
Resumo do Desafio
Saiba mais sobre a visão, o propósito  

e os objetivos do nosso Desafio 
BridgeBuilder 2018.

 
A BridgeBuilder investe na construção de pontes novas e únicas entre pessoas, organizações, questões e 
crenças nas intersecções da paz, prosperidade e do planeta. Dessa forma, a BridgeBuilder visa promover o 
engajamento significativo, maior coesão social e mudanças sustentáveis lideradas pela comunidade. 
 
O Desafio de inovação 

 
Como podemos nos reunir para enfrentar desafios globais urgentes nas intersecções da paz, 
prosperidade e do planeta de formas radicalmente inovadoras? 
 

O nosso mundo, nossos países e as nossas comunidades enfrentam grandes desafios: desde o conflito, à 
desigualdade e aos desastres naturais. Essas questões vão além das fronteiras e trespassam culturas, elas 
exigem a nossa atenção coletiva, colaboração e melhores reflexões para superá-las. 

 

Comunidades de toda parte estão enfrentando esses desafios de modo que possam usufruir de maior apoio e 
união entre si. Esse Desafio de inovação, conduzido em colaboração com a GHR Foundation, apoiará 
organizações trabalhando para enfrentar desafios globais urgentes nas intersecções da paz, prosperidade e do 
planeta com soluções radicalmente novas. Como podemos projetar e inovar juntos para o bem global? 

 

Datas importantes 
• Fase das ideias: 1º de maio - 4 de junho
• Data limite para propostas: 4 de junho
• Anúncio da lista de selecionados: 21 de junho
• Fase de feedback do beneficiário: 22 de junho - 13 de julho
• Fase de feedback de especialistas: 14 de julho - 27 de julho
• Fase de aprimoramento: 28 de julho - 15 de agosto
• Avaliação e diligência: 16 de agosto - 30 de setembro
• Anúncio das melhores ideias: outubro de 2018
 

A necessidade de construir pontes 
 
Os desafios globais são complexos e entrelaçados, e não podem ser resolvidos isoladamente. Seja trabalhando 
para promover a paz, assegurar prosperidade ou proteger o nosso planeta, há a necessidade de projetar e construir 
abordagens que incorporem perspectivas múltiplas, acompanhando a velocidade com que a comunidade global 
está se movendo e evoluindo. Portanto, a construção e manutenção de conexões entre as pessoas e domínios são 
essenciais. Ao longo do Desafio de inovação, referimo-nos a isso como trabalho de “conexão”. 
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A necessidade do engajamento significativo 
 
Uma solução diferente exige uma nova forma de trabalhar, tanto dentro das comunidades foco quanto uns 
com os outros. Como um projeto pode alavancar e capacitar os ativos locais ao invés de perpetuar uma 
dinâmica de poder desigual? A BridgeBuilder aborda os desafios complexos e interligados em pauta de uma 
forma centrada no ser humano e liderada pela comunidade, equipando os usuários finais para prosperar e 
evoluir de forma sustentável.  
 
Princípios de engajamento da BridgeBuilder 
 

Para guiar o nosso trabalho, nós delineamos esses cinco Princípios, que refletem a visão da BridgeBuilder 
para a abordagem de engajamento e projeto. Nós esperamos que você e suas organizações encontrem 
oportunidades para integrar esses princípios aos seus projetos e à participação no Desafio: 
 

• Vá onde as pessoas estão. Geograficamente, socialmente, culturalmente e de outras formas. 

• Crie relacionamentos. Fomente relacionamentos de confiança, autenticidade e reciprocidade, 
caracterizados pelo respeito e compaixão. 

• Ouça com atenção plena. Ouça com humildade e trate a história das pessoas com dignidade e respeito. 

• Trabalhe junto. Trabalhe com parceiros e comunidades para auxiliá-los e capacitá-los no processo de 
infundir nova vida e vitalidade (seja ambientalmente ou socialmente) nas comunidades. 

• Seja responsável. Ao abordar e incorporar novos aprendizados com o aprofundar dos relacionamentos, 
mais conhecimento é revelado e as condições da comunidade ou do contexto mudam. 

 

A necessidade do projeto eficiente 
 
Nós estamos procurando por ideias que atendam à urgência de um problema ao mesmo tempo que projete 
junto com a comunidade para alterar permanentemente a situação. Estamos interessados em soluções 
projetadas não para, mas sim com as comunidades foco. Os nossos Princípios de projeto da BridgeBuilder 
guiarão o nosso processo de seleção do finalista e devem ser um norteador para que você desenvolva soluções. 

 
Princípios de projeto da BridgeBuilder 

 
• Atender às necessidades urgentes: nós estamos buscando ideias que abordem os desafios globais e 

locais preocupantes e urgentes enfrentados pelas pessoas e comunidades nas intersecções da paz, 
prosperidade e do planeta ao redor do mundo. As ideias vencedoras articularão claramente a 
necessidade urgente que a sua ideia visa abordar.  

 
• Fundamentar ideias na comunidade: nós estamos buscando ideias que utilizem abordagens 

construídas a partir do contexto, da cultura, de conhecimento, sabedoria, necessidades e aspirações 
das comunidades foco. 

 
• Promover caminhos para sistemas mais equitativos e justos: nós estamos buscando ideias com o 

potencial para mudanças duradouras através do deslocamento das estruturas de poder, da alteração 
de narrativas e do movimento do mundo em uma direção mais equitativa e justa. Em outras 
palavras, ideias que capacitem de forma sustentável as comunidades, enfatizem o que há de positivo 
e elevem as pessoas para que alcancem todo o seu potencial. 

 
• Ser movido por princípios: nós estamos buscando ideias que usem os princípios de engajamento e projeto 

da BridgeBuilder para guiar reflexões, tomadas de decisão e ações face à complexidade e incerteza. 
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Orientações de envio e critérios de avaliação 
 
Os envios de organizações registradas sem fins lucrativos, de sociedade civil, comunitárias e com fins lucrativos 
que trabalhem em qualquer lugar nos Estados Unidos ou ao redor do mundo são bem-vindos.  
 
As nossas orientações de envio 
 

• Conecte duas ou mais áreas temáticas: as ideias devem abordar duas ou mais áreas temáticas (paz, 
prosperidade e o planeta).  

• Originalidade: as ideias também devem tentar criar encontros novos e únicos entre as pessoas, questões 
e crenças que promovam o engajamento significativo, maior coesão social e mudanças sustentáveis 
lideradas pela comunidade.  

• Executável e tangível: as ideias devem ser executáveis e centradas em resultados tangíveis na 
comunidade foco (ao invés de pesquisa, convocações, desenvolvimento de políticas ou ativismo).  

• Dentro do escopo dos fundos: ideias que possam ser implementadas dentro de um prazo de 36 meses e 
conforme os requisitos de orçamento inferior a US$500.000. 

 
Descubra mais sobre os nossos Critérios de avaliação, orientações de envio e requisitos aqui. 
 
O prêmio 
 
As melhores ideias vão: 
• Receber uma participação de $1 milhão em financiamento inicial da GHR Foundation; 
• Juntar-se ao grupo BridgeBuilder de organizações inovadoras trabalhando para atender necessidades urgentes; 
• Participar de um workshop de lançamento, durante o qual outros inovadores sociais se encontram para 
suplementar o seu projeto e construir suas abordagens com as ferramentas e experiências da GHR 
Foundation e OpenIDEO;  
• Receber apoio da parceria contínua com a GHR Foundation, das conexões potenciais com redes de 
financiadores e da exposição à mídia. 
 

Onde você se encaixa? 
 
Se a sua organização já está fazendo o trabalho de conexão, nós gostaríamos de saber mais sobre como este 
Desafio pode aprimorar o seu projeto. Se a sua organização está concentrada somente em uma única 
comunidade ou em uma área temática, junte-se ao nosso Desafio para explorar novos modelos, expandir o escopo 
do seu trabalho e conectar-se com outros que fazem um trabalho que possa complementar a sua missão. 
 
Ainda tem perguntas sobre este Desafio? Aqui estão alguns exemplos das melhores ideias do Desafio 2017 que 
podem servir de inspiração para que você participe ou junte-se à comunidade: 
 

Uma solução conectando a paz, prosperidade e o planeta: 
PeaceDirect: Oferecendo suporte para pequenas cooperativas de mineração de ouro compostas por pessoas 
afetadas pela guerra para produzir ouro de forma mais ética e ecologicamente correta. 
 
Uma solução conectando o planeta e a prosperidade: 
BioCarbon Engineering: Salvando vidas e lutando contra as alterações climáticas replantando rapidamente as 
florestas de comunidades costeiras vulneráveis em Mianmar com drones. 
 
Uma solução conectando a prosperidade e a paz: 
Local Youth Corner Cameroon: Promover de forma inovadora os esforços para evitar/combater o extremismo 
violento através do desenvolvimento de habilidades/capacidades criativas de jovens infratores violentos. 
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O processo do Desafio OpenIDEO 
 
 
Durante a Fase das ideias, nós convocaremos a nossa comunidade global para compartilhar ideias que 
vão reunir as pessoas para enfrentar desafios urgentes nas intersecções da paz, prosperidade e do planeta 
com soluções radicalmente novas. As ideias não precisam ser perfeitas ou totalmente refinadas, na 
verdade, nós encorajamos o ingresso antecipado na Fase das ideias para que o engajamento da 
Comunidade lhe permita reafirmar e melhorar a sua ideia. 
 
Com a ajuda do patrocinador do nosso Desafio, nós selecionaremos uma lista de selecionados dentre as 
ideias enviadas que vão avançar para a Fase de feedback do beneficiário. Durante o Feedback do 
beneficiário, nós pediremos aos colaboradores que testem as ideias nas suas comunidades e apliquem o 
feedback à sua proposta. Esperamos que os participantes selecionados participem plenamente da coleta 
de feedback ao nível da comunidade. Você pode saber mais sobre o que o processo implica aqui. 
 
Durante a Fase de feedback de especialistas, as ideias selecionadas poderão ser combinadas com 
especialistas de diversos campos para reunir feedback e insights adicionais. Depois do feedback de 
especialistas, abriremos a Fase de aprimoramento, durante a qual cada ideia terá três semanas para aplicar 
o feedback de especialistas à sua proposta, finalizá-la e enviá-la novamente junto com um orçamento do projeto. 
 
Depois dessas fases, nós revisaremos a lista de selecionados com o patrocinador do nosso Desafio, 
avaliaremos as ideias usando os nossos critérios e vamos anunciar as Melhores ideias: um conjunto de 
soluções representando inovações promissoras que melhor refletem o espírito da BridgeBuilder.   
As Melhores ideias receberão um financiamento inicial e suporte pós-Desafio da GHR, bem como 
oportunidades contínuas de conexão com outros BridgeBuilders e OpenIDEO. 
 
 
 
Sobre o nosso patrocinador 
 
O patrocinador do Desafio, GHR Foundation, é guiado pela convicção da responsabilidade, ação e do 
conhecimento de que nós estamos todos conectados independente de raça, religião, nacionalidade ou status 
econômico. Durante mais de 50 anos, a GHR tem sido pioneira na integração filantrópica entre projeto e 
construção através da sua colaboração com especialistas de comunidades que projetam e desenvolvem 
oportunidades e ambientes favoráveis para a ocorrência de mudança. A Foundation entende a fé como um 
recurso poderoso para o bem, um unificador e uma alavanca para a mudança social e uma força para a 
conexão entre pessoas, redes, questões e recursos. Inspirada pela fé Católica dos seus fundadores, a GHR 
pretende alavancar o Desafio BridgeBuilder que visa atender ao chamado universal do Papa Francisco para 
“construir pontes” e contribuir para tornar o mundo um lugar melhor para toda a humanidade.  
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