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Atividade de imersão que tem o objetivo
de desenvolver soluções inovadoras para
os desafios apresentados. Foram
escolhidos temas relevantes e que
tenham relação com o processo de
mudança das cidades.

8 e 9 de Maio de 2017.

É uma OPORTUNIDADE de você e sua
organização exporem-se a uma
dinâmica para formulação de
PROPOSTAS INOVADORAS relacionadas a algum serviço, produto, prática de
gestão ou modelo de negócio.

Desafie-se, sua ideia pode tornar-se um negócio!
Temáticas que poderão ser desenvolvidas:

1

Dinamizar

Uso dos

Espaços Públicos

Justificativa: nem sempre os espaços
públicos (praças, ruas, áreas verdes) são
efetivamente aproveitados pela população.
Acredita-se que esses locais devem ser
pontos de convivência permanente da
população.
Desafio: Buscar alternativas para o uso ser
mais dinâmico e eficiente.

Criar alternativas
2 Transporte

de pessoas
Justificativa: Um carro transportando um
único cidadão, parado num congestionamento é cena comum nas cidades.
Desafio: Buscar alternativas para o
transporte de pessoas, com melhor
aproveitamento dos recursos envolvidos.

Gerenciar
3

Uso
da Água
para abastecimento

Justificativa: a média nacional de
desperdício de água potável na rede de
distribuição é de mais de 50%, e este é
apenas um problema quando se fala do mau
uso da água.
Desafio: Indicar formas de gestão mais
eficiente no âmbito municipal, seja por
parte dos usuários ou dos operadores do
sistema.

Reaproveitar
4

Resíduos

Justificativa: a maioria dos resíduos
produzidos nas cidades são destinados a
aterros sanitários. Acredita-se que os
resíduos podem ser melhor aproveitados
Desafio: Propor alternativas que permitam,
além de gerar emprego e renda, reduzir os
custos com sua destinação e diminuir o
impacto ambiental dos aterros sanitário.

A Maratona será desenvolvida como Atividade Paralela durante o Evento Cidades em Transformação
nos dias 8 e 9 de maio de 2017, Centro Empresarial de Flores da Cunha-RS|Brasil.

PARTICIPE! Inscreva-se: https://www.sympla.com.br/cidades-em-transformacao__130567
Telefone: 54-3292- 4638 www.idemer.com.br

Os participantes devem
se inscrever no evento CIDADES EM
TRANSFORMAÇÃO e informar que
participarão da Maratona da Inovação.

PREMIAÇÃO
Os 2 melhores projetos
serão premiados.

1º lugar
R$ 750,00
2º lugar
R$ 500,00

Realização

Os critérios que
determinarão
os vendedores são:
1- Criatividade e inovação da ideia
2 -Viabilidade técnica
3-Viabilidade econômica
4-Plano de Marketing
5-Estrutura e defesa do Projeto

CRONOGRAMA
8h30min
Apresentação das regras da maratona e dos desafios

Dia 08/05/2017 - Segunda-feira

O evento contará com o apoio de mentores
para auxiliar no projeto de cada equipe,
dando subsídios através do uso de
ferramentas e metodologias da inovação.
Recomenda-se levar seus próprios
notebooks e materiais para apoiar na
formulação de ideias.

Será seguida uma metodologia que poderá ser replicada
nas empresas, instituições e organizações. As regras serão
apresentadas no dia do evento que terá o seguinte
cronograma:

Dia 09/05/2017 - Terça-feira

Acredita-se que o objetivo de desenvolver
soluções inovadoras paras os desafios
apresentados, terá mais êxito se integrarmos estudantes, profissionais e organizações. Buscamos convidar múltiplos
talentos humanos que tornem a
MARATONA DE INOVAÇÃO uma
atividade interessante e que entusiasme
novas edições.

9h30min
Divisão dos Grupos
Deve ser o mais heterogêneo possível e serão formados no dia pela
organização
9h30min às 12h
Definição do negócio, pesquisa, geração e seleção de ideias.
Podem ser feitas pesquisas prévias sobre os desafios, para otimizar o
tempo
13h30min às 18h
Modelo de Negócio
18h
Conferência Magna – Auditório Principal do Centro Empresarial Sustentabilidade Urbana - desafios das cidades da América Latina

8h30min às 12h
Modelo de Negócio - continuação
13h30min as 16h30min
Plano de Marketing e vendas
Montar apresentação para jurados – 15’ de exposição
16h30min as 18h30min
Apresentação das propostas aos Jurados e público presente
No auditório principal do Centro Empresarial
19hmin
Divulgação dos vencedores e coquetel de encerramento

Promoção
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