
Inovação em 
comunicação 
para advocacy



A ACT Promoção da Saúde  é uma organização que trabalha na pro-
moção de políticas públicas para a saúde. Um dos pilares de nosso 
trabalho é fazer a incidência política com base na produção de evi-
dências e engajar a sociedade, seja por campanhas de comunicação 
e ações de mobilização. 

Qual o Desafio?
Atualmente, pelo grande volume de informações que recebemos to-
dos os dias, tem sido um grande desafio chamar a atenção do público 
para questões e temas relevantes e que mobilizem a sociedade.

Relatórios técnicos e científicos, mesmo com um conteúdo repleto de 
informações importantes e com infográficos e hospedados em sites 
bem diagramados, não têm conseguido grandes engajamentos com 
o público.

Seu desafio será desenvolver um projeto para transformar a leitura de 
um relatório técnico, que contém fluxogramas, tabelas, textos e ima-
gens em uma EXPERIÊNCIA IMERSIVA E INTERATIVA que consiga 
prender a atenção do leitor e ter um grande alcance com o público.



Qual será o tema do trabalho?
Os impactos socioambientais na cadeia de produção do açúcar

Algumas ideias para aguçar a sua criatividade
Você pode pensar em usar Realidade Aumentada (RA), Jogos digitais 
interativos, simulações, ou experiências que combinam elementos 
2D, 3D ou Realidade Virtual (RV), linguagem audiovisual e próximo da 
linguagem do cinema, trazer a sensação de conversa do autor com o 
leitor. Ou alguma outra coisa — mostre-nos o que é possível.

O mais importante é que ela seja visualizada nos meios digitais dis-
poníveis para o grande público e que esteja dentro do orçamento des-
crito a seguir.



Orçamento e Prêmio
A equipe vencedora receberá:
• R$ 20.000,00 para o desenvolvimento do produto (valor total bruto 
disponível, eventuais custos e impostos deverão estar contemplados)
• 1º Prêmio InovACT no valor bruto de R$ 5.000,00

Quem pode participar?
Pessoas físicas e jurídicas podem participar. Iremos apenas adequar 
a carga de impostos aplicados de acordo com a modalidade da equi-
pe vencedora. 

Avaliação
A ACT e a Papel Social farão a seleção da melhor proposta com base 
nos seguintes critérios:
• originalidade
• clareza na proposta
• viabilidade técnica para maior alcance de público
• tempo de execução



Condições para participação
Poderão participar pessoas físicas e jurídicas, desde que confirmem 
não possuir conflito de interesse* com setores ou práticas que afetem 
seu trabalho sob este contrato.

Compromissos da Equipe Vencedora
Durante a execução do projeto, o relatório e todo o material de apoio 
apresentado pela ACT e Papel Social deverá ser considerado como 
confidencial, não podendo ser compartilhado com terceiros

Cronograma
Data Final  para a submissão do proposta de projeto: 09/08/21 
Divulgação da equipe vencedora: 16/08/21

Envio da Proposta para: inova@actbr.org.br



*As seguintes situações são caracterizadas como conflitos de interes-

ses: realizar atividades e/ou parcerias, financiadas ou não, com indús-

trias, empresas ou organizações relacionadas que possuem produtos, 

práticas ou políticas que ferem a promoção da saúde e/ou são altamente 

poluentes, bem como participar de suas decisões estratégicas. Estão in-

cluídas nesse escopo as organizações: de alimentos infantis, substitutos 

do leite materno e de produtos correlatos dirigidos a crianças menores 

de 3 anos, conforme legislação vigente; de alimentos ultraprocessados; 

de armamento; de tabaco; de álcool; de agroquímicos sintéticos; de ma-

nipulação genética ou que detenham a patente de sementes; que violem 

direitos humanos, trabalhistas e/ou fundamentais; que utilizem mão de 

obra infantil e/ou pratiquem trabalho escravo em alguma das etapas de 

produção de seus produtos; que exerçam violência contra homens e mu-

lheres ou qualquer outra forma de discriminação e racismo contra qual-

quer pessoa; que provoquem desastres ou intensa poluição e degrada-

ção ambiental; que sejam conglomerados de abastecimento alimentar.


