
 

 

 
 

 

FF ENTERPRISE - DESAFIO EMPREENDEDOR  

ERRATA DO REGULAMENTO  

 

As entidades executoras tornam público e oficializam a presente “ERRATA” ao 

regulamento em epígrafe, contendo as seguintes alterações: 

O item 10.4, já reeditado, passa a ser o item 9.2; acresce-se o item 9.3; e revogam-

se os itens 10.1, 10.2, e 10.3: 

 

9.2 Os direitos cedidos devido à participação no Desafio Empreendedor implica, por sua 

vez, na autorização à ABICALÇADOS e demais executoras -  ORGANIZADORAS, 

quanto à utilização, inclusive dos resultados do desafio e projetos, divulgação, 

exposição, veiculação, fixação e transmissão, a título gratuito, no Brasil ou no exterior, de 

todas as ideias e respectivos modelos de negócio, imagens e materiais criados e obtidos 

durante o desafio, sem qualquer tipo de ônus, assegurando os créditos e autorias aos 

respectivos criadores. 

 

9.3 Fica desde já esclarecido que, após o desafio, ou seja, com a sua conclusão, a 

ABICALÇADOS e demais executoras -  ORGANIZADORAS, não terão qualquer 

responsabilidade quanto às execuções, ou não, das ideias e modelos de negócios 

desenvolvidos durante o FF Enterprise.  

 DÚVIDAS E INFORMAÇÕES  
Esclarecimentos e informações poderão ser solicitados por e-mail à comissão 

organizadora através do e-mail inova@abicalcados.com.br  

 

 Novo Hamburgo, 18 de Novembro de 2016. 

 
 



 

 

 

FF ENTERPRISE - DESAFIO EMPREENDEDOR 
 
 
 
 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1. O presente Regulamento tem por objeto estatuir as relações entre os participantes do 

Desafio Empreendedor e as entidades executoras (Abicalçados, Abrameq, Assintecal 

e CICB) – ORGANIZADORAS do evento 

1.2. O Desafio Empreendedor é uma competição de geração e desenvolvimento de ideias, 

com base em orientações temáticas relevantes para o setor calçadista brasileiro. 

 

2. DA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO 

2.1. A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Associação 

Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos para os Setores do Couro, 

Calçados e Afins (Abrameq), Associação Brasileira de Empresas de Componentes 

para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal) e Centro das Indústrias de Curtumes 

do Brasil (CICB) são as ORGANIZADORAS desta ação. 

2.2. Para a organização do concurso, é instituída uma comissão denominada Comissão 

Organizadora, responsável por escolher a equipe de avaliação, que tem a função de 

selecionar as equipes na Fase de Seleção, na Fase 1 e, Fase 2. Ao final, as três 

melhores ideias com base nos critérios pré-estabelecidos. 

 

3. DOS PARTICIPANTES 

3.1. Poderão participar do Desafio Empreendedor equipes de 2(dois) à 4(quatro) 

integrantes, formadas apenas por pessoas físicas, residentes em todo o território 

nacional. 

3.1.1. Ao menos 1 (um) dos integrantes deve ser estudante de graduação, pós- 

graduação (especialização, mestrado ou doutorado) ou de cursos 

profissionalizantes de Instituições de Ensino brasileiras devidamente 

credenciadas e reconhecidas pelo Ministério da Educação. 

3.1.2. Cada participante poderá participar de apenas uma equipe. 



 

 

3.2. São considerados INSCRITOS neste concurso todos aqueles que solicitarem e 

obtiverem a confirmação de sua inscrição, via site, desde que obedecidas todas as 

condições estabelecidas no presente regulamento. 

3.3. São considerados PARTICIPANTES neste concurso todos aqueles que atenderem 

as condições do item 3.1 e 3.2 e tiverem suas ideias selecionadas para a FASE 1 do 

desafio. 

3.4. Não será permitida a participação neste concurso, sob qualquer pretexto, seja na 

condição de inscritos, co-autores, colaboradores, consultores ou outra forma 

qualquer, das seguintes pessoas: 

3.4.1. Integrantes dos quadros das ORGANIZADORAS. 

3.4.2. Participantes da Comissão Organizadora, consultores e colaboradores 

contratados para este evento. 

3.4.3. Sócios e parentes de primeiro grau, dos profissionais acima relacionados. 
 
 

4. DOS OBJETIVOS DA COMPETIÇÃO 

4.1. Estimular o espírito de liderança, empreendedorismo, criatividade, inovação e o 

trabalho em equipe; 

4.2. Utilizar inteligência coletiva para a geração de ideias que atendam demandas da 

indústria coureiro-calçadista; 

4.3. Incentivar o empreendedorismo multidisciplinar e interuniversidades; 

4.4. Fomentar a inovação no setor coureiro-calçadista baseado na articulação e 

aproximação de instituições de ensino, empresas e potenciais empreendedores. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES E FASES 

O FF Enterprise - Desafio Empreendedor compreende três fases principais, cada uma 

composta por suas etapas. 

 

5.1. FASE DE SELEÇÃO (Eliminatória) 

5.1.1. 1ª ETAPA: Inscrições 

5.1.1.1. As inscrições estarão abertas a partir das 08h do dia 26 de agosto de 2016 

e se encerrarão às 23h59 horas dia 25 de setembro de 2016, exclusivamente por 

via         eletrônica         através         do         site         oficial         do          desafio: 

http://www.abicalcados.com.br/ffenterprise/. 

http://www.abicalcados.com.br/ffenterprise/
http://www.abicalcados.com.br/ffenterprise/


 

 

5.1.1.2. Para realizar a inscrição, a equipe deverá ler e concordar com o 

regulamento do Desafio Empreendedor, preencher todos os campos do formulário 

de inscrição disponível no site oficial do desafio 

http://www.abicalcados.com.br/ffenterprise/ e concluir todos os passos indicados 

sob a pena de indeferimento. 

5.1.1.3. Após esse procedimento, será feita a análise e avaliação do formulário de 

Inscrição pela Comissão Organizadora, onde serão selecionadas até 15 (quinze) 

Equipes para participar da próxima fase. 

 

5.1.2. 2ª ETAPA: Resultado Parcial 

5.1.2.1. O resultado parcial da fase de seleção, com a divulgação 

das equipes que seguem para a próxima Fase do desafio será publicado no 

site do evento - http://www.abicalcados.com.br/ffenterprise/ - no dia 27 de 

setembro de 2016. 

 

5.2. FASE 1 

5.2.1. 1ª ETAPA: Kickoff Day 

5.2.1.1. O Kickoff Day é um encontro presencial que acontecerá no dia 1º de 

outubro de 2016, das 9h às 13h, na Abicalçados – Rua Júlio de Castilhos, 

561. Novo Hamburgo/RS. 

5.2.1.2. É obrigatória a participação de todas as equipes e todos seus integrantes 

no Kickoff Day. 

5.2.1.3. Durante o Kickoff Day serão apresentados o setor calçadista brasileiro e 

seus desafios, as diretrizes temáticas e o início das capacitações. 

 

5.2.2. 2ª ETAPA: Workshop 1 

5.2.2.1. O Workshop 1 é o momento de capacitação das equipes na primeira fase 

da competição e acontecerá na sede da Abicalçados, no dia 15 de outubro 

de 2016. 

5.2.2.2. O Workshop iniciará às 9h, com previsão de término para às 13h. 

5.2.2.3. Durante o workshop serão abordados conceitos e ferramentas de 

modelagem de negócios. 

http://www.abicalcados.com.br/ffenterprise/
http://www.abicalcados.com.br/ffenterprise/
http://www.abicalcados.com.br/ffenterprise/


 

 

 

5.2.3. 3ª ETAPA: Workshop 2 

5.2.3.1. O Workshop 2 é o momento de capacitação das equipes na primeira fase 

do desafio e acontecerá na sede da Abicalçados, no dia 22 de outubro de 

2016. 

5.2.3.2. O Workshop iniciará às 9h, com previsão de término para às 13h. 

5.2.3.3. Durante o workshop serão abordados os temas de inovação, tecnologia e 

mercado. 

 

5.2.4. 4ª ETAPA: PRIMEIRA ENTREGA 

5.2.4.1. As equipes participantes devem enviar seus modelos de negócio de 

acordo com o modelo disponibilizado durante os workshops e um Elevator 

Pitch (vídeo de 3 minutos explicando o modelo de negócio), até as 23h59min 

do dia 28 de outubro de 2016 para o e-mail inova@abicalcados.com.br. 

5.2.4.2. O Plano de Negócio e o Elevator Pitch serão avaliados por uma banca de 

especialistas, designada pela comissão organizadora do evento. 

 

5.2.5. RESULTADO PARCIAL: 

O resultado parcial, com as pontuações dos itens avaliados, será enviado aos 

e-mails das equipes participantes antes do início da etapa de mentorias, na 2ª Etapa 

da Fase 2. 

 

5.3. FASE 2 (CLASSIFICATÓRIA) 

5.3.1. 1ª ETAPA: Oficina de Pitch 

5.3.1.1. A Oficina de Pitch acontecerá no dia 05 de novembro de 2016, na sede 

da Abicalçados, com início às 9h e previsão de término às 13h. 

 

5.3.2. 2ª ETAPA: Mentorias 

5.3.2.1. A mentoria é um encontro presencial que acontecerá entre os dias 7 e 11 

de novembro de 2016, em horário e datas à combinar, na Abicalçados. 

5.3.2.2. Os mentores serão membros de incubadoras e aceleradoras brasileiras e 

especialistas do setor calçadista. 

mailto:inova@abicalcados.com.br


 

 

5.3.3. 3ª ETAPA: Pitch Day 

5.3.3.1. No dia 18 de novembro de 2016, a partir das 14h, na sede da Abicalçados, 

acontecerá o Pitch Day. 

5.3.3.2. Durante o Pitch Day, cada equipe terá 10 minutos para apresentar sua 

ideia, contemplando em sua apresentação o conhecimento adquirido 

durante a competição 

5.3.3.3. Os Pitchs serão avaliados por uma banca de especialistas, que terão como 

base os critérios pré-estabelecidos neste regulamento. 

 
5.4. É obrigatória a participação de, no mínimo, 2 (dois) representantes de cada equipe 

em todos os encontros presenciais, com exceção do Kickoff Day e Pitch Day, onde 

todos os integrantes das equipes devem estar presentes. 

 

6. DAS DIRETRIZES TEMÁTICAS 

6.1. Para o presente evento, serão aceitas ideias relacionados à solução de problemas da 

indústria coureiro-calçadista nas seguintes temáticas: 

6.1.1. Automação industrial 

Desenvolver e aplicar técnicas, softwares e/ou equipamentos específicos para o 

processo produtivo da cadeia coureiro-calçadista, com o objetivo de melhorar a 

produtividade, acelerar os processos, reduzir a emissão de resíduos, aliviar a carga 

ou interferência humana no processo ou máquina, aumentar a segurança e, inclusive, 

executar tarefas que seriam impossíveis de realizar manualmente. 

6.1.2. Tecnologia de materiais 

Desenvolver materiais e componentes para calçados através da aplicação de 

tecnologias avançadas, inovadoras e sustentáveis, buscando a diferenciação da 

performance dos calçados e a otimização dos processos produtivos. 

6.1.3. Meio ambiente 

Buscar soluções que promovam o crescimento econômico com respeito ao meio 

ambiente, desde a interação e a proteção do meio ambiente, com a utilização de 

recursos renováveis, a ecoeficiência, a gestão de resíduos e riscos, reaproveitamento 

até a produção mais limpa. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Software


 

 

6.1.4. Logística 

Apresentar soluções de integração de todo o processo logístico, da origem dos 

produtos às mãos do consumidor final. Pensar novas tecnologias e aplicações para 

um sistema inteligente capaz de controlar o fluxo logístico e coordenar todas as 

atividades, visando as identificações corretas de localização, item comercial e volumes 

e que tragam benefícios, tais como: redução de custos, precisão, velocidade e 

rastreabilidade. 

6.1.5. Eficiência energética 

Soluções que tornem possível alcançar redução significativa no consumo de energia, 

manter o conforto e aumentar a produtividade das atividades ligadas ao processo 

produtivo da indústria coureiro-calçadista, com vantagens do ponto de vista económico 

e ambiental. Emprego de energias renováveis como fonte de energia. 

6.1.6. Novos Modelos de Negócio 

Desenvolver novos conceitos e modelos de negócio, capazes de aprimorar e 

transformar a experiência do consumidor no relacionamento com as empresas do 

setor e seus canais de venda. Criar novas formas de comercializar, comunicar e 

entregar produtos e serviços da indústria coureiro-calçadista. 

 

7. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação das equipes será feita nas três fases previstas no Desafio Empreendedor. 
 
 

7.1. FASE DE SELEÇÂO 

7.1.1. Serão considerados os seguintes critérios na avaliação das ideias apresentados 

na Fase de Seleção: 

7.1.1.1. Perfil da equipe; 

7.1.1.2. Criatividade e originalidade da ideia; 

7.1.1.3. Aderências às temáticas propostas 
 
 

7.2. FASE 1 

7.2.1. Serão considerados os seguintes critérios para avaliar o Elevator Pitch e o Plano 

de Negócio: 

Elevator Pitch: 

- Clareza e criatividade na apresentação da ideia 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Energias_renov%C3%A1veis


 

 

- Poder de persuasão (mostrar porque aquela é uma grande ideia) 

- Domínio do conteúdo apresentado 

- Confiança e entusiasmo 

- Linguagem corporal e verbal adequada 

Plano de Negócio: 

- Clareza do modelo de negócio 

- Criatividade e originalidade da ideia 

- Potencial de mercado 

- Viabilidade econômica 

- Viabilidade técnica 

7.2.2 As avaliações recebidas nesta etapa, serão somadas as avaliações 

aferidas pela banca avaliadora no Pitch Day. Na somatória das notas, as avaliações 

da Fase 1 terão Peso 1. 

7.2.3. Os projetos serão avaliados por um comitê formado por representantes da 

Abicalçados, CICB, Assintecal e Abrameq, mentores e especialistas com reconhecida 

expertise nas temáticas avaliadas. 

 

7.3. FASE 2 

7.3.1. Nesta fase, serão considerados os seguintes critérios de avaliação: 

7.3.1.1. Clareza e criatividade na apresentação; 

7.3.1.2. Respeito ao tempo limite estabelecido; 

7.3.1.3. Potencial de impacto econômico no setor calçadista; 

7.3.1.4. Potencial/perfil da equipe; 

7.3.1.5. Estrutura do projeto e argumentação perante a comissão avaliadora e 

julgadora. 

7.3.2 As notas recebidas nesta fase serão somadas as notas da Fase 1. Para a 

composição da nota final, as notas recebidas nesta fase terão Peso 2. 

7.3.2. Os projetos serão avaliados em uma banca presencial formada por 

representantes da Abicalçados, CICB, Assintecal e Abrameq, empresários, e 

especialistas com reconhecida expertise nas temáticas avaliadas. 

7.3.3. Para efeitos de premiação, a classificação dos participantes será em ordem 

decrescente a partir da soma da pontuação obtida em ambas as fases; 



 

 

7.3.4. Com exceção da banca presencial, não serão emitidos pareceres individuais ou 

retorno sobre as avaliações realizadas. 

 

7.4. DESCLASSIFICAÇÃO 

7.4.1. Será sumariamente desclassificado da competição qualquer participante que se 

utilizar de qualquer método considerado fraudulento ou antiético pela comissão 

coordenadora do evento. 

7.4.2. Qualquer situação não prevista no regulamento será decidida pela comissão 

coordenadora do desafio. 

 

8. DA PREMIAÇÃO E RECONHECIMENTO 

8.1. Serão premiadas as três equipes melhor avaliadas de acordo com os critérios contidos 

neste regulamento. 

8.2. As equipes premiadas serão organizadas em primeiro, segundo e terceiro lugar, de 

acordo com a avaliação da Comissão Avaliadora. 

8.3. As equipes vencedoras receberão prêmio em dinheiro no valor bruto de: 

8.3.1. R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a equipe classificada em primeiro lugar. 

8.3.2. R$ 3.000,00 (três mil reais) para a equipe classificada em segundo lugar. 

8.3.3. R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a equipe classificada em terceiro lugar. 

8.3.3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do 

Pitch Day. 

8.3.3.2. As equipes vencedoras se comprometem em fornecer os dados e 

documentos necessários, solicitados pela ORGANIZADORA, para a 

efetivação do pagamento. 

8.4. As 3 (três) equipes vencedoras receberão bolsas para cursos de empreendedorismo. 

8.5. As equipes vencedoras terão fast track para processo de pré-incubação das 

incubadoras parceiras do evento. 

8.6. Todos os prêmios são pessoais e intransferíveis. 

8.7. Todas as equipes participantes receberão certificado de participação no FF Enterprise 

- Desafio Empreendedor. 

8.8. As equipes vencedoras serão anunciadas em cerimônia após a banca presencial no 

Pitch Day. 



 

 

9. DOS DIREITOS DE IMAGEM 

9.1. Os participantes do FF Enterprise - Desafio Empreendedor, autorizam as entidades 

executoras - ORGANIZADORAS, de forma irrevogável e gratuita, a fazerem uso de 

suas imagens e nomes em qualquer publicidade ou comunicação do desafio 

empreendedor, vinculadas em meio escrito ou audiovisual, ou qualquer outro, por 

período indeterminado. 

 

10. DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE 

10.1. Pertencem única e exclusivamente aos participantes os direitos autorais, morais e 

patrimoniais sobre a criação de seus modelos de negócio, constituindo, porém, em 

decorrência da concordância com o regulamento ora ajustado, a cessão dos direitos 

autorais patrimoniais à título universal e em caráter irretratável e irrevogável, por prazo 

indeterminado, à ABICALÇADOS. 

10.2. Os participantes e equipes ao cadastrarem-se no desafio empreendedor - FF 

Enterprise, adquirem plena ciência e concordância de que estarão cedendo o direito 

patrimonial, e de resultados, sobre todos os planos de negócio que enviarem para o 

desafio empreendedor. Assim, os planos enviados tornam-se propriedade da 

ABICALÇADOS. 

10.3. A ABICALÇADOS, por sua vez, poderá ceder a propriedade dos planos de negócio 

recebidos, tal como, mas não limitado, às demais entidades executoras - 

ORGANIZADORAS do desafio empreendedor. 

10.4 Os direitos cedidos e transferidos, devido à participação no Desafio Empreendedor 

implica, por sua vez, na autorização à ABICALÇADOS e demais executoras - 

ORGANIZADORAS quanto à utilização - inclusive dos resultados, divulgação, 

exposição, veiculação, fixação e transmissão, a título gratuito, no Brasil ou no exterior, 

de todas as ideias e respectivos modelos de negócio, imagens e materiais criados e 

obtidos durante o desafio, sem qualquer tipo de ônus, assegurando os créditos e 

autorias aos respectivos criadores.  

 

11. DO CRONOGRAMA 

11.1. Principais datas e eventos: 

26 de agosto de 2016: Abertura das inscrições do Desafio Empreendedor. 

25 de setembro de 2016: Encerramento das inscrições do Desafio Empreendedor. 



 

 

27 de setembro de 2016: Divulgação das equipes selecionadas para a Fase 1 

01 de outubro de 2016: Kickoff Day 

15 de outubro de 2016: Workshop 1 

22 de outubro de 2016: Workshop 2 

28 de outubro de 2016: Envio das ideias e Elevator Pitch Fase 1 

05 de novembro de 2016: Oficina de Pitch 

7 à 11 de novembro de 2016: Mentorias para as equipes classificadas 

18 de novembro de 2016: Pitch Day + Cerimônia de premiação 
 
 
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

12.1. Ao se inscreverem no FF Enterprise - Desafio Empreendedor, os participantes 

concordam inteiramente com as condições citadas neste regulamento e autorizam a 

ORGANIZADORA a utilizar institucionalmente, sem qualquer ônus, seus nomes, fotos 

e projetos desenvolvidos, visando promover a competição. Ademais, os participantes 

autorizam a utilização pela Abicalçados dos dados fornecidos no momento da 

inscrição, para fins cadastrais. 

12.2. Suspeitas de conduta antiética durante a inscrição, a pré-seleção e a competição, 

serão analisadas e julgadas pelos realizadores e podem resultar na desclassificação 

do competidor. 

12.3. As decisões da comissão coordenadora do FF Enterprise - Desafio Empreendedor 

em relação aos selecionados, ganhadores, às datas estipuladas, bem como eventuais 

considerações e resoluções, serão soberanas e irrecorríveis, não cabendo aos 

participantes contestar tais decisões. 

12.3.1 As datas pré-estipulas poderão, à critério das ORGANIZADORAS, sofrer 

ajustes de horários e demais alterações. 

12.4. Toda a comunicação entre a comissão organizadora e os participantes ocorrerá via 

site http://www.abicalcados.com.br/ffenterprise/ e e-mail 

(inova@abicalcados.com.br). A Abicalçados não aceitará como justificativa pelo não 

cumprimento dos prazos, a alegação de falta de conhecimento sobre as etapas da 

competição. Assim, os participantes são responsáveis por acompanhar as 

atualizações de informações sobre o Desafio Empreendedor no site indicado para isto, 

é    indispensável    que    o    participante    habilite    como    confiável    o   domínio 

http://www.abicalcados.com.br/ffenterprise/


 

 

“@abicalcados.com.br” a fim de receber todos os e-mails enviados pela comissão 

organizadora. 

 

13. DÚVIDAS E INFORMAÇÕES 

13.1. Esclarecimentos e informações sobre o presente evento poderão ser solicitados por 

e-mail à comissão organizadora através do e-mail inova@abicalcados.com.br 

 

 

Novo Hamburgo, 26 de agosto de 2016. 

mailto:inova@abicalcados.com.br

