


O Inova 2030 - Jovens Inovadores dos ODS
é um programa de aceleração voltado para 
jovens profissionais que querem solucionar 
um desafio do negócio e contribuir para o 
alcance dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).

Os jovens devem ter entre 18 e 35 anos e ser 
colaboradores de empresas integrantes do 
Pacto Global da ONU no Brasil.

https://www.pactoglobal.org.br/pg/jovens-inovadores
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants


YSIP
O Inova 2030 é a edição local do Young 
SDG Innovators (YSIP), iniciativa do 
United Nations Global Compact. 

PAÍSES CONFIRMADOS 
PARA A 4ª EDIÇÃO
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UMA INICIATIVA GLOBAL



É uma iniciativa local 
com insights globais
O programa de Jovens Inovadores é uma iniciativa 
global que está em sua quarta edição.

IDEIAS 
ACELERADAS 
NO BRASIL

No Brasil, é liderado pelo Pacto Global da ONU no Brasil, com a parceria da Liga de Intraempreendedores/ FDC

PAÍSES JÁ 
PARTICIPARAM
DO INOVA 2030

MENTORES+24 PROJETOS 
IMPLEMENTADOS

JOVENS
PARTICIPANTES +49

+15 42

118

https://www.ligadeintraempreendedores.com/


ACELERA A INOVAÇÃO
Por meio da colaboração com diversas 
áreas e organizações, os jovens são 
estimulados a mudarem seu mindset e 
a terem ideias disruptivas que 
solucionam novos e velhos desafios.

ATRAI E RETÉM
TALENTOS
Os profissionais da nova geração 
querem estar em organizações 
inovadoras e com um propósito claro, 
e o programa mostra que sua 
empresa é assim. Além disso, 
transforma esses jovens em líderes. 

LIDERA A AGENDA DA 
SUSTENTABILIDADE
Faça parte de uma rede global de jovens 
inovadores e especialistas, e tenha 
acesso às mais inovadoras soluções de 
negócio em sustentabilidade. Seja 
também referência!

PREPARA PARA
O FUTURO
Os colaboradores da empresa estarão 
melhor preparados a operarem em 
cenários complexos e inconstantes, 
inovando e gerando novos negócios 
mesmo em momentos de crise.

O Inova 2030: Jovens Inovadores em ODS 
impulsiona o seu negócio



O programa de aceleração
Para transformar a ideia em uma solução sustentável de negócio, 
os jovens passarão por um programa de aceleração com duração 
de 09 meses (janeiro a setembro de 2023), composto por:

O programa é executado em 05 fases e conta com um evento de encerramento.

Duas fases e o evento de encerramento serão realizados em São Paulo, presencialmente (as demais fases serão realizadas apenas
online). Os custos de deslocamento e hospedagem para participação nas oficinas serão de responsabilidade das empresas 
participantes (as datas serão comunicadas com antecedência, no início do programa)

VISITAS
DE CAMPO

SESSÕES DE
MENTORIA

ATIVIDADES
INTERNAS

CONEXÕES
LOCAIS E 
GLOBAIS

OFICINAS* 
SOBRE INOVAÇÃO, 
ODS E INTRAEM-

PREENDEDORISMO



Quem pode
participar?
Como integrante do Pacto 
Global da ONU no Brasil, sua 
empresa pode indicar até dois 
grupos diversos de dois ou três 
jovens (de 18 a 35 anos) cada, 
que:

TENHAM PERFIL
EMPREENDEDOR

SEJAM CURIOSOS E
MÃO NA MASSA

SEJAM APAIXONADOS POR NOVOS
NEGÓCIOS, MODELOSDISRUPTIVOS

E SUSTENTABILIDADE



Sobre as edições anteriores
EMPRESAS PARTICIPANTES

1ª EDIÇÃO 3ª EDIÇÃO2ª EDIÇÃO



NÚMEROS

IDEIAS 
ACELERADAS NO 

BRASIL

42

MENTORES

+24
PROJETOS 

IMPLEMENTADOS

118
JOVENS

PARTICIPANTES

+49



Como é feita a inscrição
A inscrição é feita 
online e está dividida 
em duas etapas:

INDIQUE O 
INTERESSE

DA EMPRESA
POR MEIO

DESTE LINK 

EM SEGUIDA,
VOCÊ RECEBERÁ UM 
E-MAIL PARA MAIS 

INFORMAÇÕES 
SOBRE A IDEIA E OS 

JOVENS.

Cada empresa pode 
indicar até duas ideias.

A inscrição é validada 
apenas após o 
cumprimento dessas 
duas etapas e haverá um 
processo seletivo liderado 
pelo Pacto Global.

https://unglobalcompact.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5w0h1vtGP6hneDQ


Critérios de Seleção
Como a ideia será avaliada?

INOVAÇÃO

Tipo de Inovação
Contribuição ao negócio

Resultados socioambiental
Escalabilidade

GESTÃO DA 
INOVAÇÃO

Viabilidade
Stakeholders

IMPACTO NOS ODS E 
AGENDA 2030

Conexão com ODS
Conexão com as metas dos ODS

Veja detalhamento dos critérios de seleção e processo 
seletivo em nosso FAQ – perguntas frequentes.

DIVERSIDADE

Dos participantes
Transversalmente nos projetos

https://www.pactoglobal.org.br/pg/jovens-inovadores


Faça antes uma seleção 
interna dos projetos
DIVULGAÇÃO INTERNA 
DO PROGRAMA

Imagens de divulgação estão disponíveis nesta pasta. Elas podem ser usadas pelas empresas para comunicar o 
programa aos seus funcionários em suas redes internas, e também por sponsors, mentores e participantes de edições 
anteriores em suas redes sociais. Veja sugestão de texto para cada um destes canais:

O Inova 2030 - Jovens Inovadores em ODS é um programa de aceleração 
voltado a jovens profissionais que querem solucionar um desafio de negócio 
e contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável!  
Ele é desenvolvido pelo Pacto Global da ONU no Brasil, do qual fazemos 
parte, em parceria com a Liga de Intraempreendedores e com a Fundação 
Dom Cabral. O programa já contou com três edições, e acelerou 42 projetos 
relacionados aos ODS de diversas empresas do Brasil. As inscrições para a 
quarta edição já estão abertas. 
Se você tem entre 18 e 35 anos, perfil empreendedor e gostaria de acelerar 
alguma ideia sustentável dentro da empresa, estamos procurando por você. 
Fale com xx (caso a empresa tenha algum responsável pela seleção interna) 
para informar sobre a sua ideia e o seu grupo, que deve ter de 2 a 3 pessoas.

Confira mais informações sobre o programa na página: 
https://www.pactoglobal.org.br/pg/jovens-inovadores

A empresa pode aproveitar este espaço para dar mais detalhes sobre a 
seleção interna.

PARA REDES INTERNAS:

!" O Inova 2030 - Jovens Inovadores em ODS é um programa de 
aceleração voltado a jovens profissionais que querem solucionar um 
desafio do negócio e contribuir para o alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável! # A iniciativa é do Pacto Global da 
ONU no Brasil, da qual fazemos parte no Brasil, que junto com a Liga 
de Intraempreendedores e a Fundação Dom Cabral, acelerou 42 
projetos em três edições do programa.

(Para quem já participou) Eu fiz parte da primeira/segunda/terceira  
edição do Inova como mentor /sponsor. OU Junto com um grupo da 
empresa x, tive uma ideia acelerada.

$ A boa notícia é que as inscrições para a quarta  edição estão já 
abertas! Empresas participantes da Rede Brasil podem inscrever 
grupos de 2 a 3 pessoas (com entre 18 e 35 anos), perfil 
empreendedor e paixão por sustentabilidade. Veja como se inscrever:

https://www.pactoglobal.org.br/pg/jovens-inovadores

PARA REDES SOCIAIS:

https://drive.google.com/drive/folders/1-3DQ-0z41rDWadgAbHENN_6pih1LfSaT?usp=sharing
https://www.pactoglobal.org.br/pg/jovens-inovadores
https://www.pactoglobal.org.br/pg/jovens-inovadores


“

Veja o que dizem os participantes 
de edições anteriores
No Brasil, participaram 33 jovens de 12 empresas na 3ª edição, que foram apoiados 
por mais de diversos especialistas (entre sponsors, mentores e experts) 

O Inova 2030 vai muito além da promessa do 
programa. Mais do que o projeto que foi 
desenvolvido, nós como participantes tivemos 
uma oportunidade única de crescer, 
compartilhar e aprender a falar a linguagem 
dos ODS. Para as empresas, é a garantia de 
formar jovens que possam trazer um olhar 
estratégico, comercial e atrativo para projetos 
ESG.”

Paola Bernardelli de Gaspar, Especialista 
em Inovação e Eficiência Operacional, Solví -
Participante da 3ª edição do Inova 2030.

Participar do programa para 
mim foi incrível. Nós 
entramos no Inova 2030 com 
uma ideia e saímos com um 
projeto pronto para ser 
implementado.”

“

Roberto Rodrigues, Gerente de 
Captação de Recursos, Sicredi
União PR/SP - Participante da 2ª 
edição do Inova 2030.

Foram 09 meses intensos, dedicados e 
com bastante aprendizagem sobre 
intraempreendedorismo, protagonismo, 
liderança, cultura empresarial e 
métodos e ferramentadas para 
construções de projetos.”

Jéssica Primon, Analista de ESG do 
Grupo Boticário - Participante da 2ª edição 
do Inova 2030.

“



CRONOGRAMA

Boas-vindas
janeiro 2023

Fase 1: Introdução e Criando 
Valor para o Negócio
fevereiro - março 2023

Fase 2: Impacto & Navegação do sistema 
político da empresa
abril - maio 2023

Fase 3: Business Case & Storytelling
junho – julho 2023

Fase 4: Validação da Solução e Prototipagem
julho - agosto  2023

Fase 5: offboarding
setembro  2023

O PROGRAMA
Até 02/12: inscrição da empresa por meio deste link

Até 09/12: inscrição da ideia e dos jovens inovadores 
por meio de link enviado por e-mail (enviado após o 
preenchimento do link anterior).

A inscrição é considerada apenas após o 
cumprimentos destas duas etapas.

12/12 a 15/12: processo de seleção, com apoio 
de banca avaliadora

16/12: anúncio dos selecionados

Serão selecionadas até 20 ideias

01/11, às 15h: webinar sobre o Inova 2030 –
4ª edição (inscreva-se aqui)

INSCRIÇÕES

PROCESSO DE SELEÇÃO

WEBINAR SOBRE O PROGRAMA

https://unglobalcompact.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5w0h1vtGP6hneDQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OhB_63NRSN6qNpelswz3tQ


Por empresa participantes
(um grupo com até 03 jovens)

R$ 30.000,00
50% de desconto para 
apoiadores institucionais

INVESTIMENTO

Tania Fioratti

ods@pactoglobal.org.br

Gabriela Rozman

gabriela.rozman@pactoglobal.org.br

Nosso contatos:




