
  
 

EDITAL LIKE A WOMAN 

 
O Desafio 

O Desafio Like a Woman desenvolvido pelo Arena Hub, pela EY e 

pelo Sebrae, é focado em solucionar dores encontradas na indústria 

do esporte e entretenimento, por meio de soluções criadas por 

mulheres ou pessoas que se sentem mulheres. com o intuito de 

potencialização do segmento e geração de novos negócios. 

 
O Desafio disponibilizará capacitação e mentoria para as 

empreendedoras, previamente qualificadas, de acordo com o seu 

estágio e necessidade para melhor desempenho no evento. Cada 

startup será acompanhada por um mentor especialista que irá 

orientar como modelar o seu negócio, como validar a sua ideia, 

como diminuir a incerteza do negócio e melhorar o desempenho de 

mercado da sua startup. Haverá workshops durante todo o período 

do programa e as empreendedoras receberão conteúdo de alto nível 

para exercitar de forma prática as metodologias que hoje são 

trabalhadas pelas maiores startups do mundo. 

 
Para esse programa haverá uma preferência em selecionar startups 

inovadoras, com alto potencial de crescimento, modelos que 

pensem em escalar de forma mundial e que utilizem soluções de 

tecnologia como ponto central do seu modelo de negócio, além é 

claro de terem sido fundadas por mulheres ou que componham em 

seu quadro societário mulheres empreendedoras. 

 
Esperamos aplicações de startups que sejam formadas por no 

mínimo dois sócios, sendo que uma delas esteja 100% dedicado ao 

negócio. Porém esses não serão critérios definitivos para exclusão. 



Todas as startups serão avaliadas nos seguintes indicadores: 

• Potencial de mercado da startup 

 
• Grau de inovação do modelo de negócio 

 
• Qualidade da equipe 

 
 

O Desafio Like a Woman faz parte de uma iniciativa do Arena Hub, 

da EY e do Sebrae, e é operacionalizado pelo Arena Hub e EY. O 

programa conta ainda com parcerias estratégicas de diversos 

players do mercado nacional e local visando o desenvolvimento de 

um ecossistema de fomento às startups. 

 
Público-alvo 

Esse programa é destinado preferencialmente para 

empreendedoras que tenham uma startup na fase de operação e 

escala. 

 
 

• Ideação: Startups que já tem um projeto estruturado e estão 

em fase de implementação do MVP. 

 
• Operação: Startups que já têm a solução pronta, porém ainda 

estão iniciando os primeiros testes, estão entrando em contato 

com os primeiros clientes ou iniciando o faturamento. 

 
• Escala: Startups que já encontraram o Product Market Fit e 

estão em fase de crescimento. 

 

 

Empreendedoras, de todo o Brasil, podem se inscrever desde que 

tenham disponibilidade para participar digitalmente de todo o 

processo que dura cerca de 02 semanas, e quando selecionada 

entre as 3, tenha disponibilidade de passar por um programa de 

forma presencial ou digital por 6 meses. 



 
 

 
 

 

Principais Benefícios: 

Além de todo o entendimento da dinâmica e metodologia de 

lançamento de produtos inovadores, conhecimento sobre o universo 

das startups e troca de experiências com profissionais locais e 

mentores especializados de todo o país, as startups classificadas as 

finais receberão: 

 
 

• Participação no Programa Like a Woman 

 
• 3 meses gratuitos de 1 posição dentro do Arena Hub, sediado 

no Allianz Park. 

 
• Equity Free: não ficaremos com nenhum percentual da sua 

empresa; 

 
• Mentoria individual em modelagem, validação, estratégia, 

produto, marketing, vendas, finanças e gestão com 

especialistas em startups; 

 
• Networking com a rede de Associados e Entidades Esportivas 

do Arena Hub e entre os participantes do programa para 

facilitar criação de parcerias e o processo de validação da 

startup; 

 
• Acesso a uma rede de Mentoras do Programa Winning Woman 

realizado pela EY 

 
• Apresentação da sua Startup para empresas parceiras da EY e 

do Arena Hub 



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Cronograma e contato 

 
• 22/11/2021: Início das inscrições; 

 
• 10/01/2021: Fim das inscrições; 

 
• 17/01/2022: Divulgação das Startups Selecionadas 

 
• 19/01/2022: Início das Mentorias de Pitch e Modelos de Negócio; 

 
• 25/01/2022: Fim das Mentorias de Pitch e Modelos de Negócio; 

 
• 26 a 28/01/2022: Apresentação dos Pitchs para a banca 

examinadora; 

 
• 31/01/2022: Divulgação das Vencedoras. 

 
 

Ao longo de todo o processo as participantes irão receber 

informativos e comunicações com instruções sobre os próximos 

passos. Esses avisos serão enviados para o email da representante da 

startup cadastrada no formulário de inscrição e em nossas redes 

sociais. Caso ainda tenha dúvidas sobre algo, fale conosco a 

qualquer momento através email: contato@arenahub.com.br 

 
Como participar 

Para participar a empreendedora representante da startup deverá 

acessar o formulário online e preencher todas as informações com 

mailto:contato@arenahub.com.br


muito critério até o dia 30/11/2021. Lembre-se que você será avaliado 

pelo que escrever, então coloque o máximo de informações* 

 
*Todos os dados preenchidos estão seguros e serão utilizados apenas com 

intuito de oferecer informações para o processo seletivo 

 
Todas as inscrições serão recepcionadas e avaliadas pelos mentores 

do programa. Ao se inscrever no formulário você está pré-inscrita no 

Like a Woman. O preenchimento do formulário é gratuito, não é 

necessário fazer nenhum pagamento. 

 
Após a fase de preenchimento do formulário, as startups 

classificadas, serão chamadas para uma segunda etapa, onde terão 

que apresentar um pitch do seu negócio em 7 minutos para uma 

banca de jurados que irá decidir baseado nos critérios adotados pelo 

programa. 

 
Contato 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a gente pelo e-mail: 

contato@arenahub.com.br. 

 
Realização: 

ARENA HUB / EY / SEBRAE. 
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	O Desafio
	Público-alvo
	Principais Benefícios:
	Cronograma e contato
	Como participar
	Contato
	Realização:

