
 

 

 

CHAMADA DE APOIO A EVENTOS REGIONAIS SOBRE INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS DE IMPACTO 

 

O Instituto de Cidadania Empresarial (ICE), por ocasião das celebrações por seus 20 anos de 
fundação, pretende apoiar e impulsionar eventos com agendas relacionadas aos Investimentos 
e Negócios de Impacto ao longo do segundo semestre de 2019. 
 
Desde a entrada do ICE nesse ecossistema, em 2012, a agenda de impacto social e ambiental 
positivo segue conquistando a atenção de empreendedores, investidores, acadêmicos e 
aceleradores de negócios em todo o Brasil. A exemplo da Chamada realizada em 2018 pelo 
Fórum de Finanças Sociais e Negócios de Impacto, esta convocação visa apoiar a criação e 
manutenção de um calendário contínuo e descentralizado de eventos para disseminar o tema 
em todo país. 
 
Veja a seguir como inscrever sua iniciativa nesse calendário e como pleitear apoio (inclusive 
financeiro!) para o seu evento. 
 

1. OBJETIVOS DA CHAMADA 

 Mapear e disseminar os eventos a serem realizados no segundo semestre de 2019 com 
temáticas de Investimentos e Negócios de Impacto. 

 Abrir um canal de contato com as organizações realizadoras desses eventos para pautar a 
agenda do Fórum de Finanças Sociais e Negócios de Impacto, a ser realizado em junho de 
2020.  

 Selecionar para apoiar com R$ 10 mil até cinco dos eventos mapeados, desde que alinhados 
aos critérios elencados nessa chamada que pretende selecionar 1 evento por região do Brasil: 
Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. 

 

2. PERFIL DO PROPONENTE 

Organização, Pessoa Jurídica, que tenha interesse, engajamento ou seja líder de alguma rede 
interessada no tema Investimentos e Negócios de Impacto. 

https://www.investirparatransformar.org.br/regionais.html#collapse1
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3. FORMATOS DE EVENTOS QUE APOIAREMOS 

Os eventos poderão ter diferentes formatos, podendo ser, por exemplo: palestras, 
apresentações de casos, rodas de conversa, aulas, debates, hackaton, oficinas temáticas, 
rodadas de negócio, entre outros. 

 

4. DATAS PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS 

Entre 01 de agosto e 21 de dezembro de 2019. (Veja o item 7. Cronograma para inscrições e 
outros prazos.) 

 

5. O QUE A CHAMADA ICE 20 ANOS OFERECE COMO APOIO 

Para todos os eventos inscritos e alinhados 

 Divulgação em mapa e calendário de todos os eventos inscritos e alinhados com a agenda 
de Investimentos e Negócios de Impacto. O mapa, o calendário e link para o evento (caso 
esteja disponível) serão divulgados pelo ICE. 

 Convite para participar de processo de construção da agenda e curadoria do Fórum de 
Finanças Sociais e Negócios de Impacto, a ser realizado em junho de 2020. Haverá uma 
plataforma para indicação de temas e palestrantes a partir da experiência com os eventos 
regionais. 

 Kit básico com conteúdos do campo (slides com conceitos usados pela Aliança pelos 
Investimentos e Negócios de Impacto). 

Para os 5 eventos selecionados 

 Doação de R$ 10 mil (dez mil reais) para apoio na realização do evento. 

 2 (dois) ingressos de cortesia para a(s) organização(ões) responsável(eis) pelo evento 
selecionado, para que participem em 2020 do Fórum de Finanças Sociais e Negócios de 
Impacto. Eventuais custos logísticos com passagens, hospedagem, alimentação e 
deslocamentos não serão cobertos. 

 Divulgação do evento pelo ICE. 

 1 (uma) reunião de reflexão sobre a agenda com sugestão de formatos, dinâmicas, 
conteúdos e palestrantes (a depender da demanda do evento e disponibilidade da equipe 
do ICE) 

Observações: (1) Não caberá ao ICE qualquer compromisso com a produção do evento apoiado, 
seja como gestão financeira, mobilização de palestrantes e participantes, criação de identidade 
visual ou de peças de comunicação. (2) Os eventos selecionados devem se comprometer a usar 

https://www.investirparatransformar.org.br/regionais.html#collapse2
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a logomarca do ICE em seus materiais de comunicação com a chancela “Apoio” como 
contrapartida. 

 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS EVENTOS 

1. Relevância e alinhamento do conteúdo do evento com o campo dos Investimentos e 
Negócios de Impacto. Alguns exemplos de temas de interesse: 

 Empreendedorismo social e apoio ao empreendedor de impacto; 

 Incubação e aceleração de negócios de impacto; 

 Instrumentos financeiros e aporte de capital a negócios de impacto; 

 Engajamento do setor público com o campo; 

 Engajamento de grandes empresas na temática; 

 Negócios de periferia e empreendedores da base da pirâmide; 

 Modelos de negócios para resolução de problemas ambientais; 

 Avaliação de impacto; 

 Tecnologias disruptivas e impacto em escala; 

 Ecossistemas regionais: especificidades, oportunidades, desafios e atores engajados; 

2. Inovação do evento: aspectos de originalidade da iniciativa em relação ao tema, a 
abordagem, a dinâmica, ao público mobilizado e/ou à localização; 

3. Viabilidade do evento: capacidade do proponente de realização, mobilização de recursos e 
participantes; número e diversidade de parceiros de realização. No formulário de inscrição, o 
evento poderá ou não solicitar o apoio de R$ 10 mil. O ICE se reserva o direito de usar como 
critério de desempate entre propostas de eventos o aspecto gratuidade ou não do evento. 

5. Não serão aceitas atividades de conotação político-partidária, religiosa ou que estimulem 
qualquer forma de discriminação. 

7. CRONOGRAMA 

Etapa Data/Prazo 

Inscrição de eventos Até 30 de junho de 2019 

https://www.investirparatransformar.org.br/regionais.html#collapse3
https://www.investirparatransformar.org.br/regionais.html#collapse4
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Anúncio dos eventos selecionados (inclusive 
aqueles que receberão aporte financeiro) 

12 de julho de 2019 

Realização dos eventos Entre 01 de agosto e 21 de dezembro de 
2019 

Pós-evento - Envio de relatório com 
números, destaques e reflexões 

Até 30 de janeiro de 2020 

 

 
8. INSCRIÇÕES 

Faça a inscrição do seu evento até 30 de junho de 2019 no formulário disponível no link 
http://bit.ly/ApoioEventosRegionaisICE20Anos 

 

http://bit.ly/ApoioEventosRegionaisICE20Anos

