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#SocialehLegal 
 

1. 

O Challenge tem como objetivo fomentar o Empreendedorismo Social de Negócios de 

Impacto. Facilitar o encontro entre profissionais de desenvolvimento de sistemas, design 

e empreendedorismo, empresas iniciantes de base tecnológica (startups) e organizações 

com ou sem fins lucrativos, grupos e coletivos que desenvolvem projetos inovadores na 

área social, orientados para promover transformações, com impactos sociais nos 

diversos contextos e áreas de atuação. 

Por meio deste edital a Baanko vai selecionar 6 grupos de até dezessete (17) Negócios 

de Impacto executados por empreendedores, organizações com ou sem fins lucrativos, 

grupos e coletivos da sociedade civil dos países de língua portuguesa que atuem ou 

queiram atuar nos territórios, com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS). Os grupos receberão como premiação a análise completa do Negócio de Impacto 

por grupos focados e com suporte de mentores qualificados durante o período de três 

semanas (03), bem como o desenvolvimento de plataformas web com softwares ou sites 

online e design ou re-design que visam aumentar os impactos sociais gerados. 

 

 

 

 

A identificação da necessidade e oportunidade será feita por um grupo formado no 

primeiro sábado do evento que irá trabalhar em conjunto com os responsáveis indicados 

de cada Negócio de Impacto a fim de melhor estruturar o projeto. O mais legal é que no 

fim das três (03) semanas de desenvolvimento tudo que for construído com foco na sua 

organização (Sistemas Online, Design, Análises Empreendedoras, Plano de Negócios, 

rede de voluntários, etc.) e analisado pela equipe de apoio será doado gratuitamente 

para o Negócio de Impacto selecionado, ou seja, seu Negócio de Impacto! 
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O Challenge visa desenvolver ideias, projetos em andamento ou empresas no início da 

jornada a fim de que possam evoluir ao máximo durante as três (03) semanas. As 

premiações direcionadas poderão ajudar nesse avanço.  

 
 
 

 

 
Nosso objetivo é conseguir evoluir uma Ideia ou Projeto de Impacto para se tornar um 

Negócio de Impacto. 

 

 
São organizações com ou sem fins lucrativos que além de resolver uma questão 

socioambiental, conseguem gerar sua própria receita, medir os impactos gerados e atuar 

de forma colaborativa. 

 

 

2. 

 

 
• Pessoas jurídicas, não governamentais, de direito privado, com ou sem fins 

lucrativos, que não sejam ligadas a atividades político-partidárias e/ ou religiosas; 

• Coletivos e grupos não formalizados que atuam no desenvolvimento de projetos e 

iniciativas que não sejam ligadas a atividades políticas partidárias e/ou religiosas; 

• Microempreendedores sociais, devidamente registrados; 

• Pessoas físicas que apresentem um projeto inovador e estejam em acordo com 

os critérios de seleção do evento, seja ele com ou sem fins lucrativos. 

 



4 

 

 

 
 
 
 

 
• Pessoas físicas em desacordo com os critérios de seleção do evento; 

• Instituições cujo projeto tenha objetivos político-partidários e religiosos; 

• Instituições do Sistema “S” (SENAI, SESI, SESC, SESI, SEBRAE) ou similares para 

outros países; 

• Universidades e autarquias, que podem, todavia, serem parceiras do projeto ou 

da instituição proponente. 

 

Os Negócios de Impacto selecionados pela comissão avaliadora deverão 

obrigatoriamente participar integralmente dos eventos promovidos pelo Challenge, que 

serão realizados entre os dias 9 e 30 de maio de 2020, sempre online via plataformas 

Sympla e Zoom. Cada Negócio de Impacto selecionado deverá apresentar seu projeto 

no dia 06/05/2020, com apresentação de 3 a 4 minutos.  Durante as três (03) semanas 

subsequentes, as equipes devem participar de todas as atividades de formação 

promovidas pelo Challenge. 

 

As organizações, empresas, empreendedores ou coletivos que desenvolvem projetos 

enquadrados nos critérios definidos neste Edital, poderão apresentar propostas, de 

acordo com as normas estabelecidas, durante o período compreendido entre 00h de 

03/04/2020 às 23h59min de 26/04/2020 (Horário de Brasília/Brasil – para mais horários 

veja cronograma anexo com horários de todos países).  

 

 
Estarão habilitadas a participar do Challenge edição online todas as organizações, 

empresas, empreendedores ou coletivos dos Países de Língua Portuguesa, que 

desenvolvam algum projeto que esteja em acordo com um ou mais Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) apresentados no próximo item. 

 

Para participar do edital, todas as organizações deverão se cadastrar primeiramente 

clicando aqui ou acessando http://challenge.baanko.com, preenchendo todos os campos 

expostos. Após o cadastro, a comissão da Baanko avaliará todas as organizações e 

retornará a todos no prazo estipulado. Em caso de dúvidas, entrar em contato com 

challenge@baanko.com.  

 
 

 
 
 

 

http://bit.ly/baanko2020
http://challenge.baanko.com/
mailto:challenge@baanko.com
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3. 

Serão selecionados ideias, projetos ou negócios como soluções em 6 linhas temáticas 

específicas: COVID-19, Embalagens, ODS, Energia, Cooperativas, Mobilidade. 

Todos os projetos e iniciativas apoiados deverão estar alinhados com pelo menos um 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (https://nacoesunidas.org/pos2015/) 

 

 

 
1 Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. 

2 Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição, 

promover a agricultura sustentável. 

3 Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades. 

4 Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 

5 Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. 

https://nacoesunidas.org/pos2015/)
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6 Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todos. 

7 Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à 

energia para todos. 

8 Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 

emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. 

9 Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação. 

10 Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. 

11 Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis. 

12 Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 

13 Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. 

14 Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos 

marinhos para o desenvolvimento sustentável. 

15 Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 
gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e 
reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. 

16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 
responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 

17 Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável. 
 
 

 
O apoio oferecido pela equipe do Challenge e pelos organizadores consiste na 

capacitação desempenhada durante o evento, bem como na possibilidade de doação 

para a organização vencedora de todo material produzido durante as diversas etapas do 

desafio, que poderão subsidiar e alavancar o desenvolvimento da vencedora e a geração 

de impactos proposto. 

 

O Negócio de Impacto escolhido de imediato terá acesso a capacitação e mentoria, 

totalmente gratuitos, e irá trabalhar junto com um grupo de pessoas engajadas, o que 

vai ajudar a criar uma rede em torno da organização, o que pode alavancar os resultados. 

Além disso, irão concorrer a premiações dos nossos parceiros como mentorias de 

entidades especializadas no assunto e possibilidade de networking com investidores de 

impacto que estarão no evento. Tudo o que for construído será doado junto com 

capacitação durante o desafio, onde o Negócio de Impacto fará parte deste projeto. 
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1. Soluções para o Covid-19 e similaridade com problemáticas futuros, priorizando 

3 áreas: 

a. Mulheres: Redução da violência doméstica e inclusão de mulheres; 

b. Comunidades: Soluções para problemáticas específicas de regiões mais 

vulneráveis; 

c. Entregas: Logística com cuidados e com foco na segurança e valorização 

dos entregadores. 

OBS.: Nossa linha de seleção e desenvolvimento será feita alinhada à pesquisa 

feita pela Mandalah e 12358 com apoio de diversas organizações, inclusive a 

Baanko, que pode ser acessada na íntegra nesse link http://bit.ly/covid-

19_Impacto. 

 

2. Embalagens e seus derivados para a Economia Circular, priorizando: 

a. Soluções para a cadeia do vidro; 

b. Logística Reversa; 

c. Educação do Consumidor. 

OBS.: Para a linha de economia circular e embalagens vamos selecionar alinhados 

aos objetivos do projeto Hub Incríveis, uma ação em grupo de 6 empresas 

(Baanko, Fundação Avina, Tátil Design, Empathy Company, ABRE – Associação 

Brasileira de Embalagens e FGVIn – Centro de Inovação da FGV) e patrocinado 

pela Heineken e Ambev, veja mais em http://linktr.ee/hubincriveis. 

 

3. Alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), é uma linha 

mais aberta para negócios que se conectam com cada ODS. 

OBS: saiba mais sobre os ODS neste link https://nacoesunidas.org/pos2015/. 

 

4. Energia: soluções em todas áreas da energia como um todo, entendendo que é 

um item relevante na mudança climática que precisamos mudar: 

a. Eficiência Energética; 

b. Energias Renováveis; 

c. Acesso à energia. 

 

5. Cooperativas Empreendedoras: como podemos olhar para o modelo de 

cooperativa como um modelo empreendedor; 

a. Gestão do negócio e benefícios do modelo; 

b. Cooperativismo empreendedor; 

c. Soluções em rede para problemas complexos. 

 

6. Mobilidade Sustentável, com foco em melhoria da qualidade de vida e do 

planeta 

a. Logística; 

b. Otimização de processos e mobilidade; 

c. Redução do impacto da mobilidade. 

http://bit.ly/covid-19_Impacto
http://bit.ly/covid-19_Impacto
http://bit.ly/covid-19_Impacto
http://linktr.ee/hubincriveis
http://linktr.ee/hubincriveis
https://nacoesunidas.org/pos2015/
https://nacoesunidas.org/pos2015/
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4. 

  
   O processo de seleção será desenvolvido em três (03) etapas: 
 

1 Divulgação do edital e recebimento de propostas - de 3 a 26 de abril de 2020. 

2 Análise da documentação (habilitação) e avaliação das propostas enviadas - de 26 

a 29 de abril de 2020. 

3 Divulgação dos resultados. Publicação da relação de selecionados em 

30 de abril até às 23h59min (horário de Brasília). 
 
 

 

 
a)  Entrar em challenge.baanko.com e preencher o formulário de inscrição clicando 

no menu, ou clicar aqui http://bit.ly/baanko2020. 

b) Clicar em enviar e acompanhar os resultados nas nossas redes sociais e no seu 

email até dia 30abr 

c) No dia 06 de maio de 2020 às 19 h todos os selecionados devem participar de 

um workshop de abertura com pelo menos 2 integrantes.

 

 

 

http://challenge.baanko.com/
http://bit.ly/baanko2020
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As propostas serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios de seleção: 

 

• Adequação da proposta às normas e critérios estabelecidos no edital; 

• Propostas que visem a promoção de transformações e a geração de impactos 

sociais, ambientais e/ou econômicos na área e território de atuação, junto ao 

público beneficiário; 

• Propostas que demonstrem caráter inovador com potencial de replicação em 

outras iniciativas; 

• Apresentação de uma estratégia clara de continuidade do trabalho; 

• Alinhamento das propostas com pelo menos um dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

 
A seleção dos projetos caberá exclusivamente à comissão avaliadora, formada por pelo 

menos três (3) integrantes avaliadores por Negócio de Impacto, conforme publicado no 

site do evento. 

 

 

 
As organizações, empresas, empreendedores ou coletivos selecionados serão comunicados 

pelo e-mail cadastrado no momento da inscrição. É de responsabilidade exclusiva do grupo 

proponente o acompanhamento em tempo hábil das mensagens recebidas. 

 

O Challenge publicará a relação dos projetos selecionados no dia 30 de abril de 2020 na 

página do Facebook, perfil do Instagram e também no LinkedIN. 

 

http://fb.com/baanko  
http://instagram.com/baanko  
https://www.linkedin.com/company/baanko  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fb.com/baanko
http://instagram.com/baanko
https://www.linkedin.com/company/baanko
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• Introdução Equipes 

• Definição da ideia 
em grupo 

• Plano de metas para 
segundo encontro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Palestra de Negócios 

• Workshop de 
Negócios Sociais 

• Muito Networking 

• Apresentação do 
projetos 

• Melhoria para gerar 
mais impacto 

• Resultado da banca e 
premiação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Palestra Sobre Impacto  

• WorkShop Sobre Lean 
Business 

• Mais Networking 
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6. 

 
Os três (03) Negócios de Impacto que se mostrarem mais inovadores e com elevado potencial 

no seu grupo, e que, além disso, mostrarem dedicação e engajamento durante as três (03) 

semanas do evento, irão receber mentorias gratuitas avançadas de parceiros do evento e 

outras premiações. 

 

 
Essa avaliação será feita pela comissão avaliadora selecionada pelos organizadores do 

evento levando-se em consideração: 

 

 
• Mostra diferencial em sua oferta de serviço/produto? 

• Tem uma estratégia bem definida? 

• Aplica métodos inovadores que realmente sejam úteis? 

 

 

• A base da equipe é formada por pessoal experiente, que já teve resultado no 

ramo do problema que propõe resolver? 

• Conseguiu captar/envolver voluntários com know-how elevado? 

• Tem conhecimento sobre o tema que propõe resolver? 

 

 

• Já gerou algum impacto, mesmo que em um protótipo ou menor escala? 

• A ideia é viável e apresenta com clareza possibilidade de gerar elevado impacto 

em sua comunidade? 

• É escalável, ou seja, pode ser replicado em outras comunidades? 
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• Já recebe apoio suficiente de entidades com renome? 

• Oferece uma estrutura enxuta e otimiza custos de implementação de forma 

adequada? 

• Realmente busca apoio que precisa, realizando internamente tudo que é capaz? 

 

 

7. 

Os Negócios de Impacto apoiados se comprometem a: 
 

• Participar dos eventos promovidos no contexto do Evento Challenge, que serão 

realizados conforme datas neste edital durante as três (03) semanas de imersão. 

• Apresentar os projetos selecionados semanalmente durante o programa com 

duração de 3 a 4 minutos. 

• Participar de atividades de formação promovidas no contexto do evento conforme 

cronograma de aceleração das três (03) semanas, que será divulgado para os 

selecionados. 

• Participar ativamente do grupo de trabalho selecionado durante o programa, bem 

como apoiar no engajamento da equipe em prol de atingir o melhor resultado. 

 

Observações: 
 

1 Todos os resultados da equipe serão avaliados e a equipe organizadora do 

Challenge em hipótese alguma interferirá no intuito de engajar a equipe ou time, 

a fim de garantir os resultados. É de responsabilidade exclusiva de cada equipe 

selecionar o melhor moderador e o desafio de engajamento de todos para entrega 

dentro do prazo, item que será avaliado como diferencial em pontuação no final 

do desafio. 

2 Não poderão ser substituídos integrantes da equipe durante o evento, porém a 

saída de um integrante poderá ser reposta pela equipe, mas sem envolvimento da 

equipe organizadora do Challenge, que não indicará substituições. 

3 O Negócio de Impacto selecionado se compromete a comunicar os organizadores 

do evento em caso de desistência até 24 horas após a divulgação dos selecionados, 

para que tenham tempo hábil para convocar outro Negócio de Impacto para a 

participação.
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8. 

 
Quaisquer dúvidas durante o processo seletivo deverão ser enviadas ao e-mail 

abaixo: 
 

challenge@baanko.com  
 

Obs.: Teremos no site challenge.baanko.com respostas às dúvidas frequentes. 

Indicamos consultar antes do envio da dúvida por e-mail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.baanko.com/
http://www.facebook.com/BaankoChallenge
mailto:challenge@baanko.com
http://challenge.baanko.com/

