
REGULAMENTO

OBJETO

Moda
Música
Gastronomia
Artesanato
Serviços Criativos*

Empreendedores e empreendedoras negras, exclusivamente;
Empreendedoras e empreendedores maior de 18 anos, residente em Salvador-BA, Região Metropolitana e cidades
próximas;
Projetos, empreendimentos e negócios criativos em atividade há, no mínimo, 6 meses
Projetos, empreendimentos e negócios criativos adequados a um dos segmentos descritos no objeto deste Regulamento
(artesanato, gastronomia, moda, música e serviços criativos)

O QUE É

Acelera IAÔ é um Programa de desenvolvimento de empreendedores negros baianos por meio do apoio, da qualificação e da
aceleração de seus negócios. O programa busca promover a autonomia e a geração de renda para as populações negras da
Bahia, articulando educação empreendedora afrocentrada, economia criativa e comunicação digital. 

O “Iaô Labs” é um conjunto de qualificações que aborda o empreendedorismo sob uma perspectiva afrocentrada,
promovendo a articulação entre educação empreendedora, conhecimento técnico/estético/criativo e ferramentas digitais
através de laboratórios criativo específicos para , a saber: moda, música, gastronomia, artesanato e negócios criativos.

Os Labs abordarão temas como planejamento e gestão de negócios criativos, design estratégico e sustentável, formação de
preço e técnicas de vendas, marketing digital para pequenos negócios, entre outras. Os participantes dos “Iaô Labs” terão
acesso a serviços gratuitos de comunicação oferecidos pelo Espaço Iaô de Criação, através do Programa. Ao todo, serão
realizados 2 ciclos do Iaô Labs, contemplando um total de 300 empreendedores (150 por ciclo) e, ao final de cada ciclo, os os
negócios dos participantes serão apresentados em uma banca digital com 3 especialistas. Ao final, um total de 50 iniciativas
(25 por ciclo) com maior potencial de crescimento participarão do processo de aceleração, denominado “Acelera Iaô”.

1.
Capacitar 150 empreendedores negros baianos por meio do conjunto de capacitações Iaô Labs, contemplando
empreendimentos dos seguintes setores da economia criativa:

*Através do segmento “Serviços Criativos” poderão se inscrever empreendedores das áreas de Artes Cênicas, Design, Artes
Visuais, Audiovisual, Arquitetura, Games, Softwares aplicados à economia criativa, Podcasts, Rádio, TV, Publicidade, Literatura e
Mercado Editorial, Eventos/entretenimento e Turismo Cultural.

2. PÚBLICO
Poderão participar do Iaô Labs:

   
Empreendedores formalizados e não formalizados poderão participar de todas as ações do Programa Acelera Iaô
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Os LABs acontecerão em formato híbrido, com aulas gravadas, aulas online via Google Meet e encontros presenciais
compostos por conteúdos teóricos e práticos.
A estrutura dos LABs contempla educadores com experiência e atuação de acordo com o segmento, plataforma de
aprendizagem específica (Google Classroom) e tutoria ao longo do curso para os participantes.
A qualificação será composta por LABs gerais, com conteúdos e abordagens comuns a todos os 5 segmentos (moda, música,
gastronomia, artesanato e serviços criativos) e também por LABs exclusivos para cada um dos segmentos, totalizando uma
carga horária de 40 horas.
O LAB geral tem uma carga horária de 16 horas, será realizado em março de 2022
Os LABs específicos acontecerão na sequência, será realizado entre março e abril de 2022 (ver cronograma), e terá carga
horária de 34 horas.
Os participantes deverão elaborar um plano de negócios específico do seu empreendimento como atividade prática final da
qualificação.
 Ao final do processo, os 150 empreendedores deverão apresentar um pitch para banca especializada.
Da banca final sairão 25 empreendimentos negros selecionados para participar do processo de aceleração dos seus negócios,
denominado Acelera Iaô.
O processo de aceleração contempla mentorias individuais e coletivas e acesso aos serviços gratuitos de comunicação do Iaô
Espaço de Criação. 
Todos os participantes receberão certificado de conclusão emitido pelo Programa Acelera IAÔ.

Caráter de Inovação do projeto, empreendimento ou negócio criativo
Produtos ou negócios relacionados à identidade cultural negra
Potencial de alcance do projeto, empreendimento ou negócio criativo
Disponibilidade do(a) empreendedor(a) para participar da qualificação no formato apresentado no tópico 4 deste
Regulamento (Metodologia).

3. METODOLOGIA

 Os encontros e atividades virtuais e presenciais do Iaô Labs acontecerão, majoritariamente, às segundas e quartas-feiras,
eventualmente às sextas-feira, pelo período de 1 turno.

4. PROCESSO SELETIVO

Uma comissão definida pelo Programa irá selecionar os empreendedores em atendimento ao perfil especificado no tópico
“3.Público-potencial” e em consideração dos seguintes aspectos:

5. CRONOGRAMA

Inscrições: 15/01/22 a 13/02/22
Divulgação dos selecionados: 17/02/22
Realização das LABs: 03/03/22 12/04/22
Banca final: 13/04/22
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6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

Os 150 selecionados para as IAÔ LABs serão divulgados no site da Fábrica Cultural, no dia 17 de fevereiro de 2022. 

7. CONTATO

Em caso de dúvidas, o candidato poderá enviar email para:
fabricacultural.iao@gmail.com
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