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Este edital considera iniciativas de impacto social positivo quaisquer organizações que
tenham como propósito principal resolver um problema social. Dentre estes, podem
figurar Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), Organizações Não
Governamentais (ONG), Negócios de impacto, Fundações, Institutos, Associações,
Projetos sem personalidade jurídica, Empresas constituídas de qualquer porte,
excetuando empresas públicas. No caso de empresas, é necessário que a solução
desse problema configure um serviço ou um produto da empresa.

A Mostra Laços - Iniciativas de Impacto Social Positivo, parte do evento Laços - do
propósito ao impacto, tem como objetivo dar espaço de visibilidade para iniciativas de
impacto social positivo, potencializando a adesão de apoiadores, investidores,
aceleradores, parceiros e oportunizando a divulgação de seus produtos e serviços
para clientes e consumidores.

A Mostra ocorre como parte da programação do evento Laços - do propósito ao impacto,
que acontece nos dias 21, 22 e 23 de setembro, em plataforma 100% digital. O evento
é organizado pela Muito de Nós - Comunicação de Impacto e pela Ikone Eventos.

2.1. A participação na Mostra é aberta aos empreendedores/líderes de iniciativas
de impacto social positivo.

2.2. Para participar, os interessados devem preencher formulário no link:
bit.ly/mostralaços e enviar com as informações seguintes até às 23h59min do dia
31 de agosto de 2020:
I – Nome completo do(s) empreendedor(es)/líder(es) de  iniciativas de impacto social
positivo;
II – Endereço eletrônico e telefones do(s) autor(es);
III – Nome da iniciativa;
IV – Vídeo resumo.

2.3. Cada empreendedor poderá submeter apenas uma iniciativa.

2.4. A seleção da iniciativa efetiva a inscrição do(s) autor(es) no evento.

2.5. Ao enviar seu vídeo, os empreendedores/líderes cedem gratuitamente os seus 
direitos de imagem e veiculação do material enviado, para exibição pelos realizadores,
em toda e qualquer mídia e ou programa, segundo o seu exclusivo critério.

2.6. Não é permitida a participação de patrocinadores e apoiadores do evento. 

Conceituação:

https://bit.ly/mostrala%C3%A7os


3.1. Especificações: o material não precisa ser
realizado por uma produtora profissional, podendo
ser gravado do próprio celular, mas atente-se às
orientações:

- Vídeo de no máximo 2 minutos;
- Arquivo .mp4 com até 100 mb;
- Filmar sempre na horizontal;
- Usar tripé e microfone, se possível;
- Gravar em um local bem iluminado e sem eco;
- Recomendável uma distância de pelo menos 1
metro da câmera, em um plano médio (da barriga
para cima).

3.2. O vídeo tem como objetivo transmitir, de forma concisa,
os principais pontos, como:

- Qual problema sua iniciativa de impacto social positivo pretende endereçar ou
combater e as evidências que reforçam o tamanho do problema?
- Qual é a solução que sua iniciativa de impacto social positivo propõe e como ela
contribui de forma relevante para o problema endereçado?
- Quem é o público-alvo e/ou beneficiário da solução?
- Quais os resultados que mostram como a iniciativa de impacto social positivo
está resolvendo esse problema?

4.1. A avaliação da iniciativa de impacto social positivo e das apresentações ficará
a cargo de uma banca julgadora escolhidas pela organização do evento, que receberá
o conjunto de informações encaminhadas pelos inscritos.

4.2. As iniciativas serão avaliadas sob os seguintes critérios:
4.2.1. Empreendedor/líder da iniciativa ou responsável pelo projeto com idade igual
ou acima de 18 (dezoito) anos;
4.2.2. Sejam uma iniciativa que tenha como foco a solução de um problema
socioambiental ou a melhora da qualidade de vida e do meio ambiente;
4.2.3. Estejam localizados ou prestem serviços em território brasileiro.

4.3. Quem não pode se candidatar:
4.3.1. Pessoas jurídicas de Direito Público;
4.3.2. Iniciativas com objetivos político/partidários ou religiosos;
4.3.3. Iniciativas cuja totalidade dos líderes tenham menos de 18 (dezoito) anos
na data de início desta chamada;
4.3.4. Iniciativas que não se adequem às definições do início deste Edital.



5.1. Serão selecionados 08 (oito) participantes para a Mostra ao vivo e online e 06 (seis)
participantes para disponibilizar material de apresentação aos inscritos no evento.

5.2. Os selecionados serão divulgados até o dia 11 de setembro de 2020, através do
e-mail fornecido na inscrição do projeto e dos canais de comunicação do evento
Laços - do propósito ao impacto.

5.3. Os inscritos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:
5.3.1. Conhecimento e relevância do problema.
5.3.2. Capacidade de solução.
5.3.3. Maturidade da iniciativa.

5.4. Dos benefícios para os selecionados:
5.4.1. Mentoria de 02 (duas) horas da Muito de Nós Comunicação de Impacto.
5.4.2. Exposição da iniciativa para aceleradoras, investidores, consumidores e outros.
5.4.3. Networking com empresas e instituições diversas.
5.4.4. Troca de experiências com iniciativas similares.
5.4.5. Conexão com o ecossistema de impacto social.

6.1. Será informado junto ao resultado da seleção data e horário de apresentação, bem
como informações e instruções sobre a plataforma que será utilizada para exposição.

6.2. O formato da exposição dos selecionados será o de apresentação oral, online e ao
vivo.

6.3. A duração das apresentações será de até 5 minutos por trabalho, havendo espaço
de 5 minutos para perguntas do público na sequência.

6.4. Em caso de coautoria, a presença de apenas um dos autores será suficiente para a
apresentação.



7.1. Possíveis alterações neste edital serão comunicadas através do e-mail fornecido na
inscrição da iniciativa e nos canais de comunicação do evento Laços - do propósito
ao impacto.

7.2. No caso de impedimento da participação na mostra por parte do selecionado, em
data e hora marcados, deverá ser comunicado a organização do evento até o dia 16 de
setembro de 2020. Neste caso estará automaticamente abdicando da mentoria
em comunicação.

7.3. As questões não previstas neste edital serão resolvidas pela comissão organizadora
e questionamentos adicionais deverão ser enviados para o e-mail
muitodenos@muitodenos.com.
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