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5º RANKING SUSTENTAR DE INOVAÇÃO
Seja bemvindo ao Ranking Sustentar de Inovação. Em cinco anos pudemos avaliar ideias e
projetos incríveis que demonstram a capacidade humana de mudar a realidade a sua volta
contribuindo para a construção de um futuro viável. Nesta edição o ranking evolui ao adotar os
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) como elemento central de avaliação das
propostas submetidas. Também tornamos o processo de avaliação mais claro e objetivo,
reconhecendo projetos capazes de quantificar e apresentar em números suas contribuições aos
ODS.
O prazo para submissão de seu projeto se encerra às 23:59 do dia 30 de junho de 2017.
Este formulário é composto por 9 seções que buscam conhecer melhor seu projeto. Suas respostas
devem ser objetivas e, sempre que possível, acompanhadas por evidências, dados e exemplos
práticos. Note que algumas perguntas limitam as respostas em número de caracteres. Você poderá
salvar o formulário e retornar a suas respostas a qualquer momento até que o botão de submissão
seja pressionado.
*Queremos destacar que a inovação não trata apenas de grandes mudanças ou descobertas
tecnológicas recentes, mas também de mudanças graduais, melhorias e atividades que não são
comuns para seu ramo de atividade. O Ranking Sustentar de Inovação não exige ineditismo dos
participantes
Antes de iniciar o preenchimento, consulte o Guia do Participante que pode ser acessado aqui:
https://drive.google.com/file/d/0B3qZ0MJEdTdR0ZhYXpFVlBZQzQ/view?usp=sharing
Para conhecer o Regulamento, clique aqui: https://drive.google.com/file/d/0B3qZ0MJEdTd
Q3ppYTRxZGFZZFk/view?usp=sharing
Caso queira conhecer o questionário clique aqui: https://drive.google.com/file/d/0B3qZ0MJEdTd
RjhNMHBRUm5QMWc/view?usp=sharing
*Obrigatório

Dados Cadastrais
Forneça suas informações cadastrais e de contato.
1. Nome Completo: *

2. Organização: *

3. Cargo: *

4. Email: *

5. Telefone: *

Informações sobre a Organização Proponente

6. Tipo de Organização Proponente *
Marcar apenas uma oval.
Empresa
ONG

Ir para a pergunta 7.
Ir para a pergunta 9.

Órgão Público

Ir para a pergunta 11.

Empresa
7. Porte *
Marcar apenas uma oval.
Micro Empresa
PME
Grande empresa
8. Setor (50 Caracteres) *

Ir para a pergunta 13.

ONG
9. Atuação *
Marcar apenas uma oval.
Local ou Regional
Nacional
Global
10. Área de Atuação (100 Caracteres) *

Ir para a pergunta 13.

Órgão Público

11. Esfera *
Marcar apenas uma oval.
Municipal
Estadual
Federal
12. Departamento ou Partição (100 Caracteres) *

Ir para a pergunta 13.

Proposta
Contenos sobre sua proposta.
13. Título (80 Caracteres) *
Dê um título para sua proposta. Esta é a
primeira informação que os avaliadores
receberão, portanto você deve apresentar um
título descritivo e interessante.

14. Data de Lançamento: *
Exemplo: 15 de dezembro de 2012
15. Categoria da Proposta *
Marcar apenas uma oval.
Produto Sustentável (se sua inovação é um produto comercializável)
Serviço Sustentável (se sua inovação é um serviço comercializável)
Iniciativa Sustentável (se sua inovação é uma iniciativa sem objetivo de
comercialização)
Após a última pergunta desta seção, ir para a pergunta 27.
16. Qual a escala de aplicação da sua proposta? *
Marcar apenas uma oval.
Tem aplicação interna à organização e é voltada exclusivamente a nossa atuação
Tem aplicação interna à organização mas pode ser replicada em outras organizações
Tem aplicação externa à organização mas é especialmente voltada para nossa cadeia de
valor
Tem aplicação externa à organização, expandindo nossas fronteiras de atuação

17. Qual a escala de impacto da sua proposta? *
Marcar apenas uma oval.
Impacto local ou Regional
Impacto Nacional
Impacto Global
18. Proposta de Valor (140 Caracteres) *
Descreva, em 140 Caracteres, a ideia principal por trás de sua proposta!

19. Resumo (2000 Caracteres) *
Apresente uma breve descrição de sua proposta. Aqui você pode falar sobre outros atores
envolvidos. Aspectos técnicos. Aspirações sobre o futuro.

20. Qual o investimento total da proposta? *
Informe o valor total aportado em sua proposta
até o presente. Se sua proposta ainda não
recebeu investimento sua resposta deve ser R$
0,00.

ASPECTOS DE INOVAÇÃO
Esta seção avalia os aspectos de inovação de sua proposta.
21. Sua proposta pode ser classificada como uma inovação:
Marcar apenas uma oval.
De Produto ou Serviço
De Processo
De Modelo de Negócios
22. Qual o impacto da sua inovação?
Inovação Incremental: reflete pequenas melhorias contínuas em produtos, serviços, processos
ou modelos de negócio. Inovação Disruptiva: representa uma mudança drástica, que altera o
paradigma vigente.
Marcar apenas uma oval.
Inovação Incremental
Inovação Disruptiva

23. Descreva os aspectos de inovação de sua proposta: (1000 Caracteres) *
Detalhe as características de inovação de sua proposta, incluindo, por exemplo, explicações de
como ela se diferencia das práticas convencionais ou dos principais concorrentes de mercado.

Informações de Mercado
24. Em qual fase encontrase sua proposta? *
Marcar apenas uma oval.
Ideia
Protótipo
Tração (inicio de vendas)
Comercial
25. Quais são seus mercados chave? (500 Caracteres) *

26. Qual foi a receita desta proposta em 2016? *
Se você ainda não está faturando sua resposta
deve ser R$ 0,00.

Impactos de Sustentabilidade

27. Selecione o(s) Objetivo(s) do Desenvolvimento Sustentável (ODS) que sua proposta
contribui para atingir *
Selecione quantos ODS quiser, contudo lembrese que para cada ODS selecionado você deverá
apresentar evidências sobre os impactos de sua proposta de inovação. Saiba mais sobre os 17
ODS no Guia do Participante do Ranking 2017
Marque todas que se aplicam.
Erradicação da Pobreza
Erradicação da Fome
Saúde de Qualidade
Educação de Qualidade
Igualdade de Gênero
Água Limpa e Saneamento
Energias Renováveis
Empregos Dignos e Crescimento Econômico
Inovação e Infraestrutura
Redução das Desiguldades
Cidades e Comunidades Sustentáveis
Consumo Responsável
Combate às Mudanças Climáticas
Vida debaixo d'água
Vida sobre a terra
Paz e Justiça
Parceria pelas Metas
28. Como a proposta contribui para o(s) ODS selecionado(s)? (2000 Caracteres) *
Seja objetivo e busque apresentar de maneira clara a contribuição de sua proposta para o(s)
ODS selecionado(s). Para tornar a avaliação dos jurados mais clara sempre liste o ODS (e.x.
Consumo Responsável) seguido das contribuições relevantes ao ODS selecionado. O Guia do
Participante apresenta alguns exemplos.

29. Magnitude Quantitativa do Impacto (500 Caracteres) *
Pontos são distribuídos baseados no fornecimento de indicadores e dados que demonstrem,
quantitativamente, o impacto de sua iniciativa. Por exemplo, se seu projeto contribui para o
Combate às Mudanças Climáticas informe a redução de emissão em tCO2 e, se seu projeto
contribui para Água Limpa e Saneamento informe o volume de água tratada em m3 ou a
remoção de carga orgânica em DBO/DQO. Para mais exemplos veja o Guia de Participantes.

30. Magnitude Qualitativa do Impacto (500 Caracteres)
Esta pergunta não é obrigatória mas serve para entendermos melhor outros impactos que são
relevantes, porém, mais difíceis de quantificar. Por exemplo, preservação da biodiversidade e
valoração de ativos culturais ou ambientais. Para mais exemplos veja o Guia de Participantes.

Reconhecimentos
31. Liste os reconhecimentos e prêmios já recebidos por sua proposta:
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