 
com propósito, que possam auxiliar as comunidades a enfrentar os desafios locais mapeados 
na fase preliminar do projeto. Ele visa objetivamente à: 
 
● Abertura de novos modelos de negócio com propósito;  
● Requalificação de empresas, startups, cooperativas, associações, projetos sociais e 

outras organizações, tendo como foco a essência do conceito de negócios com 
propósito.  

 
Negócios com propósitos são aqueles que buscam resolver um problema e/ou necessidade 
socioambiental, tendo essa solução como um ponto central e estratégico do negócio em sua 
atividade central. 
 
1.2. O Projeto Horizonte possui três etapas voltadas para o desenvolvimento do 

empreendedorismo nos territórios que abrangem o Projeto, de natureza eliminatória, com 
seus objetivos descritos abaixo: 
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A. MARATONA EMPREENDEDORA | 1 SEMANA (10 A 18 DE ABRIL DE 2021) 
Evento rápido e de alta intensidade totalmente online com foco em desenvolvimento de 
negócios com propósito alinhados em solucionar os desafios territoriais mapeados.  
Serão atividades conduzidas por consultores e mentores, com conteúdos teóricos e práticos, 
com o objetivo de acelerar a etapa de formação de ideia e validação do negócio, ou seja, 
fomentar novas ideias de negócios e encontrar uma proposta de modelo de negócio 
sustentável. 
Ao final dessa etapa, haverá apresentação de pitches (exposição rápida de um 
produto/serviço/negócio) a mentores e especialistas de mercado.  
Uma banca de avaliação selecionará as 20 (vinte) melhores propostas (de acordo com os 
critérios estabelecidos na Tabela 2 deste Edital) de  cada uma das localidades de Barão de 
Cocais, Itabirito e São Sebastião das Águas Claras, as 10 (dez) melhores propostas de Antônio 
Pereira, as 4 (quatro) melhores de Engenheiro Correia e 4 (quatro) melhores para os 
territórios de André, Barra Feliz, Brumal e Cruz dos Peixotos, que prosseguirão para a 
próxima etapa, a de Pré-aceleração. 

 
B. PRÉ-ACELERAÇÃO | 4 MESES (MAIO A SETEMBRO DE 2021)  

Na etapa de Pré-aceleração, os negócios com propósito selecionados serão imersos em um 
processo de aprendizagem e consultoria, para validação decisiva de seus projetos, devendo, 
ao final, apresentarem um novo pitch à banca avaliadora. 
Serão habilitadas para a etapa de aceleração 10 (dez) propostas de negócios com propósito 
de cada uma das localidades de Barão de Cocais, Itabirito e São Sebastião das Águas Claras, 
as 5 (cinco) melhores propostas de Antônio Pereira, as 2 (duas) melhores de Engenheiro 
Correia e as 2 (duas) melhores para os territórios de André, Barra Feliz, Brumal e Cruz dos 
Peixotos.  

 
C. ACELERAÇÃO | 12 MESES (SETEMBRO DE 2021 A SETEMBRO DE 2022) 

Será realizado o processo de incubação, no qual cada negócio desenvolverá seus projetos, 
com suporte individual e coletivo constante. Nessa etapa, os negócios irão dispor de um 
espaço físico de escritório compartilhado tipo coworking para seus desenvolvimentos, 
seguindo os protocolos e recomendações necessários de saúde e segurança estabelecidos. 
Caso o cenário de Covid-19 ainda esteja em situação grave, o espaço poderá ser revisto e 
outras soluções poderão ser empregadas.  
Por intermédio da Semente Negócios, os negócios acelerados poderão se conectar com 
outros atores dos ecossistemas de negócios sociais, com propostas similares, possíveis 
investidores ou clientes, a fim de potencializar e escalar os negócios.  
Durante esse período, cada negócio com propósito receberá um aporte financeiro (capital 
semente) de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em forma de custeio, para o 
desenvolvimento de seus projetos. A liberação do aporte será gradual, segundo a 
comprovação de entregas específicas. 

 
 
1.3. Um outro objetivo do Projeto Horizonte é auxiliar os territórios na solução de seus desafios 

socioeconômicos e ambientais, a partir do empreendedorismo de negócios com propósitos.  
 
Para identificar as principais questões de cada território, a Semente Negócios fez uma escuta 
ativa de atores dos territórios selecionados para esse projeto, realizando uma análise da 
vocação, potencial e desafios de cada localidade. A partir desse mapeamento (que constitui 
a etapa preliminar desse Projeto), e buscando sempre resultados efetivos e práticos, foram 
definidas quatro linhas de atuação prioritárias.         
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As equipes que participarão do Projeto devem, necessariamente, ter sua solução 
enquadrada em uma das quatro linhas de atuação abaixo: 
 
A. Desenvolvimento rural e turismo ecológico: promover o desenvolvimento sustentável 

das áreas rurais, utilizando ativos socioambientais como alavanca para geração de renda 
para o território, ao otimizar e aperfeiçoar cadeias agrícolas, pecuárias e/ou do turismo, 
tornando o ambiente rural mais sustentável nos quesitos ambiental, financeiro e social.  
 
São alguns exemplos de setores de negócios de propósito para essa linha de atuação 
(mas não se restringe a esses exemplos): organização da produção agrícola e pecuária; 
agricultura sustentável; agricultura familiar; turismo rural; trilheiros; acesso a 
mercados; cooperativismo e associativismo; certificações; ecoturismo; hotéis, pousadas, 
campings, alojamentos e restaurantes; tirolesa, arvorismo; turismo de aventura; 
esportes radicais; montanhismo; trilhas e caminhadas, dentre outros.  
A título de referência, constituem alguns exemplos de negócios de propósito que 
trabalham nessa linha de atuação:  
 
Agricultura: 

● Sumá (https://appsuma.com.br/) 
● Coomafitt (http://www.coomafitt.com.br/) 
● Raízs (https://www.raizs.com.br/) 

Turismo: 
● Vivejar (https://vivejar.com.br/) 

 
B. Cidades sustentáveis e economia circular: desenvolver a cidade de forma sustentável, 

oferecendo soluções para os problemas de mobilidade urbana, moradia, gestão de 
resíduos e outros desafios da vida nas cidades, seja pelo desenvolvimento e 
implementação de novas tecnologias e produtos capazes de otimizar os processos e/ou 
pela via de educação e conscientização da população. 
 
São alguns exemplos de setores de negócios de propósito para essa linha de atuação 
(mas não se restringe a esses exemplos): educação ambiental; cadeias de valor mais 
sustentáveis; habitação sustentável; design de culturas regenerativas; coleta seletiva; 
reciclagem e reaproveitamento de resíduos; economia do ciclo fechado; mobilidade 
urbana; educação para o trânsito; hortas urbanas; asfalto ecológico; energias 
renováveis; iluminação pública, dentre outros.  
A título de referência, constituem alguns exemplos de negócios de propósito que 
trabalham nessa linha de atuação:  
 
Reciclagem e reaproveitamento de resíduos: 

● Arco Resíduos (https://arcoresiduos.com.br/) 
● Trashin (https://trashin.com.br/) 
● Yougreen (https://yougreen.coop/) 

Habitação: 
● Moradigna (https://moradigna.com.br/) 
● Yapó – Arquitetura Consciente (https://www.instagram.com/yapoarq/) 
● IguanaFix (https://www.iguanafix.com.br/) 

 
Mobilidade: 

● Jaúbra (https://jaubra.com.br/) 

https://appsuma.com.br/
http://www.coomafitt.com.br/
https://www.raizs.com.br/
https://vivejar.com.br/
https://arcoresiduos.com.br/
https://trashin.com.br/
https://yougreen.coop/
https://moradigna.com.br/
https://www.instagram.com/yapoarq/
https://www.iguanafix.com.br/
https://jaubra.com.br/


 
5 

 

 

C. Inclusão digital, educação e infraestrutura: melhorar o acesso da população às 
ferramentas digitais, seja pelo fornecimento de infraestrutura de qualidade e/ou 
serviços de educação e capacitação para melhor aproveitamento das ferramentas, 
visando à maior empregabilidade dos indivíduos, autonomia para geração de renda e 
redução das desigualdades. 
 
São alguns exemplos de setores de negócios de propósito para essa linha de atuação 
(mas não se restringe a esses exemplos): acesso à internet; utilização de serviços digitais; 
educação inclusiva; serviços de telecomunicação; infraestrutura de comunicação e rede; 
conectividade; alfabetização digital; internet no campo; ferramentas digitais de gestão; 
digitalização de serviços financeiros e meios de pagamento; capacitação profissional; 
educação 4.0, entre outros. 
A título de referência, constituem alguns exemplos de negócios de propósito que 
trabalham nessa linha de atuação:  
 
Educação Inclusiva:  

● Mesalva (https://www.mesalva.com/)  
● EducaTransforma (http://educatransforma.com.br/)  
● Social Brasilis (http://socialbrasilis.com.br/)  

Serviços Digitais e Ferramentas Digitais de gestão: 
● UseMobile (https://usemobile.com.br/)  
● GerenciaNet (https://gerencianet.com.br/)  

Alfabetização digital: 
● Trybe (https://www.betrybe.com/)  
● Programaria (https://www.programaria.org/)  

 
D. Saúde comunitária e tecnologias para o bem-estar: acrescer o acesso à saúde em seu 

sentido amplo, tanto medicina tradicional quanto práticas alternativas, visando ao 
aumento do bem-estar da população. Estão incluídas nesta frente soluções voltadas à 
prevenção, diagnóstico, acompanhamento especializado e tratamentos de doenças e 
condições físicas e psicológicas, bem como iniciativas de democratização do acesso a 
práticas desportivas e terapêuticas que contribuam para melhorar a qualidade de vida 
das pessoas. 
 
São alguns exemplos de setores de negócios de propósito para essa linha de atuação 
(mas não se restringe a esses exemplos): saúde comunitária; acesso à saúde; terapias 
integrativas; medicina preventiva; saúde mental; psicoterapia; espaços comunitários; 
grupos de apoio; hábitos saudáveis; arte-terapia; cromoterapia; terapia ocupacional; 
espaços integrativos; educação física; atividades físicas; exercícios; práticas esportivas; 
recreação; redução da incidência de doenças e dependências químicas; inclusão social; 
acessibilidade; atendimento da primeira infância, entre outros.  
A título de referência, constituem alguns exemplos de negócios de propósito que 
trabalham nessa linha de atuação:  
Acesso à saúde 

● Pulsares (https://www.pulsares.com.br/)  
● Hemotify (https://www.instagram.com/hemotify/)  
● Value Care (https://www.valuecare.com.br/pt/) 

Redução da incidência de doenças e dependências químicas 
● Umane (https://umane.org.br/)  

 

https://www.mesalva.com/
http://educatransforma.com.br/
http://socialbrasilis.com.br/
https://usemobile.com.br/
https://gerencianet.com.br/
https://www.betrybe.com/
https://www.programaria.org/
https://www.pulsares.com.br/
https://www.instagram.com/hemotify/
https://www.valuecare.com.br/pt/
https://umane.org.br/
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1.4.  Para fins do presente Edital, serão observadas as seguintes definições:  
 
A. Pré Aceleração: período de quatro meses em que os empreendedores selecionados 

terão assessoria técnica, oficinas e mentorias, para testar e validar seus negócios com 
propósito no mercado.  
 

B. Aceleração: conjunto de atividades relacionadas ao acompanhamento e 
aconselhamento a empreendimentos em estágio inicial de desenvolvimento, por doze 
meses, nos aspectos técnicos, jurídicos e mercadológicos, visando auxiliá-los na 
modelagem de negócio, realização de protótipos e versão de testes de mercado, 
pesquisa com clientes e outras atividades de educação, para desenvolvimento de 
negócios, bem como a aproximação com o ecossistema de empreendedorismo, 
envolvendo a realização de incentivos financeiros aos projetos previamente 
selecionados. 
 

C. Inovação: é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou 
um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de 
trabalho ou nas relações externas.  
 

D. Negócios com propósito: são aqueles empreendimentos cujos produtos, técnicas ou 
metodologias são desenvolvidas na interação com a comunidade e que representem 
efetivas soluções de transformação social às diversas realidades onde elas se aplicam, 
ao mesmo tempo em que buscam ser financeiramente sustentáveis. Inclui nesta 
categoria organizações formalizadas de qualquer natureza jurídica (com ou sem fins 
lucrativos) bem como empreendimentos em estágio inicial ainda não formalizados. 
 

E. Empreendimento em estágio inicial: grupo de no mínimo duas pessoas que 
empreendem um negócio em estágio inicial de desenvolvimento, por meio do qual 
estão buscando entender melhor o mercado e desenvolver um produto adequado às 
necessidades dos clientes e usuários. Estão construindo ou testando seus protótipos ou 
a primeira versão do produto. Em alguns casos, pode haver vendas e faturamento. 
Geralmente, trata-se de negócios com menos de dois anos de existência e em muitos 
casos ainda não apresentam CNPJ. 
 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar da Maratona Empreendedora, primeira etapa do Projeto Horizonte, o 

público que se encaixar em um dos seguintes itens: 
 

a) Equipe constituída por pessoas físicas, jovens e/ou adultos, ou grupo de pessoas 
jurídicas, a partir de 2 (dois) integrantes, que possua uma solução, ideia, negócio, 
produto ou serviço que se enquadre em uma das linhas de atuação propostas; 

b) Startups, micros empreendedores individuais, micros, pequenos e médios negócios, 
assim como cooperativas e seus empresários filiados; associações e lideranças de 
projetos sociais dos territórios primários e demais organizações que desejem 
desenvolver e adequar seus negócios para negócios com propósito; 

c) Moradores e moradoras dos territórios citados, inscritos individualmente (sem 
equipe), que possuam uma ideia ou solução ou tenham vontade de começar a 
desenvolver uma ideia de negócio ou participar de uma solução para uma das linhas 
de atuação.  
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Parágrafo Primeiro: Funcionários e terceirizados da Vale e seus familiares residentes nos 

territórios também poderão participar do projeto.      

Parágrafo Segundo: Para aqueles indivíduos que realizarem sua inscrição no Projeto Horizonte 

de forma individual, ou seja, sem equipe formada, é altamente recomendável que utilizem o 

espaço da Maratona Empreendedora para  se inserirem em um grupo ou criarem uma equipe 

para poderem apresentar sua solução e prosseguir no Projeto Horizonte. A Maratona 

Empreendedora e os ambientes virtuais criados para interação preliminar entre participantes 

permitirão a troca de ideias, contatos e formação de networking. Também estarão disponíveis 

ao longo do processo consultores e mentores da Semente Negócios para auxiliar com esta e 

demais frentes. 

 
2.2. Só poderão participar das etapas de Pré-Aceleração e Aceleração aqueles negócios que 

participarem da Maratona Empreendedora e forem selecionados.  
As soluções trazidas pelos negócios deverão ser necessariamente implementadas nos 

territórios comtemplados pelo Projeto: Barão de Cocais, Itabirito, São Sebastião das Águas 

Claras (Nova Lima), Antônio Pereira (Ouro Preto), Engenheiro Correia (Ouro Preto) ou nos 

territórios de André, Barra Feliz, Brumal e Cruz dos Peixotos. 

No ato da inscrição, é necessário declarar que pelo menos um proponente da equipe possui 

residência em um dos territórios. No que tange a participação individual, é necessário declarar 

ser residente de um dos territórios. 

3. INSCRIÇÃO  
3.1. A inscrição para a Maratona Empreendedora é gratuita, assim como a participação em todas 
as etapas do Projeto Horizonte. A inscrição será feita exclusivamente pelo link de inscrição no 
site: www.projetohorizonte.com.br até o dia 08/04/2021.  
 
3.2. Ao realizar a inscrição, o participante deverá indicar uma das linhas de atuação definidas 
para desenvolvimento de seu negócio, além de indicar o território de atuação da solução 
desenvolvida. 
 
3.3. Todos os inscritos na Maratona terão acesso gratuito, por dois meses, ao Startup Maker, 
curso de capacitação online da Semente Negócios para empreendedores, que visa ao 
desenvolvimento de negócios inovadores.  
 
3.4. Ao realizar a inscrição, o participante:  

a) Reconhece e declara automaticamente que aceita as regras e condições 
estabelecidas neste Projeto;  

b) Autoriza, para todos os fins de direito, o uso de imagem e voz para fins de divulgação 
e publicidade do Projeto, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e 
filmagens; 

c) Reconhece e declara automaticamente que aceita e autoriza a divulgação, 
compartilhamento e tratamento dos dados pessoais, permitindo que as empresas 
proponentes do Projeto Horizonte realizem o tratamento dos dados pessoais, para 
o cumprimento de suas obrigações contratuais e/ou legais, de acordo com a nova 
Lei Geral de Proteção de Dados.  

d) Responsabiliza-se legalmente pelos documentos, informações, declarações e 
materiais apresentados.  

 

http://www.projetohorizonte.com.br/
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4. APRESENTAÇÃO DOS NEGÓCIOS, CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E BANCA AVALIADORA 
Ao final da Maratona Empreendedora, os negócios formados e/ou desenvolvidos serão 

convidados a gravar um vídeo com o pitch do negócio. Esse vídeo deverá ser gravado 

preferencialmente pelo celular na posição horizontal e deve ter até 5 (cinco) minutos de 

duração. O vídeo deverá ser enviado via formulário http://bit.ly/envio_pitches  no domingo, 

dia 18/04/2021, até às 12:00h. Haverá uma oficina sobre como fazer um pitch na Maratona 

Empreendedora, no sábado (17/04/2021), orientando sobre a gravação e o conteúdo 

necessário, bem como uma sessão de mentoria específica para este assunto com mentores e 

consultores da Semente. Mais informações sobre o formato e conteúdos necessários para a 

gravação do vídeo serão dadas durante a Maratona Empreendedora. 

  
4.1. Os negócios com propósitos formados e desenvolvidos na Etapa 1, Maratona 

Empreendedora, a partir dos pitches, serão avaliados segundo os critérios abaixo: 
 

Tabela 2 

CRITÉRIO DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO PESO 

Residência 
nos 

territórios 
prioritários 

Possuir pelo menos 1 (um) proponente na equipe com residência 
em uma das localidades prioritárias do projeto (Antônio Pereira, 
Engenheiro Correia, Barão de Cocais, Itabirito, São Sebastião das 
Águas Claras [Macacos] ou os territórios de Santa Bárbara: André, 
Barra Feliz, Brumal e Cruz dos Peixotos). 

Pré-requisito 
obrigatório 

- 

Modelo de 
Negócio 

Viabilidade técnica e financeira do modelo de negócio 0 a 3 30% 

Nível de conhecimento sobre o mercado consumidor 

Identificação de potenciais clientes, concorrentes e parceiros locais 

Equipe 

Equipe com capacidade de execução técnica e gerencial, 
demonstrada a partir do pitch que cada negócio irá gravar  

0 a 3 40% 

Complementaridade entre as expertises da equipe, ou seja, equipe 
cujos participantes possuam habilidades e/ou conhecimentos 
diferentes  

Composição da equipe em relação ao número de membros com 
residência em um dos territórios prioritários do projeto (Antônio 
Pereira, Engenheiro Correia, Barão de Cocais, Itabirito, São 
Sebastião das Águas Claras [Macacos] ou nos territórios de Santa 
Bárbara: André, Barra Feliz, Brumal e Cruz dos Peixotos)  

Declaração de disponibilidade dos dois principais proponentes para 
participar ativamente de todo o processo do Projeto Horizonte, 
desde a Maratona Empreendedora até o final das atividades da 
Aceleração, com compromisso de presença de, pelo menos, 75% 
nas atividades (oficinas, consultorias, eventos oficiais e paralelos) * 

Propósito 

Adequação de forma explícita da solução apresentada a uma das 
quatro linhas de atuação propostas 

0 a 3 30% 

O impacto socioambiental explícito do negócio e seu potencial de 
gerar transformações relevantes para o território de aplicação 

Grau de Inovação 

 
(*) o não cumprimento deste quesito ensejará a desqualificação do negócio durante o processo de pré-

aceleração 
 

http://bit.ly/envio_pitches
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4.2. A banca de avaliação será composta por especialistas designados pelos parceiros do Projeto, 
obedecendo às condições de isonomia, segundo o qual todos são iguais, não devendo ser 
feita nenhuma distinção entre pessoas que se encontrem na mesma situação. 
 

4.3. Para a etapa de Pré-aceleração serão selecionados até 20 (vinte) negócios de cada um dos 
territórios de Barão de Cocais, Itabirito e São Sebastião das Águas Claras, até 10 (dez) em 
Antônio Pereira, até 4 (quatro) em Engenheiro Correia e 4 (quatro) nos territórios de André, 
Barra Feliz, Brumal e Cruz dos Peixotos. 

 
4.4. Para a etapa de Aceleração serão selecionados até 10 (dez) negócios de cada um dos 

territórios de Barão de Cocais, Itabirito e São Sebastião das Águas Claras, até 5 (cinco) em 
Antônio Pereira, até 2 (dois) de Engenheiro Correia e até 2 (dois) nos territórios de André, 
Barra Feliz, Brumal e Cruz dos Peixotos. 

 

4.5. A seleção para essa etapa observará critérios explicitados na etapa de Pré-aceleração. 
 
4.6. O resultado dos negócios selecionados para a etapa de Pré-aceleração será divulgado no 

site do Projeto Horizonte www.projetohorizonte.com.br até o dia 10/05/2020: 
 
Para esclarecimento de dúvidas e demais informações, entre em contato com os realizadores 
através do e-mail projetohorizonte@sementenegocios.com.br 
 

http://www.projetohorizonte.com.br/
mailto:projetohorizonte@sementenegocios.com.br

