REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO
PRÊMIO ENGIE BRASIL DE INOVAÇÃO SOCIAL 2018

A Engie Brasil está organizando a 4ª edição do Prêmio de Inovação da Engie Brasil e
está buscando soluções inovadoras que estão mudando o Brasil, relacionadas ao negócio de
Impacto Social e que contribuam para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas para 2030.
Em 25 de setembro de 2015, os países adotaram um conjunto de metas para acabar com a
pobreza, proteger o planeta e garantir prosperidade para todos, como parte de uma nova
agenda de desenvolvimento sustentável. Cada objetivo tem metas específicas a serem
alcançadas nos próximos 15 anos.
Para que os objetivos sejam alcançados, todos precisam fazer sua parte: governo, setor
privado, sociedade civil e pessoas como você.
Seu projeto, serviço ou solução inovadora deve abordar um ou mais dos seguintes
objetivos relacionados abaixo:
- Saúde e bem-estar;
- Água limpa e saneamento;
- Energia acessível e limpa;
- Indústria, inovação e infra-estrutura;
- Cidades e comunidades sustentáveis;
- Consumo responsável e produção;
- Ações Climáticas.
Para mais informações, acesse o link.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
É considerado uma Inovação Social “uma solução para um problema que é mais efetiva,
eficiente, sustentável ou justa que as soluções existentes e cujo valor criado foca
primeiramente na sociedade como um todo e não em indivíduos isolados” (Dees, 2001).
Entende-se por Negócios e Soluções Inovadoras as iniciativas que tenham a missão
explícita de contribuir para a solução de um problema social, gerar benefícios e melhorias ao
mesmo tempo em que produzem resultados socioeconômicos, sustentáveis e mensuráveis.
Os negócios sociais, por meio da oferta de produtos e serviços, trazem soluções para superar
relevantes desafios do cenário brasileiro.

O vencedor irá participar do ENGIE Innovation Week, um evento internacional de inovação
em Paris.

Para submeter seu projeto, retorne ao website anterior e clique em “I TAKE THIS
OPPORTUNITY”
QUEM PODE PARTICIPAR?
Se você é uma empresa, uma start up ou um empreendedor com uma solução inovadora,
comercial ou tecnológica, que se configure como uma Inovação Social, que contribua com
pelo menos um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, tenha sede no Brasil
e for aplicável no país, você pode submeter o seu projeto e concorrer ao Prêmio.
Colaboradores da ENGIE e de suas subsidiárias, assim como das empresas apoiadoras, não
estão aptos a participar.
PRÊMIOS E BENEFÍCIOS
O projeto vencedor receberá como prêmio:


Apresentação do projeto vencedor durante o ENGIE Brasil Innovation Day 2018,
que acontecerá no Rio de Janeiro no dia 02 de maio, no Museu do Amanhã, Rio de
Janeiro. O evento será aberto ao público e contará com a participação de autoridades,
entidades e empresas em um painel de debate sobre a importância da inovação social
no mundo e no Brasil.



Passagem para Paris e hospedagem (período a definir) para o gerente do projeto
indicado na inscrição + um membro da equipe do projeto, para participar do evento
mundial de inovação do Grupo, o ENGIE Innovation Week, que acontecerá do dia 22
a 01 de junho de 2018.



Testes e avaliação do projeto visando uma parceria com a ENGIE para
desenvolvimento do projeto no Brasil na base do interesse do proponente e da
aplicabilidade.

I. CRITÉRIOS DE ELIGIBILIDADE E AVALIAÇÃO PARA INSCRIÇÕES
Os critérios avaliados são:

 Impacto social: Compreensão clara sobre como a solução contribui para os ODS –
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável.

 Caráter inovador do projeto: soluções de inovação social que sejam mais efetivas,

eficientes, sustentáveis ou justas que as soluções existentes;
 Viabilidade Alcançada ou Potencial: viabilidade do modelo do negócio, levando em
consideração o estágio da iniciativa
 Inclusão de Potencial para Criação de Valor

 O projeto deverá ter sede no Brasil e ser implementável no País.
 Os colaboradores da ENGIE e de suas subsidiárias, assim como das empresas
apoiadoras, não estão aptos a participar.
 Os documentos submetidos devem estar em português mesmo que o
formulário de inscrição esteja em outro idioma.
II. CALENDÁRIO
Deadline para inscrições: 14 de abril de 2018 às 23:59
Divulgação dos vencedores: 25 de abril de 2018
Os vencedores serão premiados durante o ENGIE Brasil Innovation Day 2018, que
acontecerá no dia 02 de maio, a partir das 08h30, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
O projeto vencedor ficará disponível através do site www.innovation.engie.com. É,
portanto, essencial que os gerentes dos projetos estipulem o nível de confidencialidade do
mesmo.

Para submeter seu projeto, retorne ao website anterior e clique em “I TAKE THIS
OPPORTUNITY”
III. COMISSÃO JULGADORA
A Comissão Julgadora do Prêmio ENGIE Brasil de Inovação 2018 será composta por
profissionais das seguintes entidades:










Inmed Brasil (Instituto Melhores Dias)
Fundação CERTI (Centro de Referência em Tecnologias Inovadoras)
Instituto da Criança
Fundação Gol de Letra
OSI Latam Representative
Instituto Rumo Náutico
Social Good Brasil
UDESC - Universidade Estadual de Santa Catarina

IV. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
Idioma: Os arquivos submetidos para o Prêmio ENGIE Brasil de Inovação 2018 deverão
estar em português, mesmo que o formulário esteja em outro idioma.
O formulário de inscrição deve incluir as respostas aos diversos critérios de avaliação do
projeto. Para que seja considerado admissível e para facilitar a análise e avaliação dos
projetos, cada proponente deve anexar ao formulário de inscrição um documento
em word ou pdf contendo as seguintes informações:
1.

Um resumo contendo cinco itens: título e histórico (300 palavras); descrição do
problema social a ser resolvido e conexão com os ODS (300 palavras); aspecto inovador-

chave do projeto (40 palavras); descrição da inovação (300 palavras); resultados
registrados (300 palavras); execução/viabilidade (300 palavras); descrição da equipe
(40 palavras)
2.

Anexo (de no máximo 05 páginas) fornecendo uma descrição detalhada da
inovação e descrevendo o projeto em termos de cada critério de avaliação. Pontuações
mais altas serão concedidas para cada critério se dados quantificados forem fornecidos,
além de quaisquer informações que possam verificar tais dados. Quaisquer acrônimos e
abreviações devem ser explicados.

Uma ilustração do projeto deve ser anexada. Ela não poderá exceder 1MB. Filmes
poderão ser anexados a ficha através de um link para um website e é possível fazer upload
de um vídeo curto como anexo ao formulário de inscrição.
Procedimento para submissão
Será utilizado apenas formato digital; portanto, para inscrever o seu projeto, você deve
preencher o formulário de inscrição e inserir seus documentos no site

https://innovation.engie.com
Os formulários de inscrição que não estejam em conformidade com as exigências acima não
serão aceitos e serão imediatamente devolvidos ao remetente. Adicionalmente, para agilizar
o processamento de inscrições, solicita-se aos requerentes que obedeçam ao procedimento
de submissão acima.
Confidencialidade
Os projetos serão mantidos em completa confidencialidade pelas pessoas autorizadas a ver
os seus conteúdos, ou seja, os membros do Júri. Apenas os membros do júri terão acesso
às informações indicadas como confidenciais.
A comunicação entre a equipe do Projeto e os organizadores do Prêmio ENGIE
Brasil de Inovação 2018 será restrita ao gerente do Projeto mencionado no
formulário de inscrição.
Aceitação das regras:
A apresentação de um arquivo para o Prêmio ENGIE Brasil de Inovação 2018
implica na aceitação dessas regras.

Para submeter seu projeto, retorne ao website anterior e clique em “I TAKE THIS
OPPORTUNITY”

