
 

PERGUNTAS FREQUENTES  

SOCIAL INNOMARATHON 



 

1. Como me inscrevo na plataforma? 

Para se inscrever na plataforma, deve clicar no botão [Participar]. Você pode optar por usar 
suas contas do Facebook ou do Google ou preencher os campos que aparecem na tela. Em 
seguida, deve pressionar o botão [Inscrever]. Se você já se inscreveu anteriormente para 
outras competições, pode participar com o mesmo usuário. 

2. Por que deveria apresentar minha proposta, se outros 

poderiam copiá-la? 

Na SAP e no Socialab, acreditamos no poder da inteligência coletiva para criar soluções reais 
para problemas que enfrentamos todos os dias. Sob esse princípio, a plataforma Social 
Innomarathon usa a inovação aberta para que os participantes tenham a oportunidade de 
divulgar suas ideias, receber feedback de diferentes perspectivas e, por meio da 
colaboração, fortalecê-las e ampliar seus impactos. 

Não se preocupe, entendemos que nem todas as informações podem ser públicas. Apenas 
nome, descrição, vídeo e algumas imagens ficarão visíveis. Garantimos que o restante das 
informações será tratado com muito cuidado e confidencialidade.  

3. O Socialab e a SAP serão donos da minha proposta? 

Apenas você e sua equipe são os proprietários da sua proposta. Se quiser saber mais sobre 
nossas políticas de tratamento de dados e propriedade intelectual, consulte os termos de 
referência da Social Innomarathon. 

4. Como faço para receber votos para minha proposta? 

Na página principal de inscrição, abaixo do título, você encontrará os ícones relacionados 
às interações. Clique no ícone "Compartilhar" e escolha a rede em que deseja pedir votos a 
seus amigos, familiares e conhecidos. Para votar, as pessoas devem clicar no botão rosa 
[Apoiar a ideia]. A plataforma solicitará que eles se cadastrem. Quando esta etapa for 
concluída, você verá o voto refletido no ícone com formato de coração. 

5. Quem pode participar da Social Innomarathon? 

 
Buscamos propostas de empreendimentos latino-americanos que resolvam problemas 
sociais ou ambientais por meio de modelos de negócios sustentáveis, nos quais a tecnologia 
desempenhe um papel de protagonista no crescimento e na expansão da empresa. Os 
líderes dessas iniciativas devem ser pessoas comprometidas com seus trabalhos, que se 
esforcem diariamente para gerar impactos positivos, expandir suas equipes e garantir a 
sustentabilidade de seus negócios. 
 
Com, pelo menos, seis meses de operação local ou nacional, devem ser empreendimentos 

com ou sem fins lucrativos que já possuam um protótipo validado do produto ou serviço, 



 

registrando vendas recorrentes que estejam aumentando mês a mês. Sem precisar ter 

alcançado o ponto de equilíbrio, o modelo de negócios deve gerar renda de, pelo menos, 

um salário mínimo. Além disso, a equipe de trabalho deve ter, no mínimo, uma pessoa 

dedicada em período integral, e o líder deve ter experiência no setor em que o 

empreendimento atua. 

 
Antes de se inscrever, é preciso se certificar de que o empreendimento cumpre os seguintes 
requisitos:  
 

1. Ter, no mínimo, seis meses de operação1 local ou nacional, contados a partir de 1º 

de outubro de 2019. 

2. Ter um Produto Mínimo Viável validado para a solução. 

3. De modo alinhado ao modelo de negócios, deve gerar renda de, no mínimo, um 

salário mínimo corrente no país. 

4. Ter, pelo menos, uma pessoa dedicada em tempo integral ao empreendimento. 

5. Estar operando em um país latino-americano. 

6. Se selecionado como finalista, o líder empreendedor deve ter tempo disponível 

para viajar à Colômbia para participar dos 4 dias da Conferência. 

 

6. Com quantas pessoas devo participar? 

 
Acreditamos que é a inteligência coletiva que nos permitirá criar as melhores soluções para 
mudar o mundo, por isso é muito melhor sempre ter, pelo menos, mais uma mente 
contribuindo para a equipe. Não importa quantas pessoas sejam, mas é precisa garantir que 
haja, pelo menos, uma pessoa dedicada em período integral. 

7. Preciso preencher todas as informações em cada uma das 

seções? 

Quanto mais completa sua inscrição, mais oportunidades você terá para seguir para a 
próxima etapa. Verifique se as informações são verdadeiras, consistentes e bem redigidas.  

8. Até quando durará o processo de inscrição? 

 
A fase de inscrição da Social Innomarathon ficará aberta por 10 semanas (até 12 de junho 
de 2020). Durante esse período, você poderá modificar sua inscrição quantas vezes achar 
necessário e receberá o apoio de nossos mentores. Portanto, quanto mais cedo se 
inscrever, mais oportunidades terá para superar os filtros de avaliação e seleção. 

 
1 Entende-se como início da operação o momento em que a empresa iniciou a produção, venda e entrega de 

serviços / produtos.  



 

9. Posso revisar ou modificar minha inscrição depois de enviá-

la? 

inscrição não terminará após você ter pressionado o botão ENVIAR. Durante as 10 semanas 
de duração dessa etapa (até 12 de junho de 2020), você receberá mentoria e poderá 
modificar suas informações quantas vezes achar necessário. Portanto, quanto mais cedo 
você se inscrever, mais oportunidade terá para superar os filtros de avaliação e seleção. 
 

10. Posso me inscrever se meu empreendimento já tiver 

alcançado o ponto de equilíbrio? 

 
Ter alcançado o ponto de equilíbrio não é um impedimento para participar. Se você cumprir 
os requisitos definidos nos termos de referência, poderá se inscrever na Social 
Innomarathon!  
 

11. Se eu já tiver participado de outra competição do Socialab, 

poderia participar novamente? 

 
Se já tiver participado de uma competição anterior do Socialab e da SAP, poderá participar 
da Social Innomarathon desde que não tenha sido semifinalista, finalista ou vencedor nos 
referidos eventos. 
 

12. Posso participar se eu for menor de idade e tiver um 

empreendimento com essas características? 

 
Apenas adultos podem participar da Social Innomarathon. Se você for menor de idade, 
recomendamos que um de seus pais ou responsável responda pelo processo de inscrição e 
receba os comunicados da competição. 

 

13. Se eu tiver mais de um empreendimento, poderei me 

inscrever em mais de uma competição por vez? 

 

Na Social Innomarathon, recebemos apenas uma ideia por pessoa. Se você tiver mais de um 
empreendimento, outra pessoa da equipe deverá liderar a inscrição adicional.  

14. Que acontecerá após eu ter feito a inscrição? 

 
A inscrição não terminará após você ter pressionado o botão ENVIAR. Durante as 10 
semanas de duração dessa etapa (até 12 de junho de 2020), você receberá mentoria e 
poderá modificar suas informações quantas vezes achar necessário. Portanto, quanto mais 



 

cedo você se inscrever, mais oportunidade terá para superar os filtros de avaliação e 
seleção. Após o encerramento da etapa de Inscrição, você deverá aguardar o envio de um 
e-mail informando se seu empreendimento passou ou não para a próxima etapa. 

15. Quem será meu mentor? 

Contamos com uma grande equipe de mentores em toda a América Latina, com experiência 
em empreendedorismo, inovação, impacto social e ambiental, sustentabilidade, tecnologia, 
entre outras competências. O conhecimento e a boa vibração dessas pessoas garantirão à 
você recomendações fundamentadas que você poderá usar em sua inscrição e tenha mais 
oportunidade de avançar para a próxima etapa. Depois que sua inscrição for feita na 
plataforma da Social Innomarathon, atribuiremos a você a pessoa que o acompanhará 
durante o processo. 

16. Como será a avaliação? 

Depois de 12 de junho, analisaremos se as inscrições cumprem todos os requisitos. Somente 
aqueles que passarem nesse filtro poderão entrar no processo de avaliação. Temos uma 
grande equipe de avaliadores com diferentes perfis, conhecimentos, experiências e visões. 
Por meio da plataforma, eles revisarão as inscrições e darão uma classificação de acordo 
com os critérios definidos, que podem ser consultados nos termos de referência da Social 
Innomarathon. Para maior garantir transparência, a plataforma atribui aleatoriamente a 
cada inscrição um grupo de avaliadores. Ao final, consolidaremos os resultados, e apenas 
as melhores pontuações poderão passar para a próxima etapa. 

17. Quantos empreendimentos inscritos serão selecionados? 

Após uma série de filtros de avaliação e seleção, até 20 empreendimentos serão escolhidos 
para participar da etapa de Aprofundamento. Concluída essa fase, serão selecionados, no 
máximo, oito empreendimentos para viajar para a Conferência na Colômbia, onde será 
escolhido um único vencedor. 

18. Quando os selecionados serão anunciados? 

Os selecionados que seguirão para a etapa de Aprofundamento serão anunciados na 
semana de 6 a 10 de julho de 2020 por meio das redes sociais do Socialab, da SAP e por e-
mail para cada participante. 

19. Serei informado caso não seja selecionado? 

Informaremos por e-mail se seu empreendimento não for selecionado para participar da 
próxima etapa. 

20. Quais serão os prêmios para os finalistas? 

 



 

Escolheremos até 8 finalistas na Social Innomarathon. Se seu empreendimento estiver no 
grupo selecionado, você terá a oportunidade de participar da Conferência de 4 dias na 
Colômbia, com todas as despesas pagas. O encontro contará com momentos de 
aprendizado colaborativo, atividades práticas e espaços de reflexão que exigirão a 
dedicação de oito horas por dia dos participantes. O principal objetivo do encontro é 
fornecer ferramentas para fortalecer os modelos de negócio e seus impactos. 
 

21. Se o empreendimento for composto por várias pessoas e for 

selecionado, os prêmios serem oferecidos ao grupo ou a uma 

única pessoa? 

 
Apenas uma pessoa estará à frente do processo, mas sempre será melhor contar com o 
apoio da equipe. Todas as atividades e prêmios da Social Innomarathon foram projetados 
para beneficiar o empreendimento e não um indivíduo específico. 


