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1. O EVENTO 

 
O PENEDO DE IMPACTO, trata-se de um evento que através da participação em 

palestras, oficinas e mentorias, você será capacitado nos temas de Negócios de 

Impacto, e terá que criar uma solução vinculada ao audiovisual para sua cidade, 

comunidade ou estado. 

Leia com atenção e programe-se para dispor de todos os recursos necessários para 

a execução do desafio. Durante o evento, teremos uma vasta programação, fique 

atento! 

Vamos juntos nessa jornada para ajudar a reduzir os impactos negativos na 

sociedade que estamos inseridos. 

 

 

2. INSCRIÇÕES 

Para fazer parte do Penedo de Impacto, você deverá montar uma equipe de duas a 

três pessoas, para participar de toda a programação. 

A equipe deverá se inscrever no link https://doity.com.br/espaco-sebrae-no-circuito-
penedo-de-cinema  e participar de toda a programação prevista. Se em uma das 

etapas, a equipe ou um representante não participar, a equipe será desclassificada. 

 

 

 

 

 

https://doity.com.br/espaco-sebrae-no-circuito-penedo-de-cinema
https://doity.com.br/espaco-sebrae-no-circuito-penedo-de-cinema


3. ETAPAS 

Durante as atividades, a equipe começará a elaborar a ideia que será proposta, 

abordando temas de Negócios de Impacto que possam ser traduzidas através do 

audiovisual. Durante essa elaboração, a equipe contará com o apoio de mentores 

especializados em Negócios de Impacto. A ideia deverá ser apresentada para uma 

banca avaliadora. A melhor proposta, receberá a mentoria de um profissional da área 

do audiovisual, para desenvolver e colocar em prática a produção. 

 

3.1 Palestras de abertura 

A primeira atividade do Penedo de Impacto será com profissionais renomados, 

trazendo temas ligado à competição do evento nas áreas de Negócios de Impacto e 

Economia Criativa, considerando nosso cenário atual. 

Nessa palestra, você poderá tirar valiosos insights para o desenvolvimento da sua 

solução. Portanto, prestigie este momento!  

3.2 Oficinas 

Durante o período do evento teremos as oficinas específicas para que te ajude a 

enriquecer o repertório para a criação da sua ideia para apresentar ao final do evento. 

3.3 Papel dos Mentores 

Os mentores são especialistas que estão no evento para orientar, dar suporte e 

passar conhecimentos para os participantes. É um time formado de pessoas com 

habilidades tanto na área de negócios de impacto, economia criativa, diversidade e 

demais área de gestão como como marketing, planejamento, empreendedorismo e 

negócios. Apesar de poderem contribuir bastante com o sucesso do projeto da sua 

equipe, não fique esperando instruções dos mentores o tempo todo. Os mentores 

oferecem dicas durante o processo, mas a validação e a construção da solução ficam 

por conta dos integrantes da sua equipe. Fechado?! 

 

3.4 Comunicação com a organização e mentores 

Toda comunicação durante o Penedo de Impacto será realizada de forma remota. 

Os líderes das equipes participarão de um grupo de Whatsapp com a comissão 

organizadora e os mentores. 

A mentoria será realizada pelo Zoom. Será disponibilizado um ambiente online com 

uma sala central para interação com os seus mentores e as mentorias estarão 

disponibilizadas nas datas acima com os horários, onde cada equipe marcará esses 

encontros.  

Cada mentoria tem duração de 30 minutos. 

 

 

 

 



3.5 Pitch - Demonstração das ideias 

O pitch é o momento de coroar o bom trabalho executado ao longo da competição. 

São 5 minutos para você “vender” da melhor maneira a sua solução e convencer os 

jurados que a sua equipe merece ser a vencedora. Coloque muita energia nesse 

momento e dedique um tempo na construção dessa apresentação, pois ela é decisiva 

para o resultado final do seu time. 

E lembre-se, a demonstração da solução ocorrerá de forma virtual, por meio de 

publicação do vídeo no YouTube com duração máxima de 3 minutos, até às 13h 

(horário de Brasília) do dia 25 de novembro de 2020. Recomendamos a utilização de 

recursos de edição para adequação do tempo. 
 

3.6 Critérios da Banca Julgadora 

A análise da banca julgadora será feita levando em consideração os elementos: 

 1- Público-alvo; 2 – Problema; 3 – Modelo de Negócio; e 4 – Diferencial Competitivo. 

Serão avaliados a inovação social da ideia, sua viabilidade, completude funcional, e 

relevância do problema resolvido. 

3.7 Pré-seleção das soluções 
 

O comitê organizador do evento, formado por profissionais, mentores e especialistas 

multidisciplinares realizará a pré-seleção através das presença das equipes na 

palestra, oficinas e mentorias. 

3.8 Escolha da melhor solução 

Após essa pré-seleção serão submetidas à banca julgadora, para escolha da melhor 

soluções, conforme requisito acima. E o resultado será divulgado no dia 25/11/2020, 

após a avaliação dos Pitchs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. PROGRAMAÇÃO 

Toda nossa interação será realizada por meio de ferramentas de comunicação 

multimídia como o Whatsapp e o Zoom.  

Os links de acesso serão passados oportunamente pela organização. 

 

ATIVIDADE DATA HORÁRIO 

Palestra Negócios de Impacto e Economia 
Criativa – união que deu certo 

09/11 18h às 20h 

Oficina ODS – Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 

10/11 18h às 18h30 

Mentoria ODS 11/11 15h às 18h 

Oficina Teoria da Mudança e Tese de 
Impacto 12/11 18h às 18h30 

Mentoria Oficina Teoria da Mudança 
16/11 15h às 18h   

Oficina Mapa de Empatia 
 17/11 18h às 18h30 

Mentoria Oficina Mapa de Empatia 
 18/11 15h às 18h 

Oficina Canvas C – modelo de negócio 
sustentável e inovador 
 

19/11 18h às 18h30 

Mentoria Oficina Canvas C – modelo de 
negócio sustentável e inovador 
 

20/11 15h às 18h 

Oficina de Pitch – como vender a sua ideia 
 23/11: 18h às 18h30 

Mentoria Oficina Pitch 
 24/11 15h às 18h 

Pitchs 
 25/11 16h às 19h 

 


