REGULAMENTO DE PREMIAÇÃO
SHELL INICIATIVA JOVEM 2021

1. OBJETIVO
1.1 O objetivo do Shell Iniciativa Jovem é selecionar propostas e negócios que
contribuam com o desenvolvimento socioambiental (“Propostas”) para
oferecer capacitação empreendedora e fomentar um ambiente favorável para a
cultura do empreendedorismo, estimular a criação e consolidação de novos
negócios, aumentar os índices de sobrevivência das empresas em um mercado
cada vez mais competitivo e estimular a interação com o setor produtivo.
2. PROCESSO SELETIVO
2.1 PARTICIPANTES ELEGÍVEIS - São elegíveis ao prêmio, participantes que
concluíram a etapa da Fábrica de Negócios, entregaram as informações
solicitadas pela equipe e apresentaram seu pitch para a banca de especialistas
formada para avaliar todos os negócios aptos nesta fase.
2.2 PREMIAÇÃO – Serão conferidos 9 prêmios em recursos financeiros, destinado
aos negócios que tiveram o melhor desempenho ao longo do programa,
avaliados através dos critérios definidos neste regulamento. Também será
conferido o prêmio ao projeto com maior popularidade na plataforma Conexões
2021. A premiação respeita a seguinte distribuição de recursos:
●

Primeiro lugar: R$ 10 mil (dez mil reais)

●

Segundo lugar: R$ 8 mil (oito mil reais)

●

Terceiro lugar: R$ 6 mil (seis mil reais)

●

Do quarto ao oitavo lugar: R$ 4 (quatro mil reais) para cada premiado

●

Prêmio popular: R$ 4 mil (quatro mil reais)

No evento de premiação não serão informadas a posição no ranking dos
negócios que ocupam da quarta à oitava posição.
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2.3 VOTO POPULAR - concedido ao negócio com maior votação absoluta
através da plataforma do Conexões 2021, aberta ao público maior de 18 anos e
registrado no portal do evento. Concorrem a este prêmio todos os negócios
participantes do Conexões 2021, devendo ser contemplado um único negócio.
As votações para o prêmio se encerram uma hora antes do início do evento de
premiação. Os negócios ranqueados entre os oito primeiros também poderão
ser contemplados e acumular o prêmio do voto popular e desempenho no
ranking.
2.4 A participação no Shell Iniciativa Jovem é gratuita para todos os participantes.
Os prêmios conferidos aos empreendedores obedecem a critérios para sua
execução:
●

Entrega do Plano de Investimento para validação do uso do recurso em
ações que viabilizem o negócio;

●

Assinatura do Termo de Compromisso devidamente preenchido e assinado;

●

Recibo assinado;

●

Prestação de Contas dos gastos realizados, no prazo de até 90 dias a
contar da data de liberação o recurso.

3.0 ETAPAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - O processo de seleção é constituído
pelas seguintes etapas e em observação aos seguintes critérios:
a) Agendamento - Os empreendedores voluntariamente selecionam
os dias e horários adequados para a apresentação de seus pitches
para o Júri do Pitch DemoDay;
b) Apresentação ao Júri - As apresentações foram realizadas nos
dias 22, 23, 29 e 30 de outubro de 2021, de forma remota.
c) Dinâmica - A apresentação individual de cada participante teve ao
todo a duração de 10 minutos, sendo:
●

05 minutos para exposição oral pelo (a) empreendedor (a).

●

03 minutos para as análises e indagações dos avaliadores.

●

02 minutos para considerações finais do (a) empreendedor (a).
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d) Critérios - Serão avaliados os seguintes critérios quanto à
apresentação do pitch e do negócio:
CRITÉRIOS

NOTA

PESO

Inovação/Diferenciação agregada

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Domínio sobre o negócio

(1) (2) (3) (4) (5)

3

Impacto socioambiental

(1) (2) (3) (4) (5)

3

Atitude empreendedora

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Modelo de Negócios

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Potencial de escalabilidade e adequação digital

(1) (2) (3) (4) (5)
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e) Composição da Nota - A nota final que determinará o ranking dos
premiados na Feira de Negócios do Shell Iniciativa Jovem será
composta por:
●

Nota da Banca de Avaliação do Plano de Negócio +
Participação = 60%

●

Nota do DemoDay = 40%

3.1 Os representantes das propostas (“Participantes”) deverão comparecer
virtualmente, obrigatoriamente, ao horário de apresentação do seu pitch,
sob pena de desclassificação.
3.2 A avaliação dos negócios e apresentações foi realizada pelo Júri de
avaliação (“Banca de Avaliação”), composta por avaliadores técnicos do
programa, profissionais e especialistas convidados do Shell Iniciativa
Jovem que avaliaram todos os negócios aptos a estar na Fábrica de
Negócios.
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3.3 É de responsabilidade dos Participantes garantir as condições técnicas
para apresentação e de conectividade durante o DemoDay.
4. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS
4.1 Os resultados dessa etapa serão divulgados durante a realização do Shell
Iniciativa
divulgados

Jovem

Conexões 2021. Posteriormente os premiados serão

também

no

site

do

Shell

Iniciativa

Jovem

(https://iniciativajovem.org.br) e receberão um comunicado no endereço de
e-mail fornecido pelos participantes no formulário de cadastro.
5. CONFIDENCIALIDADE
5.1 O Shell Iniciativa Jovem concorda e se compromete, durante e após a vigência
deste Regulamento, a manter a mais completa confidencialidade acerca das
informações confidenciais ou privilegiadas obtidas ao longo do processo
seletivo, utilizando-as apenas dentro do necessário para execução do programa
proposto.
6. USO DE IMAGEM E VOZ
6.1 Ao participar do Programa Shell Iniciativa Jovem e da Premiação, nos termos
deste Regulamento, os empreendedores, preservados os seus direitos de autoria,
automaticamente cedem à Organizadora o direito de uso de sua imagem e voz
por prazo indeterminado, bem como os direitos de expor, publicar, reproduzir,
armazenar e/ou de qualquer outra forma delas se utilizarem, o que os
empreendedores fazem de modo expresso e em caráter irrevogável e irretratável,
no ato de sua inscrição e de pleno direito, em caráter gratuito, sem qualquer
remuneração, ônus ou encargo, podendo os referidos direitos serem exercidos
pela Organizadora ou pessoas por ela autorizadas por meio de cartazes, filmes
e/ou spots, jingles e/ou vinhetas, bem como em qualquer tipo de mídia e/ou peças
promocionais inclusive em televisão, rádio, jornal, cartazes, faixas, outdoors,
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mala-direta e na Internet, existentes ou que possam ser inventados, sem limite de
território, em caráter de exclusividade.
6.2 As autorizações descritas acima não implicam em qualquer obrigação de
divulgação ou de pagamento de qualquer quantia por parte da Organizadora.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 Em caso de dúvidas, a comunicação poderá ser realizada pelo endereço de
correio eletrônico.
6..1.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo Shell Iniciativa Jovem e as
decisões são soberanas e irrecorríveis.
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