
1. APRESENTAÇÃO
O Programa de Desenvolvimento de Líderes de Impacto é uma iniciativa do Instituto Ekloos e 
com o apoio do Instituto Coca Cola Brasil e tem por objetivo fomentar e fortalecer a atuação 
de jovens lideranças negras, que estejam desenvolvendo iniciativas que gerem impacto 
social.

A ideia é que os participantes do Programa possam desenvolver habilidades e competências 
pessoais, além de potencializar as suas iniciativas. Através do acesso a um conteúdo teórico 
e ferramentas que possibilitem a ampliação efetiva da sua atuação como líder, espera-
se multiplicar o número de lideranças de causas e territórios, ampliando e fortalecendo as 
iniciativas para redução da desigualdade social.

SOBRE O INSTITUTO EKLOOS

O Instituto Ekloos é uma aceleradora social que, ao longo de seus 13 anos de atuação, já 
capacitou mais de 5.000 empreendedores e acelerou mais de 600 ONGs e negócios de 
impacto social. Com um Programa de Aceleração baseado em metodologias próprias e 
diferenciadas, vêm trabalhando com empreendedores e empreendedoras de iniciativas 
sociais de forma a profissionalizar a gestão, apoiar o desenvolvimento sustentável e estimular 
a inovação, possibilitando o aumento do impacto social que cada organização gera em seu 
território de atuação. 

SOBRE O INSTITUTO COCA COLA

Criado há 20 anos, o Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB) tem como missão contribuir para 
mudar vidas em larga escala, potencializada por seus parceiros e pelo Sistema Coca-
Cola. Para cumprir com seu compromisso, o ICCB investe na geração de oportunidades 
econômicas e tem a diversidade como um valor transversal. Através do Coletivo Jovem, o 
Instituto atua, há mais de 10 anos, na capacitação, valorização da autoestima e conexão com 
oportunidades de emprego para jovens moradores de comunidades urbanas de baixa renda 
no país, podendo ser considerado um dos programas de empregabilidade de jovens com 
maior escala no país. O trabalho do Instituto com sua rede de parceiros já ajudou a impactar 
mais de 400 mil pessoas.



2. O PROGRAMA 

O presente processo seletivo irá selecionar 30 (trinta) jovens lideranças negras entre 18 e 35 
anos para participar do Programa de Desenvolvimento de Líderes de Impacto, através do 
qual terão acesso a: 

• Capacitações; 
• Mentorias individuais para auxiliá-los no desenvolvimento das suas iniciativas de 
impacto social;
• Ajuda de custo de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por mês durante o período de 
participação no programa; 
• Possibilidade de participação em uma banca de investimentos no final do processo 
para concorrer ao recebimento de recursos financeiros de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), 
para ajudar no desenvolvimento do projeto; 
• Participação em uma rede de líderes de impacto.

Além dos 30 (trinta) selecionados para o programa completo (Trilha A), as capacitações 
serão estendidas para mais 30 (trinta) jovens (Trilha B). Neste caso, você poderá ser 
selecionado para o programa completo ou apenas para participar das capacitações 
remotas.

Dessa forma, o total de beneficiados pelo Programa será de 60 (sessenta) jovens com as 
seguintes atividades:

A carga horária esperada para participação da Trilha A é de 28 horas mensais, enquanto a 
da Trilha B, de 10 horas mensais.

(i) Capacitações 

As capacitações serão oferecidas em um formato remoto durante o período de 6 (seis) 
meses para 60 (sessenta) jovens, com previsão de início em fevereiro de 2021 e término em 
julho de 2021 e abordarão as seguintes temáticas: 

• Contexto brasileiro;

• Legislação e Direitos Humanos;

• Ética e liderança;

• Estratégia e gestão;

Trilha A: 30 jovens

Participam do programa completo que tem:
• Capacitações; 
• Mentorias individuais;
• Ajuda de custo de R$ 400,00 por mês durante o período 
de participação no programa; 
• Possibilidade de participação em uma banca de 
investimentos no final do processo para concorrer ao 
recebimento de recursos financeiros de até R$ 100 mil, 
para ajudar no desenvolvimento do projeto; 
• Participação em uma rede de líderes de impacto.

Trilha B: 30 jovens • Participam de capacitações



• Comunicação e engajamento social;

• Racismo Estrutural, abordado de forma transversal a todos os temas anteriores.

Os temas das capacitações serão insumos para o desenvolvimento de habilidades e 
competências de um líder, além de oferecer conhecimento nas temáticas sociais, caminhos 
para a realização de uma iniciativa de impacto e como “dar voz” para os temas que são 
fundamentais para a redução da desigualdade social. 

As capacitações serão online e terão a duração de 5 horas cada uma. Ocorrerão 
quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, das 13h às 18h, durante o período acima 
especificado.  Serão ao todo 10 aulas, totalizando uma carga horária de 50 horas de formação.

(ii) Mentorias

As mentorias individuais serão oferecidas em um formato remoto (a distância) durante o 
período de 6 (seis) meses, para 30 (trinta) jovens, com previsão de início para fevereiro de 
2021 e término em julho de 2021. As mentorias terão como objetivo trabalhar com os jovens 
selecionados para o seu desenvolvimento enquanto liderança, apoiando o processo de 
compreensão e aplicação dos temas discutidos durante as capacitações. Por fim, o impacto 
atingirá também as iniciativas sociais que estiverem realizando, ao aperfeiçoar sua gestão, 
auxiliando a liderança a incorporar inovações e aumentar o seu impacto social.

As mentorias acontecerão a cada 15 (quinze) dias, em semanas distintas das semanas da 
formação, podendo ocorrer em qualquer dia da semana, durante o horário das 9h às 18h. As 
mentorias terão até 4 horas de duração por encontro.

Dependendo das necessidades identificadas através da metodologia de diagnóstico 
realizada pelo Instituto Ekloos e da adesão e desempenho de cada participante, seus projetos 
poderão passar, durante o processo de desenvolvimento, por no mínimo uma, e, no máximo, 
cinco áreas, abaixo discriminadas: 

• Planejamento Estratégico – onde estou e onde quero chegar; 

• Avaliação das iniciativas – o que precisa mudar na iniciativa que está sendo realizada para 
ampliar o seu impacto; 

• Planejamento Operacional – que estrutura a iniciativa precisa para se desenvolver; 

• Marketing – como amplificar as atividades que estão sendo realizadas através de uma 
comunicação eficaz e mobilizadora;

• Negócios – desenvolvimento do plano de negócios, caso a iniciativa seja um negócio de 
impacto social.

A troca de experiências entre os mentores e os jovens participantes estimularão a 
autorreflexão em relação as suas iniciativas e o impacto gerado no público-alvo, o 
que trará benefícios para o fortalecimento dos projetos e o desenvolvimento de suas 
competências empreendedoras.

Trilhas A e B: 60 
participam das 
capacitações

10 encontros online 
com 5 horas de 
duração

4as feiras, de 13h às 
18h

Acontecem entre 
fevereiro e julho de 
2021



Os jovens selecionados serão acompanhados pelos colaboradores do Instituto Ekloos durante 
todo o processo de aceleração. As capacitações e mentorias serão realizadas de forma 
remota, via ferramentas como Skype, Zoom e Google Meets, etc. Dessa forma, é fundamental 
que o proponente tenha acesso à internet e possibilidade de uso destas ferramentas. 

(iii) Ajuda de Custo

A ajuda de custo no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) será oferecida para os 30 (trinta) 
jovens selecionados na Trilha A, durante os 6 (seis) meses que durarem o Programa de 
Desenvolvimento de Líderes de Impacto.

(iv) Banca de Investimento

O programa conta também com um fundo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) disponíveis para 
financiamento de projetos e os 30 (trinta) jovens poderão apresentar propostas. Os jovens 
interessados deverão apresentar seus projetos para uma banca examinadora composta 
por colaboradores do Instituto Ekloos, do Instituto Coca-Cola Brasil e convidados, e defender 
a sua necessidade de recursos. A decisão sobre o valor que será concedido a cada jovem 
caberá à banca. Dessa forma, não necessariamente todos receberão recursos.  

(v)Rede de Líderes

Os participantes do programa se conectarão entre si e com possíveis parceiros, 
financiadores e investidores, criando uma rede de líderes. A troca entre os participantes 
é importante para o fortalecimento e encorajamento diante das dificuldades de liderar 
iniciativas sociais no Brasil. 

O evento de formatura e encerramento do Programa de Desenvolvimento de Líderes de 
Impacto está previsto para ocorrer em agosto de 2021. A data será informada no decorrer do 
Programa e os selecionados deverão reservá-la para participar do evento, que será virtual. 
Todos os participantes receberão um certificado referente ao programa, considerando o 
total de horas de capacitação, caso atinjam 85% de presença.

3. PROCESSO DE SELEÇÃO:

As inscrições estarão abertas a partir das 10h (horário de Brasília) do dia 26 de novembro de 
2020 até às 18h (horário de Brasília) do dia 22 de dezembro de 2020.

ATENÇÃO: As inscrições não serão prorrogadas!

As inscrições poderão ser feitas SOMENTE pelo site www.ekloos.org/lideres. Acessando 
o referido site, o interessado deverá preencher a inscrição on-line por meio do sistema 
disponibilizado. A participação será validada quando o participante receber um aviso na tela 
confirmando a inscrição.  

As avaliações serão baseadas nos dados e informações apresentados no ato da inscrição. 

As informações fornecidas na ficha de inscrição serão utilizadas para eventuais envios 
de comunicações importantes e outras que sejam julgadas necessárias pela comissão 
organizadora. Durante a etapa de avaliação, o Instituto Ekloos e o Instituto Coca Cola 
poderão solicitar ao proponente qualquer tipo de esclarecimento complementar, por 
meio do endereço eletrônico cadastrado ou telefone. A inexistência destes dados, ou a 
impossibilidade de comunicação pelos organizadores, será de responsabilidade exclusiva 
do proponente. 



O Instituto Ekloos e o Instituto Coca Cola se eximem de qualquer responsabilização caso 
ocorram problemas técnicos, elétricos ou não previstos e que possam, temporária ou 
definitivamente, impedir o processo de inscrição no Edital. 

O resultado do processo será divulgado no site do Instituto Ekloos, e APENAS para os jovens 
selecionados mediante contato telefônico ou outra forma de comunicação.

Em uma 2ª fase de seleção, os jovens poderão ser contactados para o agendamento 
de uma entrevista online com a Banca de Seleção, para o fornecimento de informações 
adicionais ao processo de avaliação.

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

A seleção dos projetos será realizada por uma comissão composta por profissionais do 
Instituto Ekloos e do Instituto Coca-Cola Brasil. Para fins de realização da fase de seleção, a 
Comissão levará em conta os seguintes critérios:

• Alinhamento às diretrizes do edital;

• Ter entre 18 e 35 anos

• Autodeclaração como preto(a) ou pardo(a)

• Ter atuação como liderança comunitária e/ou engajamento em causas sociais

• Atuar em relação a causas sociais ou em territórios vulneráveis

• Histórico de atividades realizadas e sonhos de novas realizações;

• Impacto social para o qual o jovem já contribuiu;

• Potencial de inovação e ineditismo.

Não caberá recurso da decisão final, que será tomada pela Comissão de Seleção. 

5. QUEM PODE PARTICIPAR

Podem participar do Programa de Desenvolvimento de Líderes de Impacto, jovens 
lideranças negras com idade entre 18 a 35 anos, que comprovadamente apresentem 
histórico de promoção de soluções criativas de base comunitária e/ou temática, 
contribuindo para a diminuição da desigualdade social em suas localidades e que 
desenvolvam projetos nas mais diversas áreas: geração de renda, educação, cultura, 
saúde, esporte, assistência social, entre outras. 

Como liderança comunitária, entende-se uma atuação a partir dos problemas da 
comunidade onde o jovem se apresenta como liderança (favelas, territórios indígenas, 
quilombos, zonas rurais, etc.).

Como liderança temática, entende-se uma atuação que surge a partir de questões sociais 
específicas (e.g. igualdade de gênero e racial), não se caracterizando como um projeto de 
execução em apenas uma localidade.

O processo seletivo está aberto a brasileiros e imigrantes, residentes em qualquer cidade 
do Brasil, incluindo zonas rurais e cidades do interior.



6. CRONOGRAMA

O programa seguirá as seguintes datas e prazos:

Inscrições: As inscrições estarão abertas a partir das 10h (horário de Brasília) do dia 26 de 
novembro de 2020 até às 18h (horário de Brasília) de 22 de dezembro de 2020.

Divulgação dos selecionados na 1ª Fase do Processo Seletivo (Avaliação dos 
Questionários): 15 de janeiro de 2021

2ª Fase do Processo Seletivo (Entrevistas): de 15 de janeiro de 2021 a 22 de janeiro de 2021

Divulgação dos Resultados: 28 de janeiro de 2021

Início do Programa: Fevereiro de 2021

Banca de Seleção: Agosto de 2021

Evento de Formatura e Encerramento do Programa: Agosto de 2021

Em todas as etapas de seleção, a divulgação dos resultados será feita no site www.ekloos.
org/lideres e, toda e qualquer comunicação oficial, será feita EXCLUSIVAMENTE por e-mail.

7. CONDIÇÕES GERAIS

A participação no presente processo de seleção é totalmente gratuita e destinada a 
pessoas físicas. O jovem deve se inscrever individualmente.

Não serão aceitos como proponentes deste processo de seleção jovens que sejam 
cônjuges ou parentes até o segundo grau de colaboradores do Instituto Ekloos ou do 
Instituto Coca Cola.

A inscrição tem caráter de adesão do proponente, de forma irrevogável e irretratável, a 
todas as regras deste Edital. 

A participação no processo de seleção deste Edital importa na responsabilização pessoal e 
intransferível dos proponentes pela veracidade das informações fornecidas.

Os  jovens selecionados, desde já, autorizam a cessão e transferência, sem nenhum direito 
à remuneração, limitação de tempo ou de número de vezes, no Brasil ou no exterior, 
o direito de utilizar, apenas sem fins comerciais, imagens e sons captados do projeto 
diretamente pelo Instituto Ekloos, ou por terceiros por ele indicados, como o Instituto 
Coca-Cola Brasil, ou, ainda, as imagens e sons do projeto diretamente captados pelo 
proponente ou por terceiros por ele indicados ou autorizados, podendo o Instituto Ekloos e 
seus financiadores deles dispor, para uso em materiais de divulgação e em campanhas de 
comunicação das instituições.

Os jovens selecionados se comprometem a dedicar, no mínimo, 10 horas mensais para 
as capacitações e mais 28 horas mensais para as atividades de mentoria (para os 
selecionados nesta categoria), sob pena de serem eliminados do processo caso não 
cumpram com este requisito. 



Serão desclassificados e excluídos do processo de seleção: 

• Aqueles que não preencherem os requisitos de inscrição e seleção;

• Proponentes que cometerem qualquer tipo de fraude;

Quaisquer dúvidas, divergência ou situações não previstas neste regulamento serão 
apreciadas e decididas pelo Instituto Ekloos, cujas decisões são irrecorríveis. 

O Instituto Ekloos se reserva ao direito de, a exclusivo critério, alterar os termos deste Edital, 
informando previamente os participantes do processo de seleção, por intermédio de avisos 
no site www.ekloos.org/lideres e sempre se pautando pela legalidade e pelo respeito aos 
participantes. 

Todo e qualquer ato, contrato ou compromisso firmado pelo proponente, para fins de 
participação neste Processo de Seleção ou de execução do Contrato, é de sua única e 
exclusiva responsabilidade. 

Os proponentes selecionados assumem total e exclusiva responsabilidade direta ou 
regressivamente, única e exclusivamente, pela contratação de todos os serviços e mão de 
obra necessários à realização de seus projetos, independentemente do fato de ser ou não 
executor direto, sendo de sua exclusiva responsabilidade o pagamento de tais serviços 
e mão de obra, além do pagamento de encargos trabalhistas, fiscais e sociais devidos 
em decorrência da execução do projeto, bem como de todas e quaisquer eventuais 
reivindicações de terceiros que se sintam prejudicados pela sua participação no presente 
processo de seleção.

O Instituto Ekloos e o Instituto Coca Cola não se responsabilizam pela execução dos projetos 
dos proponentes selecionados.

Fica eleito o Foro Central da Cidade do Rio de Janeiro como competente para resolver 
quaisquer controvérsias relativas ou decorrentes deste Edital, com renúncia expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

8. CONTATO PARA DÚVIDAS

Caso você tenha alguma dúvida sobre o edital, pode enviar um e-mail para duvidas@
ekloos.org ou mensagem no whatsapp (21) 99969-2342.


