
                                        

 

CHAMADA MARATONA DE NEGÓCIOS SOCIAIS 2018 – CIDADES 

HUMANAS E INTELIGENTES 

➢ O programa 

CHAMADA 

A Maratona de Negócios Sociais é um evento de 3 dias organizado pelo SEBRAE para apoiar indivíduos 

e organizações que queiram fazer decolar suas ideias de negócios sociais ou ambientais. Neste ano o 

tema da Maratona é Cidades Humanas e Inteligentes, os participantes irão trabalhar 

em soluções para tornar uma cidade melhor de se viver, utilizando fatores como Conectividade, 

Acessibilidade, Sustentabilidade, Inovação, Tecnologia, Integração, mobilidade, Criatividade, Eficiência, 

Qualidade de vida, Interatividade, Inteligência, Economia, Gestão, Planejamento entre outros temas 

propostos. 

O evento será realizado durante o SEBRAE Inspira Turismo e Economia Criativa no Living Lab em Campo 

Grande – MS de 07 a 09 de dezembro de 2018, a Maratona promete contribuir para a criação da próxima 

geração de negócios sociais. 

Serão ofertadas vagas para até 10 grupos de 3 a 5 componente para participarem da Maratona. 

COMO FUNCIONA – SINTESE  

Os participantes irão preencher a ficha de pré-inscrição dos seus grupos no site do SEBRAE (clique aqui) 

e enviar um vídeo de até 1 minutos explicando a ideia dentro do tema Cidades Humanas e Inteligentes 

para o WhatsApp (67) 99271-2687. Após a pré-inscrição um grupo de profissionais da área irá avaliar as 

ideias e selecionar as que estão de acordo com a proposta do evento.  

Após a análise os líderes dos grupos selecionados receberão um e-mail com o link para realizar o 

pagamento da inscrição e confirmar sua participação através da apresentação do comprovante de 

pagamento. 

Os grupos selecionados serão submetidos a um programa intenso, uma verdadeira maratona, incluindo 

módulos de capacitação e mentorias por profissionais qualificados, com aproximadamente 35 horas de 

duração para aperfeiçoamento das ideias. O programa culmina em uma experiência de apresentação 

(pitch) de seus modelos de negócio para uma banca de avaliadores.  

As três ideias melhores avaliadas na banca serão premiadas. 

 

➢ QUEM PODE PARTICIPAR 
 

Poderá se inscrever na Maratona grupos de 3 a 5 participantes que tenha um negócio social em operação 
ou uma ideia que se encaixe no conceito de negócios sociais: negócios (com fins lucrativos) que tenham 



                                        

como objetivo principal causarem impacto social e/ou ambiental diferenciado. Saiba mais sobre a 
definição de Negócios Sociais do SEBRAE, clique aqui. 
 
Para inscrições de ideias, o empreendedor deve morar no Estado do Mato Grosso do Sul. No caso de 
negócios já em operação, deverão possuir atividades focadas no Estado. 
 
As vagas são limitadas e os participantes serão escolhidos conforme os critérios da Maratona. 
 

➢ INSCRIÇÕES E VALORES 

 
Os interessados em participar da Maratona de Negócios Sociais – Cidades Humanas e inteligentes deverão 
realizar a Pré-Inscrição no site do SEBRAE/MS (clique aqui) preenchendo um formulário e enviar um vídeo 
de até 1 minutos explicando a ideia dentro do tema Cidades Humanas e Inteligentes para o WhatsApp 
(67) 99271-2687, após a análise dos documentos e compatibilização da ideia com os critérios de avaliação 
da Maratona será enviado um comunicado via e-mail ao líder da equipe com o link para pagamento da 
inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais) por grupo. 
Estão inclusos neste valor as refeições durante os três dias de evento, sendo estas café da manhã (sábado 
e domingo), almoço (sábado e domingo) e Coffee (sexta, sábado e domingo). 
 
 

➢ Funcionamento da Maratona 

 
Os participantes da Maratona de Negócios Sociais acesso a um ambiente empreendedor que envolve: 
Capacitações, Mentoria, Espaços de Trabalho e Banca de Avaliação. 
 
1 CAPACITAÇÕES 
 
Os participantes terão acesso a palestras e workshops de temas variados e relevantes para a formação e 
desenvolvimento de Negócios Sociais. Todas as capacitações serão práticas, garantindo a mensuração da 
absorção dos participantes sobre o assunto. Os candidatos terão entregas a realizar e esterão sendo 
avaliados ao longo de todo o evento até a apresentação do pitch para a banca de avaliação. 
Os principais conteúdos trabalhados neste módulo da Maratona são: 
 
- Conceito de negócio social e Cidades Humanas e Inteligentes 
-  Modelagem de negócios 
- Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS 
- Técnicas de apresentação do negócio  
 
 
2 MENTORIA 
 
Os participantes terão acesso a mentores, pessoas da área de inovação, empreendedorismos e negócios 
sociais, para refletirem sobre seu modelo de negócio, impacto e como se apresentar à banca e 
posteriormente ao mercado. 
 
3 ESPAÇO DE TRABALHO 
 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/o-que-sao-negocios-de-impacto-social,1f4d9e5d32055410VgnVCM1000003b74010aRCRD


                                        

Durante a Maratona, os participantes terão acesso a um espaço de trabalho compartilhado (co-working), 
com acesso livre a internet, sendo necessário trazer os materiais de trabalho, inclusive notebook e 
desktops. 
 
Informamos que não nos responsabilizamos pelos materiais, como: danos ou extravios em quaisquer 
equipamentos ou objeots pessoais trazidos pelos participantes. 
 
 
4 BANCA DE AVALIAÇÃO 
 
No último dia todos os grupos apresentarão suas ideias na forma de pitch à banca de avaliação. A banca 
será formada por representantes do SEBRAE e parceiros do evento, com experiência em avaliação de 
Negócios Sociais. Os participantes terão um total de 2 a 4 minutos para apresentarem suas ideias e 
modelos de negócio, conforme orientado durante a Maratona. Após a avaliação da banca, serão premiada 
as 3 melhores ideias de negócios sociais. 
 

➢ INFORMAÇÃO ADICIONAIS  
 

Caso haja necessidade o SEBRAE/MS emitirá declaração de participação na Maratona, vide solicitação do 
participante através do e-mail livinglabms@gmail.com. 
 
Não será permitido pernoitar no local do evento, sendo o horário de permanência no prédio do Living Lab 
das 08h00 as 22h00. 
 

mailto:livinglabms@gmail.com


                                        

➢ Cronograma 

 

Etapa Data 

Início da Divulgação da Chamada da Maratona de Negócios Sociais 2018 – Cidades 
Humanas e inteligentes 

22/10/2018 

Abertura das inscrições 1º Lote 22/10/2018 

Prazo final das inscrições 1º Lote 09/11/2018 

Envio de e-mail para os Líderes dos grupos realizarem o pagamento da Inscrição 12/11/2018 

Confirmação de Pagamento da Inscrição 15/11/2018 

*Caso não seja completada as vagas 
Abertura das inscrições 2º Lote 

 
15/11/2018 

Prazo final das inscrições 2º Lote 23/11/2018 

Envio de e-mail para os Líderes dos grupos realizarem o pagamento da Inscrição 26/11/2018 

Confirmação de Pagamento da Inscrição 29/11/2018 

Anúncio dos selecionados inscritos 30/11/2018 

Maratona de Negócios Sociais 07/12/2018 a 
09/12/2018 

 

➢ Critérios de seleção e avaliação da Pré-Inscrição  
 
A seleção dos candidatos à participar da Maratona de Negócios Sociais se baseará em quatro critérios. 
Cada critério possui uma pontuação que varia de 1 (um) a 5 (cinco) pontos, considerando 1 (um) pouco 
relevante e 5 (cinco) muito relevante. 
 
 
Relação com o Tema 
 
Identificar se a solução proposta visa solucionar problemáticas das Cidades quanto: Conectividade, 
Acessibilidade, Sustentabilidade, Inovação, Tecnologia, Integração, mobilidade, Criatividade, Eficiência, 
Qualidade de vida, Interatividade, Inteligência, Economia, Gestão, Planejamento.  
 
Relevância do Impacto 
 
Será avaliada a relevância do impacto negativo que estará sendo solucionado pelo negócio. Serão 
avaliadas a magnitude e a qualidade do impacto social ou ambiental causado pelo negócio. Eventuais 
impactos negativos da solução serão descontados. 
 
 
Viabilidade Econômica 
 
Os negócios devem ser viáveis e contar com fontes de receita claramente identificadas. Na avaliação serão 
observadas as características do mercado potencial, segmentos de clientes, concorrência, potencial de 
receitas e custos. 
 
Inovação 
 
Buscamos novas soluções para antigos problemas. Inovação não diz respeito somente à tecnologia ou 
produto, mas também a novos modelos de gestão e operação do negócio. 



                                        

 

➢ Critérios de seleção e avaliação na Banca Final 
 
A seleção dos candidatos à participar da Maratona de Negócios Sociais se baseará em quatro critérios. 
Cada critério possui uma pontuação que varia de 1 (um) a 5 (cinco) pontos, considerando 1 (um) pouco 
relevante e 5 (cinco) muito relevante. 
 
Perfil Empreendedor 
 
Será observada a experiência anterior do candidato no setor específico de sua ideia ou negócio, sem 
excluir empreendedores com menos experiência. Também será avaliado comprometimento e dedicação 
ao projeto. 
 
Relação com o Tema 
 
Identificar se a solução proposta visa solucionar problemáticas das Cidades quanto: Conectividade, 
Acessibilidade, Sustentabilidade, Inovação, Tecnologia, Integração, mobilidade, Criatividade, Eficiência, 
Qualidade de vida, Interatividade, Inteligência, Economia, Gestão, Planejamento.  
 
Relevância do Impacto 
 
Será avaliada a relevância do impacto negativo que estará sendo solucionado pelo negócio. Serão 
avaliadas a magnitude e a qualidade do impacto social ou ambiental causado pelo negócio. Eventuais 
impactos negativos da solução serão descontados. 
 
 
Viabilidade Econômica 
 
Os negócios devem ser viáveis e contar com fontes de receita claramente identificadas. Na avaliação serão 
observadas as características do mercado potencial, segmentos de clientes, concorrência, potencial de 
receitas e custos. 
 
Inovação 
 
Buscamos novas soluções para antigos problemas. Inovação não diz respeito somente à tecnologia ou 
produto, mas também a novos modelos de gestão e operação do negócio. 
 

➢ Premiação 

 
Além de todo aprendizado durante a Maratona, os finalistas que apresentarem seus projetos para a 
Banca concorrerão a um pacote de prêmios oferecidos pelo Sebrae e parceiros, tais como: 
 
- Cursos de empreendedorismo e gestão de negócios 

- Consultoria para implementação dos negócios, nas áreas de marketing, vendas, finanças, operações, 

recursos humanos, entre outras 

- Entre outros que serão anunciados no início da Maratona 



                                        

 
A escolha do pacote de premiação levará em conta tanto a qualidade das apresentações para a banca 
como as especificidades e necessidades de cada negócio. 
 
 

➢ A banca 

No último dia todos os grupos apresentarão suas ideias na forma de pitch à banca de avaliação. A banca 
será formada por representantes do SEBRAE e parceiros do evento, com experiência em avaliação de 
Negócios Sociais ou empreendedorismo. Os participantes terão um total de 2 a 4 minutos para 
apresentarem suas ideias e modelos de negócio, conforme orientado durante a Maratona. Após a 
avaliação da banca, serão premiada as 3 melhores ideias de negócios sociais. 
 

➢ Mentores 

Cada grupo será acompanhado por um grupo de mentores que farão um rodízio auxiliando todas as 
equipes, os mentores serão profissionais com experiência no mundo dos negócios e startups, que apoiará 
durante todo o evento na reflexão sobre o modelo de negócio, impacto, necessidades de 
desenvolvimento e na construção de uma apresentação para a banca e posteriormente ao mercado.  

 
 
 


