Inscrição para o Desafio de Impacto Social Google 2016
Esta é apenas uma prévia. Todas os projetos devem ser inscritos através do site
http://g.co/desafiobrasil
Obrigado por se inscrever no Desafio de Impacto Social Google!
Estamos ansiosos para
receber a sua inscrição.
Apenas algumas informações antes de começarmos.
● As respostas neste formulário n
ão podem s
er salvas para conclusão posterior.
Recomendamos fazer um esboço das suas respostas em um documento separado
primeiro e só completar este formulário quando a inscrição estiver pronta para envio.
Você pode encontrar uma cópia das perguntas aqui.
● Por favor, mantenha suas respostas dentro do limite de palavras indicado.
● Não envie nenhuma informação confidencial ou protegida nesta inscrição.
● O Google reserva o direito de tomar todas as decisões finais, incluindo as decisões
feitas quanto a atribuição e elegibilidade regionais com base nas descrições do projeto
como enviado.
● Você deve usar um dos seguintes navegadores de Internet: Internet Explorer 8 ou
posterior, ou a última versão do Chrome, Firefox ou Safari.
● Por favor, consulte as Regras do Desafio de Impacto do Google e a Política de
Privacidade do Google (
http://www.google.com/policies/privacy/
) antes de prosseguir.
As inscrições devem ser enviadas a
ntes das 23:59h BRT de 21 de março de 2016.
Recomendamos que você faça a inscrição cedo, pois esperamos receber um alto volume de
inscrições nas últimas horas do período de inscrição
. Obrigado!

Informações da Organização
Qual é o nome jurídico completo da sua organização?

Certifico que a organização para a qual eu estou enviando esta inscrição é elegível a
candidatar-se ao Desafio, nos termos das diretrizes de elegibilidade previstas nas Regras.
Por favor, confiraas regras de Desafio de Impacto Social Google para os critérios completos de
elegibilidade.

Por favor, informe o número de registro da sua organização no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF para confirmação através d
esta página
.

Qual é a URL do seu site?
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Qual é o endereço da sua organização?
Endereço
Complemento
Bairro
Cidade
CEP
País

Em qual região o escritório principal da sua organização está localizado?
● Norte
● Nordeste
● Centro-oeste
● Sudeste
● Sul

Quando sua organização foi fundada? (MM/AAAA)

Qual é a missão da sua organização?

Quantos empregados em tempo integral a sua organização tem?

Contato: nome?

Contato: função?

Contato: endereço de e-mail?

Contato: número de telefone?
Inclua o código do país ("55" para o Brasil)/área (DDD)

Algum funcionário, executivo ou diretor do Google (ou, até onde você tenha conhecimento,
membro direto da família destes) foi membro da diretoria ou da administração da sua
organização nos últimos 12 meses?
[ "Sim” / "Não" ]

Caso tenha dito sim à pergunta acima, por favor, explique aqui:
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Até onde você tem conhecimento, algum oficial, funcionário ou servidor público do governo
atualmente está empregado pela sua organização ou é membro da diretoria ou administração
da sua organização?
[ "Sim” / "Não" ]

Caso tenha dito sim à pergunta acima, por favor, explique aqui:

Em nome da minha organização, eu afirmo não ter transações ou programas envolvendo ou
localizados em países sancionados pelos EUA (até agosto de 2015, esses países/regiões
incluem Cuba, Irã, Coreia do Norte, Sudão, Síria e Crimeia).
[ "Sim” / "Não" ]

Caso você não possa concordar com a afirmação acima, por favor, explique aqui:

Informações Financeiras
Por favor, inclua dados para os anos fiscais de 2013, 2014 e 2015 (podem ser estimativas; não
considere os fundos potenciais do Desafio). Caso não seja aplicável à sua organização (por
exemplo, se sua organização existe há menos de 3 anos), insira "0". Por favor, informe em reais
brasileiros. Nós podemos vir a solicitar informações financeiras adicionais da sua organização
durante o processo de avaliação.
Despesas operacionais anuais:
2015:
2014:
2013:

Receitas anuais:
2015:
2014:
2013:

Ativos totais:
2015:
2014:
2013:
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Passivo total:
2015:
2014:
2013:

Informações do Projeto
Q
ue setor melhor descreve o trabalho da sua organização?
●
Educação
●
Desenvolvimento eco\nômico
●
Saúde
●
Meio-ambiente
●
Energia
●
Desenvolvimento Comunitário
●
Direitos Civis
●
Arte e Cultura
●
Direitos Humanos
●
Mulheres e Meninas
●
Prevenção de Violência
●
Inclusão Digital
●
Desenvolvimento de Jovens
●
Outro

Se você selecionou "Outro" na questão anterior, descreva no espaço abaixo.

Que região será principalmente impactada pelo seu projeto? Se seu projeto impacta mais de
uma região, por favor, selecione a região que terá o impacto maior.
●
Norte
●
Nordeste
●
Centro-oeste
●
Sudeste
●
Sul

Por favor, explique por que você escolheu a região acima.

Resuma seu projeto proposto usando este formato: O [nome do projeto] tratará do [desafio
principal] para [beneficiários-alvo]. Nossa [ideia inovadora] fornecerá [possibilidade-chave
para solução de problemas], diferente de [alternativas atuais]. Ao longo de [período de tempo],
nosso projeto irá [impacto do projeto no desafio principal].
Por exemplo
: O app WeFarm tratará da falta de acesso a conhecimentos essenciais agrícolas
para fazendeiros sem acesso à Internet. Nosso sistema único de tradução baseado na web e
em app fornecerá aos fazendeiros a possibilidade de fazer perguntas e compartilhar dicas de
cultivo via SMS e, assim, compartilhar ideias e colaborar em soluções inovadoras com outros
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membros do WeFarm de diferentes continentes e idiomas, diferente das soluções off-line e de
baixo custo atuais que permitem apenas a troca regional de conhecimentos. Ao longo dos
próximos três anos, nosso projeto irá conectar 270.000 usuários em 14 países e melhorar suas
práticas agrícolas, com a meta de retirar suas famílias e comunidades da pobreza e melhor a
segurança alimentar globalmente. L
imite: 150 palavras.

Em que fase está o seu projeto proposto?
Por exemplo: É apenas uma ideia? Existe um protótipo ou prova de conceito desenvolvida? Ele
foi testado e está pronto para implementação em larga escala? Ele foi implementado em larga
escala? Etc. L
imite: 150 palavras.

Para o seguinte conjunto de perguntas, por favor, seja o mais específico possível. Caso você
possua, use números para expor seu caso. Quanto mais claras suas respostas forem, melhor
podemos imaginar e avaliar sua proposta.
Como você implementará seu projeto?
Qual é o seu plano de execução (por exemplo, passo a passo)? O que precisa acontecer para
transformar seu projeto em realidade? L
imite: 150 palavras.

Caso seja selecionado como vencedor, como seu projeto utilizaria o financiamento de R
$ 1,5
milhão r
ecebido? Apresente um orçamento de como sua organização gastaria este valor.
L
imite: 150 palavras.

De que forma seu projeto mudaria se você recebesse R$ 650 mil?
Você não precisa fornecer um plano de projeto e uma proposta de orçamento completos, mas
anote quaisquer mudanças significativas nos resultados do projeto, nos resultados do
programa ou nas áreas de impacto da sua proposta acima.
Limite: 150 palavras.

Impacto
Qual é o
problema que o seu projeto proposto visa tratar? Qual é o tamanho do problema?
Por favor, inclua dados ou estatísticas e uma citação das fontes.
Por exemplo: De acordo com relatórios recentes da ONU, 60% da população mundial não têm
acesso à Internet. A maioria desses 60% são aqueles que mais precisam de melhor acesso a
informações e serviços para melhorar suas condições de vida. A maioria é composta por
fazendeiros de pequena escala, que vivem em comunidades rurais remotas. Ao mesmo tempo,
uma gama variada de soluções inovadoras de baixo custo está sendo desenvolvidas todos os
dias por fazendeiros, em resposta aos muitos desafios que eles encontram. Atualmente, essas
ideias tendem a viajar poucos quilômetros mundo afora – mas elas têm potencial para
beneficiar milhares de outros fazendeiros ao redor do mundo. L
imite: 150 palavras.
Qual é o impacto esperado deste projeto, se ele tiver sucesso?
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E
xplique como você calculou este número do impacto e inclua quaisquer suposições feitas ao
chegar a essa projeção. Quanto mais específico, melhor.
Por exemplo: Com base no em testes e pilotos feitos com sucesso ao longo de 5 anos –
incluindo 5000 mensagens trocadas em tempo real, compartilhamento de conhecimento
multilíngue com fazendeiros de 3 países sem acesso à Internet e diversas pesquisas, este
projeto aumentará sua rede para 270.000 fazendeiros em 13 países em 2014 e os conectará ao
WeFarm até o final de 2015. Ao longo dos próximos três anos, criaremos um sistema robusto e
seguro que ajudará a capacitar cinco milhões de pequenos agricultores com as informações
necessárias para trabalhar. L
imite: 150 palavras.

Quais indicadores-chave (entre 1 e 3) você usará para acompanhar o progresso na direção do
impacto descrito acima? Como você medirá esses indicadores?
L
imite: 150 palavras.

Tecnologia, Inovação e Alcance
Como seu projeto usa a tecnologia? L
imite: 150 palavras.

Que outras organizações estão combatendo esse problema e que abordagens elas tentaram
no passado? L
imite: 150 palavras.

Qual é a ideia ou inovação principal que diferencia este projeto dos outros? O que torna seu
projeto proposto único?
Por exemplo, é uma nova tecnologia? Uma aplicação nunca antes testada de uma tecnologia
existente? Um nível de preço ou modelo de distribuição radicalmente novos? L
imite: 150
palavras.

Como seu projeto irá expandir-se além do que você está propondo aqui?
Por exemplo, você irá criar um modelo que outras comunidades ou organizações possam
replicar, expandir-se através da sua organização global etc.? L
imite: 150 palavras.

Viabilidade
Quais são os riscos (entre 2 e 3) mais relevantes que você prevê para este projeto? Como sua
equipe planeja tratá-los? L
imite: 150 palavras.

Quem compõe a equipe principal do projeto? Qual a experiência deles para que o projeto
obtenha sucesso?
Por favor, responda com a equipe do projeto que irá participar do projeto proposto.
Certifique-se de mencionar qualquer experiência técnica que a equipe do projeto tenha, e se
vocês contam com pessoal de engenharia interno para concluir o projeto. L
imite: 150 palavras.
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Quem são seus 3 parceiros mais relevantes (por exemplo, financiadores ou outros que
trabalharam com a sua organização) dos últimos 3 anos? Se não houver, não liste nenhum.
Limite: 150 palavras.

Por favor, inclua links (URLs) para até 3 artigos, publicações, vídeos ou qualquer outra coisa
que nos ajude a entender melhor seu projeto ou organização.

Há a
lgo mais que nós devamos saber?

Como você soube sobre o Desafio?
● Anúncios nas redes sociais
● Anúncios na internet
● Reportagem de imprensa (televisão, rádio, jornal)
● Página inicial do Google.com
● Contato por email/telefone pelo time do Desafio e/ou agência
● Um amigo ou colega
● Anúncio por e-mail
● Outro

Enviar
Termos e Condições: Ao enviar a inscrição, em nome da minha organização, eu certifico que:
1) A organização concorda que o Google entre em contato com ela para fins de execução do
Desafio, 2) A organização concorda com as Regras do Desafio, 3) Todas as informações
contidas nesta inscrição são verdadeiras e corretas, 4) A organização atende aos requisitos de
elegibilidade especificados nesta inscrição e nas instruções que a acompanham, e 5)
Nenhuma das informações desta inscrição é confidencial ou protegida.
Nota: As informações que você enviar serão usadas de acordo com a Política de Privacidade
do Google h
ttp://www.google.com/policies/privacy/
.
[“Eu certifico.”]
Eu gostaria de receber notícias sobre o Desafio de Impacto Social Google e outras iniciativas
da comunidade.
[“Aceitar.”]
Eu gostaria que o Google.org compartilhasse minhas informações de contato e/ou inscrição
com grupos internos e externos para serem consideradas para potenciais financiamentos,
oportunidades de serviço grátis/pro bono ou outras iniciativas sem fins lucrativos.
[“Aceitar.”]
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