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Prezada Associada,
A UBS anuncia abertura das inscrições para a oitava edição do Visionaris – Prêmio UBS ao
Empreendedor Social
Com o tema ‘Diversiﬁcando a captação, inovando na geração de receita’, concurso
oferecerá US$ 25 mil à ideia de empreendedorismo social que melhor maximize seu
impacto na sociedade. As inscrições para a oitava edição do Visionaris – Prêmio UBS ao
Empreendedor Social –, do qual a ponteAponte é responsável pela avaliação, no Brasil e no
México, estão abertas até o dia 15 de abril.
Serão premiadas as melhores ideias de empreendedorismo social ligadas ao tema
“Diversiﬁcando a captação, inovando na geração de receita”.
O ganhador receberá um certiﬁcado e a quantia de US$ 25 mil - ou o equivalente em
moeda nacional -, para investir em sua organização.
Cada um dos outros 3 ﬁnalistas receberá um certiﬁcado e a quantia de US$ 5 mil ou seu
equivalente em moeda nacional, para uso relacionado a seu projeto.
O prêmio deste ano foi concebido para identiﬁcar empreendedores sociais que
implementaram com sucesso mecanismos de ﬁnanciamento inovadores e modelos
que permitem uma geração de recursos diversiﬁcada. Isso pode ser alcançado por meio da
criação de uma estrutura dedicada à captação de recursos e ﬁnanciamentos, da
implementação de uma estratégia de venda de produtos e serviços, por meio de sistemas
coletivos de captação de fundos (como crowdfunding) e da concepção de mecanismos de
ﬁnanciamento como garantias e dívida de participação patrimonial (exemplos: grants,
empréstimos sociais, equity, social venture capital), entre outros.
Para se inscrever, basta enviar um email com a candidatura do projeto até as 18 horas do
dia 15 de abril para fabiola.shalders@ubs.com e ricardo.caetano@ubs.com, com cópia
para ponteAponte, empresa que administrará o recebimento das inscrições, no email
contato@ponteaponte.com.br.
As condições necessárias para a inscrição de um projeto podem ser encontradas no site do
UBS:
http://ponteaponte.us11.list-manage1.com/track/click?u=31c1db913961a69f65a5 /
www.ubs.com/br/pt/ﬁlantropia/visionaris.html.
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