FAQ CLIMATHON 2020 - SANTOS
O que é o Climathon 2020 - Santos?
O Climathon é um programa global para gerar soluções de impacto nas cidades com
foco em mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Centralizado pelo Climate-Kic,
acontece ao mesmo tempo em mais de 160 cidades, envolvendo mais de 6.000
participantes no total.
Quais são os desafios do Climathon 2020 - Santos?
1. Soluções para a Gestão do Resíduo no caminho (e no) Mar
2. Resiliência climática para Negócios e Comunidades frente a eventos extremos
3. Impacto com resíduo e microplástico – soluções por uma Moda Circular
Quem pode se inscrever?
1. Start-ups com impacto positivo Pro-Clima em um dos temas acima, e que queira
revisitar a proposta de valor
2. Empreendedores individuais que queiram trazer colegas para refinar e transformar
uma idéia em um plano de negócios
3. Empreendedores pesquisadores
4. Empreendedores Universitários
Como posso me inscrever?
A inscrição é gratuita, basta acessar no site www.climatesmart.com.br/climathon o
botão “Clique aqui para inscrição no Climathon 2020”. Após o preenchimento do
formulário de inscrição, você receberá um e-mail com a confirmação de seus dados.
Este e-mail deve ser respondido para que sua participação seja confirmada e você
possa fazer parte do evento.
Os trabalhos serão individuais ou em equipes?
As atividades do Climathon 2020 - Santos serão desenvolvidas em equipes de 3 a 5
pessoas, divididas nos 3 desafios.
1. Caso não tenha uma equipe formada antes do evento, você pode fazer uma
inscrição individual e ser alocado, pelos organizadores, para uma nova equipe
(também composta por outras pessoas sem equipe) do mesmo desafio que
escolheu.

2. Caso tenha uma equipe formada antes do evento, indique o nome da sua equipe
e dos outros os integrantes no preenchimento do formulário. É fundamental que
todos os integrantes da sua equipe preencham o formulário de inscrição
clicando na opção “Minha equipe já está inscrita para o CLIMATHON 2020”
e indiquem o nome da equipe.
3. As inscrições de equipe não serão alteradas pela organização do evento. Ou
seja, nenhum membro de externo será incluído em equipes já fechadas.
4. As equipes já formadas devem conter o mínimo de 3 e o máximo de 5 membros.
Em que momento as equipes serão definidas?
As equipes serão definidas até quinta-feira, 11 de novembro de 2020, dia de
encerramento das inscrições. Confirmaremos a participação de todos por email.
Como acontecerá o Climathon Santos? Qual a programação?
O Climathon 2020 – Santos acontecerá nos dias 13 e 14 de novembro de 2020 de
forma virtual. As atividades desenvolvidas durante esse período serão orientadas para
que as equipes desenvolvam um plano de negócios baseado na metodologia Canvas.
A programação completa pode ser consultada no site do evento.
Os encontros serão gravados e disponibilizados na rede?
Os momentos de interação coletiva serão gravados e podem ser disponibilizados no
YouTube. Os momentos de trabalho em equipe não serão gravados. É da
responsabilidade de equipe registrar seu trabalho durante o evento. Os vídeos e chats
não ficam disponíveis após desconectar do evento.
Como eu posso me preparar?
Para se preparar sobre como usar o Canvas, considerar fluxos financeiros para
start-ups e até mesmo estruturar um Pitch do seu negócio ou ideia acesse a Trilha do
Conhecimento disponível aqui.
Qual a agenda do Climathon 2020 - Santos?

12 de Novembro até Encerramento das Inscrições
12:00 (meio-dia hora
Brasilia)
13 de Novembro das Dia 1 Climathon 2020 Santos
12:30 (meio-dia e trinta
minutos) às 21:00

14 de Novembro das Dia 2 Climathon 2020 Santos
09:00 às 18:00
18 de Novembro das Evento de Premiação
17:00 às 18:00

21 de Janeiro 2021 das Evento de Premiação Global
14:00 às 16:00 (horário
Europa Central – CET)

Qual é a premiação?
1. Os primeiros lugares de cada desafio contarão com a mentoria de investidores de
impacto e participarão da premiação mundial
2. Os segundos e terceiros lugares de cada desafio contarão com uma rodada ‘shark
tank’ com os investidores-mentores
3. Todos os empreendedores e start-ups terão visibilidade frente à investidores anjo
Quais serão os critérios de avaliação dos participantes?
Os critérios para selecionar os vencedores do
alinhados com os critérios do #ClimathonAwards:
●
●
●
●
●

Climathon 2020 - Santos

estão

CONEXÃO COM O DESAFIO: A equipe demonstra ter conhecimento sobre a
área em que o desafio está inserido e como isso influencia sua proposta de
solução
RELEVÂNCIA LOCAL: A equipe apresentou uma solução que ilustra
claramente como se insere e influencia sua cidade/comunidade
EQUIPE: As habilidades da equipe e a forma como colaboraram durante o
Climathon indicam que, como uma equipe, eles terão a capacidade de levar a
ideia/solução adiante
POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO: A equipe identificou um caminho para o
desenvolvimento de ideias adicionais, esboçando os stakeholders (partes
interessadas) e as suposições que eles precisam validar após o Climathon
POTENCIAL TRANSFORMADOR: A equipe identificou como sua ideia pode
apoiar mudanças comportamentais ou sociais para alcançar emissões líquidas
zero (net-zero-emissions).

Quem é o proprietário das ideias?
O Climathon Global considera uma forma de trabalho colaborativa e aberta com foco
no impacto transformador e positivo para o clima e, por padrão, todas as ideias

apresentadas no Climathon ou idealizadas como parte de qualquer um dos eventos da
marca Climathon ficarão públicas para o público em geral.
E se a minha ideia for inspirada em outros projetos semelhantes?
Se você foi inspirado por uma ideia específica, recomendamos que entre em contato
com a equipe detentora e dê crédito a ela como fonte original.
E se eu tiver dúvidas em como compartilhar minha ideia ou projeto no site da
Climathon?
Faz parte da proposta do evento que a abertura e a cocriação sejam base das
inovações que podem realmente marcar um ponto em nosso caminho para uma
sociedade descarbonizada. Entendemos, entretanto, que pode haver casos especiais
em que informações confidenciais podem ser difíceis de compartilhar publicamente.
Para as equipes nesta posição, encorajamos compartilhar apenas o que se sentem
confortáveis e fazer upload de uma explicação mais abrangente, mas que não
comprometa o diferencial da sua ideia ou negócio. Todo o material enviado para
avaliação será considerado pelo júri.
Quais os procedimentos para quem estiver participando no Climathon 2020 –
Santos?
1. Participantes terão que dar nome às suas equipes;
2. Ao longo da programação nos dias 13 e 14 de novembro, membros da equipe
organizadora e os mediadores estarão ‘visitando’ as salas virtuais das equipes
para auxiliar possíveis dúvidas;
3. Ao longo da programação, haverá momentos de conexão entre todos os
participantes com palestras específicas sobre temas relacionados ao processo
de construção do plano de negócios, além de momentos para liberar a
criatividade. Fique atento para não perder esses momentos de integração, que
ocorrerão na sala geral;
4. O arquivo final do modelo de negócios deverá ser enviado para a pasta no
Google Drive que a equipe do Climathon designará para a cada equipe;
5. O pitch da sua solução deverá ser gravado em formato de vídeo, com duração
de até 3 minutos e enviado para a pasta no Google Drive da sua equipe.
Me inscrevi para participar, como vou acessar o sistema online?
Depois do preenchimento do formulário de inscrição, você receberá um e-mail
requisitando que sua participação seja confirmada. Todos os participantes que
responderem a este e-mail serão informados que sua inscrição está assegurada. Antes
do evento, os participantes confirmados terão acesso à equipe do qual farão parte (já
definida pelo participante ou construída pela organização do Climathon 2020 - Santos,
no caso de participantes que se cadastrarem individualmente. Após confirmação, todos

os participantes receberão o link e a senha para acesso ao Zoom (plataforma online
que será utilizada, ver item a seguir).
ATENÇÃO: Fique atento as abas spam ou promoções do seu email. Se não receber
estes comunicados, entre em contato pelo email climathonsantos@gmail.com.
Qual o sistema da plataforma online para o Climathon 2020 – Santos? Posso usar
outros apps de comunicação com os membros da minha equipe?
A plataforma virtual utilizada para as atividades simultâneas do Climathon 2020 Santos será o Zoom Os participantes receberão por email o link e a senha de acesso
no dia 12 de novembro de 2020. Recomendamos que realize o cadastro na plataforma
antes do evento (acesse aqui).
Apenas participantes inscritos serão admitidos na plataforma virtual, portanto garanta
que o seu nome, sobrenome e email estejam configurados na plataforma antes de
acessar o link.
É importante estarem conectados no Zoom durante todo o processo, pois as salas
virtuais serão acompanhadas pela equipe organizadora e os mediadores. Também
será a forma de checar a participação dos grupos (um dos critérios de avaliação para
selecionar os vencedores).
Durante os dias 13 e 14 de novembro, um grupo de WhatsApp (acesso enviado aos
inscritos) e o email climathonsantos@gmail.com ficarão disponíveis para comunicação
com a organização do evento.
Para as comunicações além das salas virtuais, as equipes são livres para utilizarem o
aplicativo de preferência.
Para quem poderei pedir ajuda durante as atividades?
As atividades realizadas pelos participantes durante o Climathon 2020 - Santos serão
acompanhadas por:
Membros da Comissão Organizadora: responsáveis por garantir a execução do
evento, introduzir e facilitar as atividades nos momentos coletivos, e proporcional
suporte técnico. Problemas, conflitos e dúvidas sobre o funcionamento do evento
devem ser encaminhadas para a Comissão Organizadora pelo email
climathonsantos@gmail.com.
Mediadores: especialistas nos temas dos desafios do Climathon 2020 - Santos e/ou
nas atividades realizadas pelas equipe. Um grupo de mediadores estará disponível
para a ser acionado sob demanda em caso de dúvida durante o trabalho das equipes.
Onde consigo acessar os templates do Canvas para trabalhar?

Haverá uma pasta central no Google Drive, acessível aos participantes, onde todos os
materiais úteis para as atividades poderão ser consultados e baixados.
A pasta da minha equipe poderá ser acessada por outra equipe durante o
evento?
Não. Somente sua equipe e os monitores terão acesso à sua pasta durante o evento.
Qual é o regulamento do evento?
O regulamento do evento pode ser consultado no site do evento. Ao participar do
evento, os inscritos declaram estar de acordo com o regulamento.
Qual email de contato caso eu tenha alguma dúvida?
Nosso email de contato é climathonsantos@gmail.com. Fale com a gente!

