
REGULAMENTO

O Ceará por um 
mundo melhor



1.

O Prêmio Otimista de Inovação, com sua primeira edição em 2021, tem como 
objetivo aproximar, dar visibilidade e reconhecer méritos dos sujeitos do ecossistema 
de inovação tecnológica do Ceará. Com ação local, mas pensamento global, o Prêmio 
tem como balizadores os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), da 

Realização do Grupo Otimista de Comunicação, a iniciativa pretende premiar 
negócios (startups) cearenses de base tecnológica que tenham produto, serviço ou 
projeto inovador e de impacto socioambiental. Os vencedores serão escolhidos entre 

As startups selecionadas a cada fase do Prêmio Otimista de Inovação terão 
visibilidade pública por meio de matérias jornalísticas e peças institucionais do 
Grupo Otimista de Comunicação, que promoverá a iniciativa em todas as suas 

de empresas, órgãos e entidades de referência no Ceará, em um Pitch Day com 
transmissão ao vivo nas plataformas do Grupo. Os vencedores, além de terem 
atestada a qualidade de seus projetos, também ganharão capacitações e consultorias 
ofertadas pelos parceiros do Prêmio Otimista de Inovação.



2. Público

O Prêmio Otimista de Inovação tem como público-alvo empreendedores que possuam 
produto, serviço ou projeto inovador de base tecnológica. 

a) Serão aceitas inscrições: 

• De equipes em que todos os membros possuam idade igual ou superior a 18 anos de 
idade (completados até o último dia da inscrição, 30 de maio de 2021);

• Com pelo menos metade de seus membros residentes no Ceará, não importando a 
naturalidade ou nacionalidade;

• Cujo produto, serviço ou projeto inovador esteja alinhado a um ou mais dos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU);

• Que tenham como objetivo ofertar seu produto, serviço ou desenvolver o seu projeto 
no Ceará.

• De negócios ou projetos com objetivos políticos, partidários ou religiosos;

• Equipes que tenham em sua composição representante do realizador do Prêmio;

• 



3. Inscrições 

As inscrições para o Prêmio Otimista de Inovação são gratuitas e podem ser feitas a partir da 0h 
do dia 01/05/2021 até as 23h59 do dia 30/06/2021. Para se inscrever, a equipe deverá preencher e 

deverá submeter apenas uma inscrição e um único Card.

O Card da Inovação solicitará informações gerais sobre o negócio, suas características, estágio e 
composição. No ato da inscrição, a equipe deverá, obrigatoriamente, declarar que está ciente e de 
acordo com as regras estabelecidas neste Regulamento.



4.

O processo de seleção das startups no Prêmio Otimista de Inovação será dividido em três fases. 

a) Primeira fase – Card da Inovação

• Inscrições - de 01/05/2021 a 30/06/2021

• As startups inscritas serão divididas pela Comissão Avaliadora, conforme estágio e 
maturidade do negócio, em duas categorias: Negócios de Futuro e Tração.

• As startups selecionadas nesta etapa serão divulgadas até 19/07/2021 nas plataformas do 

b) Segunda fase - Vídeo Pitch 

• 
de até 03 (três) minutos apresentando seu produto, serviço ou projeto 
inovador. O vídeo deverá ser submetido na área disponibilizada através 
do link www.ootimista.com.br/inovacao. O prazo para envio será de 
20/07/2021 a 04/08/2021.

• Nesta fase, serão selecionados 08 (oito) negócios. O resultado será 
divulgado até 17/08/2021 nas plataformas do Grupo Otimista, com 

• 



c) Fase Final - Pitch Day ao vivo 

• 
inovador em pitch diretamente para os jurados. O evento acontecerá em 28/08/2021.

• O evento acontecerá preferencialmente de forma presencial, em local a ser divulgado, a 
depender do comportamento da pandemia do novo coronavírus no Ceará. 

• A equipe selecionada para o Pitch Day que não possua membros residentes na Região 
Metropolitana de Fortaleza, em caso de evento presencial, poderá solicitar ao Grupo 
Otimista de Comunicação apoio para deslocamento até o local do Pitch Day. A solicitação 
deve ser feita em até 12 (doze) dias antes do evento e será analisada pelo Grupo, que poderá 
ou não atender ao pedido. 

• No Pitch Day, cada equipe terá até 3 (três) minutos para se apresentar. Serão concedidos 
até 5 (cinco) minutos adicionais para que cada equipe responda a perguntas dos jurados 
caso estes optem por fazê-las. O tempo total disponibilizado para cada equipe, somadas as 
perguntas dos jurados, não deverá ultrapassar 8 (oito) minutos.

• 

• As equipes selecionadas para apresentação no Pitch Day receberão, com até 10 (dez) dias de 
antecedência, e-mail com informações detalhadas sobre o evento. 

• Todo o evento será transmitido através das plataformas do Grupo Otimista de Inovação.



5. Comissão Avaliadora e Júri

Uma Comissão Avaliadora formada por membros de empresas, entidades e órgãos expressivos 
no ecossistema de inovação cearense fará a análise dos trabalhos concorrentes na Fase 1 
e 2 do Prêmio Otimista de Inovação. Um novo Júri será composto para o Pitch Day, com 
representantes de grandes empresas e nomes de referência em inovação no Ceará.

6. Avaliação

a) Fases 1 e 2 – Card da Inovação e Vídeo Pitch

A avaliação dos negócios concorrentes nas Fases 1 e 2 do Prêmio Otimista de Inovação será 
efetuada a partir, respectivamente, do Card da Inovação e do Vídeo Pitch submetido por 
cada equipe. O material será submetido à análise de cada membro da Comissão Avaliadora. 
Cada avaliador atribuirá uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) a cada um dos cards e vídeos. Serão 
selecionadas para a fase seguinte aquelas startups que obtiverem a maior somatória de notas em 
cada uma das fases. Só serão avaliados cards e vídeos que estiverem completamente preenchidos 
e em conformidade com as regras expressas neste regulamento. 

b) Fase Final – Pitch Day

as equipes, os jurados deverão se reunir para a escolha dos dois vencedores, um na categoria 
Negócio de Futuro e outro na categoria Tração. O anúncio será feito no dia e local do evento, 
com transmissão nas plataformas do Grupo Otimista de Comunicação.



7. Critérios 

Para avaliação dos negócios concorrentes ao Prêmio Otimista de Inovação, avaliadores e 
jurados deverão se basear nos seguintes critérios:

• Potencial inovador;

• Impacto socioambiental

• Alinhamento a uma ou mais metas dos Objetivos  de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU);

• 

8. Escolha Popular

O Prêmio Otimista de Inovação abrirá votação popular durante o Picth Day através de suas 
plataformas digitais e o público interessado poderá se manifestar sobre qual a melhor startup. 
A mais votada será premiada. Não haverá segmentação em categorias para a escolha popular. 



9. Premiação 

a) Visibilidade, credibilidade e networking

As startups selecionadas a cada uma das fases do Prêmio Otimista de Inovação serão 
pautas de matérias jornalísticas do Grupo Otimista de Comunicação. Haverá destaque 

e entidades de relevância expressiva no Ceará, com transmissão em todas as plataformas 
do Grupo Otimista de Comunicação. Após a premiação, o Grupo Otimista também 
realizará matérias jornalísticas especiais, veiculadas em todas as suas plataformas, em que 
apresentará cada um dos negócios vencedores.

b) Troféu Otimista de Inovação 

Cada uma das startups ganhadoras do Prêmio Otimista de Inovação receberá um troféu 
referente à categoria de participação.

c) Mais premiações

Mais premiações serão acrescidas à lista ao longo do processo de seleção do Prêmio 
Otimista de Inovação.



10. Homenagens especiais

O Prêmio Otimista de Inovação concederá homenagens especiais a personalidades e empresas por 
suas contribuições à inovação cearense. Não haverá inscrições para a escolha destes homenageados. 

11. Direito de Imagem 

Ao se inscrever no Prêmio Otimista de Inovação, o concorrente autoriza expressamente o Grupo 

o trabalho inscrito em suas plataformas de comunicação, em meio impresso, televisivo e digital. Essa 
autorização é gratuita, não incorrendo ao Grupo Otimista de Comunicação qualquer tipo de ônus.



12. Regulamento 

O Grupo Otimista de Comunicação é soberano na realização do Prêmio Otimista de 
Inovação, não cabendo, portanto, qualquer recurso ou contestação deste Regulamento. 
Ao inscrever-se, o concorrente manifesta-se de acordo com as regras expressas no 
Regulamento do Concurso. 

O conteúdo deste regulamento, bem como as datas nele registradas, poderá ser alterado a 

Os inscritos poderão a qualquer tempo solicitar sua retirada do Prêmio Otimista de 
Inovação, entrando em contado com a Organização.

13. Contato

A organização do Prêmio Otimista de Inovação pode ser contatada através do e-mail  
inovacao@ootimista.com.br, do telefone (85) 98155.2022 ou pelo website www.ootimista.com.br. 

O Prêmio Otimista de Inovação é uma realização de O Otimista Serviço de Comunicação, 
empresa inscrita sob o CNPJ 02.553.273/0001-99.



GRUPO


