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REGULAMENTO DO DESAFIO DE INOVAÇÃO 

SOCIAL E EMPREENDEDORISMO 

 

Inscrições: via Plataforma Gust 

https://gust.com/programs/desafio-de-inovacao-social-e-empreendedorismo 

 

1. Desafio 

A sustentabilidade é elemento central da estratégia da Oxiteno, líder na produção de 

tensoativos e especialidades químicas nas Américas. A empresa acredita que esta é a 

única forma de evoluir e deixar um legado para a sociedade. E quando se fala em 

inovação, a Oxiteno entende como um tema igualmente transversal, sendo o caminho 

para gerar soluções mais sustentáveis, que terão menor impacto ambiental e ajudarão 

nesta evolução. O Desafio de Inovação Social e Empreendedorismo surge como uma 

ação que une esses dois temas, concretizando o uso da inovação como ferramenta para 

transformar a sociedade.  

Promover a transformação e o bem-estar das pessoas através da química, minimizando 

as adversidades sociais de suas comunidades do entorno, apoiando o desenvolvimento 

local com projetos sustentáveis, criativos e eficientes. Este é o desafio que a Oxiteno 

vai propor a empresas, universidades, associações, institutos de pesquisa e startups que 

tenham soluções focadas em uma das causas abaixo:  

• Combate à fome e a pobreza; 

• Educação; 

• Empreendedorismo; 

• Geração de renda. 

Espera-se que as soluções apresentadas enderecem as causas por meio de ações e 

programas, assim como via desenvolvimento de novos produtos e até a geração de 

novos mercados. Entretanto, as ideias e inovações com foco em produto devem estar 

alinhadas com os setores de atuação da Oxiteno como: Crop Solutions, Home Care and 
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I&I, Personal Care, Coatings, Oil & Gas e Nutrition & Health e resolverem um 

problema/demanda da comunidade local. 

A empresa busca parceiros para somar esforços e transformar a realidade de quem mais 

precisa. Os melhores projetos serão selecionados para apresentarem sua solução em 

um pitch day para a liderança da Oxiteno.   

 

2. Como participar do Desafio? 

Para participar do Desafio basta acessar o link https://gust.com/programs/desafio-de-

inovacao-social-e-empreendedorismo e preencher integralmente o formulário de 

inscrição e, preferencialmente, anexar uma apresentação do projeto com impacto 

ambiental e social positivo. Além disso, é recomendado também apresentar os custos 

envolvidos para a realização de um Projeto Piloto de até 3 meses. Importante deixar 

clara a independência financeira da solução no médio-longo prazo, a estimativa de 

stakeholders impactados e a sinergia com uma das temáticas do desafio.   

Informações importantes sobre a submissão: 

• A submissão é gratuita. 

• Não serão admitidas submissões de soluções por outro meio que não a 

plataforma Gust. 

• Não haverá limite de número de soluções a serem apresentadas por cada 

Proponente. 

• No caso da solução contemplar mais de uma temática, o proponente deverá 

escolher apenas uma para fazer a submissão. 

 

 

3. Quem pode participar do Desafio? 

Poderá ser um Proponente: 

o Empresas, Universidades, Institutos de Ciência e Tecnologia, Startups e 

Associações, sediadas no Brasil, desde que possuam o Cadastro Nacional 

de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

 

 

4. Critérios de julgamento 

Os critérios para seleção das soluções são apresentados abaixo: 

• Originalidade/Inovação. 

• Sinergia com pelo menos uma das temáticas do desafio. 

• Replicabilidade, escalabilidade e prontidão da solução para iniciar uma 

prova de conceito. 
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• Clareza da sustentabilidade financeira da solução no médio-longo prazo. 

• As soluções devem possuir algum indicador/prova de impacto social 

positivo. 

• Apresentar custos necessários para um Projeto Piloto de até 3 meses, e 

mapeamento de áreas impactadas positivamente. 

 

A solução poderá ser desclassificada caso:  

• O formulário de inscrição esteja incompleto e/ou não tenha fornecido 

os dados solicitados. 

• A solução submetida não apresente sinergia com a temática do 

desafio. 

• Soluções com fins: 

o Político-partidários; 

o Religiosos; 

o Natureza discriminatória; 

o Incentivo à exploração do trabalho infantil; 

o Impacto ambiental negativo; 

o Patrocínio a pessoas físicas; 

o Apologia à violência, drogas, bebidas alcoólicas, cigarro ou 

pornografia;  

o Desacordo com o Código de Conduta e Código de Ética da 

companhia. 

 

 

5. Avaliação das soluções 

O desafio ocorrerá em três etapas: 

5.1. Seleção 

Ao término do período das inscrições, as soluções serão avaliadas por uma banca de 

avaliadores formada pelo time de Sustentabilidade e Inovação da Oxiteno. 

As soluções serão avaliadas conforme critérios definidos no item 4 deste edital. 

As 10 soluções mais bem pontuadas serão consideradas finalistas do Desafio e passarão 

para a segunda fase. 

Toda comunicação será divulgada no site da Oxiteno e os finalistas serão contatados via 

e-mail para participarem do Pitch Day. 

5.2. Pitch Day 

Os finalistas receberão por e-mail o convite para participar do Pitch Day com as 

orientações para o roteiro da apresentação. 
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Cada reunião terá 20 minutos de duração, sendo 10 minutos para o finalista apresentar 

sua solução e 10 minutos para a banca avaliadora tirar dúvidas. 

5.3. Construção de Projeto Piloto  

A banca avaliadora irá escolher uma ou mais soluções para realizar um Projeto Piloto.  

Nessa etapa serão avaliados o escopo do projeto, área de atuação, tempo de duração e 

critérios de sucesso.  

O valor máximo de apoio para cada piloto será de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Se o Projeto Piloto for bem-sucedido, a Oxiteno avaliará a expansão do piloto para mais 

comunidades do entorno de suas operações. 

 

6. Informações não-confidenciais 

O Proponente declara, sob pena de responder legalmente pela falsa declaração, que é 

legítimo titular de toda e qualquer informação compartilhada e/ou preenchida no 

formulário. O Proponente declara, ainda, sob pena de responder legalmente pela falsa 

declaração, que tem direito de divulgar a informação e que a mesma não é considerada 

confidencial, nem está protegida por qualquer meio que impeça a sua divulgação. O 

Proponente declara, por fim, ter total ciência de que as informações compartilhadas 

e/ou preenchidas no formulário tornar-se-ão públicas, sem restrições de divulgação para 

terceiros. 

O Proponente autoriza a Oxiteno a divulgar seu nome tal qual informado no formulário 

de inscrição para fins estatísticos e de divulgação dos resultados deste Desafio. 

 

7. Cronograma  

Atividade Prazos 

Lançamento do desafio  07/03/2022 

Inscrições na plataforma  07/03/2022 a 01/04/2022 

20/05/2022 

Avaliação e seleção das soluções  04/04/2022 a 22/04/2022 

23/05/2022 a 10/06/2022 

Convocação dos empreendedores 

selecionados para o Pitch Day 

 A partir do dia 02/05/2022 

13/06/2022 

Pitch Day  Data a ser definida 

Construção de Projeto Piloto Data a ser definida 
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Caso ocorram mudanças no cronograma, a comunicação será feita no site oficial da 

Oxiteno. 

 

8. Contato para dúvidas 

Questões relativas ao presente Desafio devem ser encaminhadas por meio do e-mail: 

desafio.inovacao@oxiteno.com 

Para atendimento mais eficaz, inclua no título do e-mail: “Desafio de Inovação Social e 

Empreendedorismo”.  
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