
A Young Americas Business Trust (YABT), a Organização 
dos Estados Americanos (OEA) e a PepsiCo Bebidas 
América Latina (PepsiCo), em sua busca por apoiar o 
desenvolvimento sustentável na América Latina e no 
Caribe, convocam:

Jovens inovadores(as) e empreendedores(as) de 18 a 34 
anos, residentes ou cidadãos dos Estados Membros da 
OEA e da Caribbean Community (CARICOM), e seus 
Membros Associados, para apresentar modelos de 
negócios e soluções inovadoras que contribuam para a 
construção de uma sociedade mais sustentável, em que 
todos possam contribuir para uma mudança positiva, e 
que melhorem o capital humano e os processos de 
produção.

Acesse as oportunidades e benefícios que o 
Eco-Desafio 2023 traz para você!

Chamada para Inscrições

BENEFÍCIOS

● Treinamentos de negócios ao vivo por 
especialistas internacionais. 

● Acesso a redes e contatos estratégicos de 
suporte nacional e internacional.

● Feedback profissional sobre suas propostas e 
iniciativas.

● Visibilidade Internacional.
● Oportunidade de participar em eventos futuros, 

organizados pela YABT.
● Possibilidade de obter mentorias 

personalizadas e muito mais.

Você pode acessar grandes benefícios, apenas 
inscrevendo-se gratuitamente. Confira:

PRÊMIOS
A melhor equipe de cada prioridade receberá um prêmio 
de US $10.000,00 em capital inicial para apoiar a 
implementação de seu projeto.

Se o contexto da pandemia permitir que as finais sejam 
presenciais, cada equipe finalista receberá uma bolsa 
de estudos para que um de seus membros participe do 
referido evento, que será realizado no âmbito de um 
Evento Internacional.

www.ticamericas.net/eco-reto

#EcoDesafio

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
A.  Inscrição na página do Eco-Desafio 2023
B.  Enviar os seguintes documentos/entregáveis:

I. Um Projeto de Negócios alinhado a uma das 
prioridade(s).

II. Um Business Model Canvas (tela modelo de 
negócios) que resume o plano do projeto em 
uma página.

III. Um Site ou outro tipo de presença na Internet.

DATAS IMPORTANTES
● Recebimento de propostas e período de 

treinamento empresarial (BOOTCamp): 21 de 
novembro de 2022 - 2 de abril de 2023.

● Avaliação das propostas (Semifinais): Abril - 
Maio 2023.

● Anúncio de Finalistas: 1 de junho de 2023.
● Finais e seleção dos vencedores: Julho de 

2023.

Confira os detalhes e inscreva-se agora mesmo acessando: 

O restante das informações não contidas neste 
documento estão disponíveis nas Regras do Programa. 
Os organizadores reservam-se o direito de fazer 
alterações sem aviso prévio.
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PRIORIDADES DE PARTICIPAÇÃO
Ajudar os(as) agricultores(as), 
produtores(as) e consumidores(as) a 
compreender os princípios de 
sustentabilidade, o impacto das 
mudanças climáticas e os benefícios 
da agricultura regenerativa. Promover 
a mobilidade social, a igualdade de 
gênero e a inclusão social.

Apoiar as cadeias de valor, para 
melhorar a sustentabilidade, reduzir o 
impacto ambiental e a pegada de 
carbono, bem como, otimizar o uso da 
água e a reciclagem de plástico.

Ambas as prioridades estão alinhadas com os princípios 
da PepsiCo PEP+.

#TICAmericas

www.ticamericas.net/eco-desafio/

http://www.ticamericas.net/eco-reto/
https://ticamericas.net/download/projeto_de_negocio_2023.pdf
https://ticamericas.net/download/business_model_po_2023.pdf
https://ticamericas.net/download/presenca_online.pdf
https://ticamericas.net/eco-desafio/reglas.php?l=acerca
https://www.pepsico.com.br/sustentabilidade/pepsicopositive
https://www.facebook.com/YABTDC
https://www.linkedin.com/company/young-americas-business-trust/
https://www.instagram.com/yabtdc/
https://open.spotify.com/show/58S6f5UtYTnecNAvbHqjJd?si=7ee285c49c0f4090&nd=1
https://www.youtube.com/c/YabtNetwork
https://twitter.com/YABTs
http://www.ticamericas.net/eco-desafio/
https://ticamericas.net/eco-desafio/
https://www.oas.org/pt/
https://yabt.net/
https://www.pepsico.com/

