REGULAMENTO
PROCESSO SELETIVO DE STARTUPS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA:
OPEN INNOVATION – O PAPEL É O FUTURO
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1. ORGANIZADOR
Este Processo Seletivo será promovido pela SUZANO S.A., inscrita no CNPJ/MF
sob o nº. 16.404.287/0001-55, com sede na Rua Professor Magalhães Neto, nº.
1752, 10º andar, salas 1010 e 1011, Pituba, Salvador - BA, CEP 41810-012
(“Suzano” ou “Organizadora”), tendo como objetivo exclusivo a seleção de
negócios para participarem do Programa OPEN INNOVATION – O PAPEL É O
FUTURO.

2. PARTICIPANTES
A participação neste Processo Seletivo será gratuita e voluntária. São elegíveis
todos os brasileiros (pessoa física) – natos ou naturalizados –, a partir de 18
anos. Assim como, as pessoas jurídicas – como gráficas, convertedores,
startups, empresas, parceiros, entre outras iniciativas –, desde que sejam
representadas por seus representantes legais, os quais deverão estar
legalmente habilitados para aceitar este Regulamento.
Considerar-se-ão “Participantes”, para efeito deste Regulamento e Programa
OPEN INNOVATION – O PAPEL É O FUTURO, os negócios que, dentro do período
que se inicia no dia 09 de maio de 2022 e termina às 23h59 do dia 03 de junho
de 2022 (prazo passível de postergação por até 10 dias), se inscreverem
mediante o preenchimento completo do formulário disponibilizado em link a

ser acessado no site: <https://sway.office.com/NZqgbnACMGMaDoLE>, bem
como que atenderem todos os requisitos aqui informados.
Ao ler e concordar com os termos deste Regulamento do Programa OPEN
INNOVATION – O PAPEL É O FUTURO, o Participante se compromete a fornecer
informações verdadeiras, precisas, atualizadas e completas no ato da sua
inscrição, e responsabiliza-se legalmente pela veracidade e legitimidade dos
documentos e materiais apresentados no formulário de inscrição, em todas as
etapas da seleção e durante o Programa OPEN INNOVATION – O PAPEL É O
FUTURO. Não serão aceitos formulários incompletos ou recebidos após a data e
hora indicadas no parágrafo anterior.
A Organizadora possui a faculdade de convidar negócios que façam parte de
suas redes de contato ou constem em seus bancos de dados para participar do
presente Processo Seletivo, desde que sejam observados os requisitos e
estejam de acordo com o regulamento.
Os formulários enviados pelos Participantes serão armazenados pela
Organizadora e integrarão seu banco de dados, sendo acessados
exclusivamente pelos funcionários da Organizadora e pelos integrantes da
banca de avaliação, que poderão contatar os Participantes a fim de verificar
eventuais informações submetidas e constantes no formulário de inscrição com
o objetivo de validar e obter maior detalhamento acerca dos Projetos. O
conteúdo enviado no formulário poderá ser divulgado para terceiros que estão
envolvidos no Programa.
Os Participantes, a partir de sua inscrição e vinculação ao presente
Regulamento, estão cientes e autorizam a Suzano, de forma irrevogável e
gratuita, a fazer uso da sua imagem e/ou de seus nomes para evidenciar a
participação no Programa, podendo ser divulgado em veículo de comunicação,
mídia e redes sociais.

3. OBJETIVO DO PROGRAMA
Apoiar a Organizadora e Participantes na busca de soluções que possam utilizar
os papéis do portfólio da Organizadora (“Produtos”) – incluindo as marcas mais
tradicionais e os últimos lançamentos – como insumo no desenvolvimento de
novos produtos para substituir itens e embalagens que atualmente usam
matérias-primas de fontes não renováveis em sua composição, como por
exemplo, almofadas internas para e-commerce, papel bolha, aplicação na
construção civil, embalagens em geral, entre outros usos e aplicações
(“Projeto”).
A Organizadora espera que o(s) Participante(s) selecionado(s) seja(m)
capaz(es) de apresentar um protótipo da solução que foi proposta com as
modificações que o(s) Participante(s) julgar(em) necessárias, desde que não

infrinja(m) quaisquer dispositivos legais ou direitos de terceiros, inclusive de
propriedade intelectual e direitos personalíssimos; neste caso, o Participante
poderá ser desclassificado da atividade, a critério exclusivo da Organizadora.
Por meio deste Regulamento, a Suzano entregará ao Participante, a título
gratuito, temporário e não exclusivo, os Produtos para execução do Projeto de
acordo com as condições indicadas nesse Regulamento.
O Participante não poderá fornecer, alienar, divulgar, entregar ou distribuir, sob
qualquer forma, os Produtos a terceiros, obrigando-se, a:
a)
manter estrito sigilo acerca das informações e características dos
Produtos durante a vigência desse Contrato e por um prazo de 5 (cinco) anos
após a vigência deste Regulamento, e somente divulgá-las para terceiros que
estejam diretamente relacionadas ao escopo do Projeto, exigindo que estes
cumpram os termos e condições estabelecidas no presente Regulamento e
sendo responsável perante a Suzano pelo cumprimento das obrigações de
confidencialidade por si e por tais terceiros, bem como pelos danos e prejuízos
causados em razão do descumprimento do compromisso de sigilo;
b)
somente utilizar ou dispor dos Produtos para realização exclusiva dos
testes no âmbito do Projeto;
c)

adotar cautelas e precauções adequadas na guarda dos Produtos;

d)

não conduzir qualquer engenharia reversa nos Produtos;

e)
cumprir com todas as leis e normas, regulamentos e diretrizes
governamentais aplicáveis aos Produtos e ao uso dos Produtos;
f)
Comunicar imediatamente à Suzano na eventualidade do uso
desautorizado por terceiros ou que venham a ter acesso aos Produtos ou da
constatação que os Produtos estão sendo utilizados por terceiro desautorizado
e que venha a comprometer a confidencialidade das informações e os direitos
da propriedade industrial relativas aos Produtos.

4. ETAPAS E CRONOGRAMA
4.1. Etapa 1 – Inscrição
Período de inscrições: de 09 de maio a 03 de junho de 2022.
Durante esse período, o Participante deverá preencher o formulário disponível
no link <https://forms.office.com/r/gia1rvSXcM>, bem como enviar a
documentação e as informações solicitadas acerca da solução proposta.

4.2. Etapa 2 – Avaliação dos participantes
Seleção: de 06 de junho a 14 de julho de 2022.

Com base nas informações fornecidas na Etapa 1, os Projetos serão avaliados
pelo time da Organizadora.
Todos os Participantes serão informados, por meio do e-mail informado no
formulário de inscrição, sobre o seu avanço ou não para a próxima etapa.
Os Participantes declaram desde já conhecer e aceitar todos os termos e
condições do Processo Seletivo previstos neste Regulamento, sendo certo que,
com o ato de inscrição, o Participante declara possuir pleno interesse e
disponibilidade em relação à participação no Programa OPEN INNOVATION – O
PAPEL É O FUTURO, objeto deste Processo Seletivo, conforme descrito neste
regulamento, consentindo desde já com todas as condições apresentadas, bem
como devendo respeitar as regras do Programa OPEN INNOVATION – O PAPEL
É O FUTURO.

4.3. Etapa 3 – Pitch Day
Os Participantes que forem selecionados para a Etapa 3 serão chamados para o
Pitch Day, que consiste em uma reunião em que cada Participante terá 10 (dez)
minutos para apresentar seu Projeto para a Banca, bem como 10 (dez) minutos
adicionais para rodadas de perguntas e respostas.
Todos os Participantes serão informados, por meio do e-mail informado no
formulário de inscrição, sobre o seu avanço ou não para a próxima etapa.
Os critérios de seleção são os apresentados a seguir:
•

•

•

•

Projeto
o Solução deve ser nova ou significativamente melhorada no que
concerne às características/usos anteriores dos Produtos;
o Solução ser difícil de copiar ou reproduzir;
o Proposta de solução a ser implementada ser coerente e clara;
o Proposta não infringir o direito de propriedade intelectual de
marca e/ou patente de terceiros;
Equipe
o Experiência prévia de empreendedorismo do Participante;
o Capacidade técnica, de recursos físicos e de pessoal para o
desenvolvimento contínuo da solução;
Mercado
o Solução do Participante deve estar alinhada com problemas de
mercado;
o Solução do Participante deve trazer novas possibilidades de
mercado e demandas;
Modelo de Negócio
o Negócio ser (ou ter perspectiva de ser) sustentável
financeiramente;

•

o Solução ser (ou ter perspectiva de ser) sustentável
financeiramente por meio das receitas advindas da sua
comercialização;
Fit com a Suzano
o Solução utilizar o Produto da Organizadora como insumo;
o Solução possuir afinidade com os objetivos da Organizadora.

Etapa 4 – Deep Dive
Os Participantes que forem selecionados para a Etapa 4 serão chamados para o
“Deep Dive”, que ocorrerá durante o período entre os dias 04 e 29 de julho de
2022. Essa etapa consiste em uma série de reuniões entre os Participantes e a
Organizadora com a finalidade de entender a fundo os Projetos propostos pelos
Participantes e mapear a viabilidade da solução, custos e impacto uma vez que
for concluída.
Nesse momento, os Participantes assinarão um NDA (Acordo de Não
Divulgação) com a Organizadora.

Etapa 5 – Programa de Aceleração
Entre agosto e outubro de 2022, acontecerá o início do programa de aceleração
e desenvolvimento do(s) Projeto(s) selecionado(s). Após esse período, ocorrerá
um Demoday onde a(s) Participante(s) apresentará(ão) o protótipo do Projeto,
assim como, o resultado da aceleração, que poderá contar com a participação
de outras corporações que a Organizadora julgue interessante estarem
presentes.
A Suzano poderá ajudar na escalabilidade da solução, na alocação de
profissionais para auxiliarem os Participantes escolhidos, promovendo
descontos em Produtos, indicação para brand owner, parceiros, apoio em plano
de comunicação e ativação de marca, caso a solução seja interessante e tenha
afinidade com os objetivos da Organizadora.
Todas as decisões tomadas pela Organizadora serão impassíveis de recurso
Cumpre ressaltar que a Organizadora se reserva ao direito de decidir que
nenhuma solução foi vencedora e, portanto, que nenhuma divulgação será
realizada, bem como se reserva ao direito de realizar parceria/negociação com
o(s) eventual(is) Participantes vencedor(es) se assim houver interesse.

5. BENEFÍCIOS
A(s) iniciativa(s) selecionada(s) passará(ão) por um programa de aceleração
equity free, ou seja, não será necessário que a Participante renuncie a uma
porcentagem da sua iniciativa. Dentro do programa de aceleração está previsto:
5.1. Sessões de apoio personalizado com a rede de mentores da Suzano;
5.2. Encontros em grupo com executivos da Suzano;
5.3. Possibilidade de evolução do modelo de negócio ao validar o nível de
aceitação do Projeto;
5.4. Possibilidade de compra, caso o Projeto se prove aderente às
necessidades da Suzano;
5.5. Possibilidade de apoio na escalabilidade do Projeto por meio de alocação
de profissionais para auxiliarem os Participantes escolhidos,
promovendo descontos em Produtos, indicação para brand owner,
parceiros;
5.6. Um Demoday para apresentação da(s) solução(ões).

6. RECURSOS FINANCEIROS
A Organizadora se isenta de quaisquer custos do Participante referentes à
participação no Programa OPEN INNOVATION – O PAPEL É O FUTURO, ficando a
cargo de cada Participante os encargos inerentes à participação no Programa.

7. PROPRIEDADE INTELECTUAL
O presente Regulamento não implica a outorga, cessão ou transferência de
quaisquer direitos de propriedade industrial ou intelectual sobre os Produtos,
informações ou conhecimentos disponibilizados pela Suzano, nos termos do
Projeto que permanecerão de propriedade única e exclusiva da Suzano, sendo
conferido ao Participante apenas o direito a uso dos Produtos nos termos e
condições estabelecidos no presente Regulamento.
O Participante reconhece a Suzano como a única proprietária de todos os
direitos relacionados aos Produtos e informa que não tomará qualquer medida
administrativa ou judicial, direta ou indiretamente, que venha a contestar direta
ou indiretamente, ou apresentar qualquer objeção à titularidade da Suzano
sobre os Produtos.
Se a Suzano participar do desenvolvimento do Projeto junto com o Participante
e for gerada uma nova Propriedade Intelectual, a Suzano avaliará se tem o
interesse em ser titular desta nova Propriedade Intelectual em conjunto com o
Participante.

8. PRIVACIDADE & PROTEÇÃO DADOS PESSOAIS
A Organizadora se preocupa e está comprometida em assegurar a sua
privacidade e a proteção dos seus dados pessoais e de todos aqueles que
possuam qualquer tipo relacionamento conosco, ainda que indiretamente,
tendo assim, o compromisso de realizar atividades de tratamento das
informações pessoais de forma responsável e em conformidade com as leis de
proteção de dados pessoais aplicáveis.
Em razão disso, este Aviso de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais para
vocês, Participantes, ora “Titulares de Dados” formaliza o nosso compromisso
com a transparência, para que você possa entender de forma simples, clara e
objetiva, quais informações pessoais e finalidades são envolvidas nas atividades
de tratamentos e se tais informações são compartilhadas com terceiros.
8.1. O que são dados pessoais?
No contexto deste Aviso de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (Aviso
P&PD), dados pessoais ou informações pessoais significam toda e qualquer
informação relacionada à pessoa natural (física) que identifique ou torne
possível a identificação desta pessoa, incluindo dados pessoais sensíveis
(origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato
ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à
saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico).
8.2. Quais dados pessoais serão tratados?
As informações pessoais tratadas abaixo limitam-se às informações necessárias
para cumprir as atividades e finalidades destacada no item 8.3.
•
•
•
•

Nome Completo
CPF
E-mail Pessoal ou Corporativo;
Razão Social (*)

(*) Empresas | Pessoas jurídicas enquadradas do Simples Nacional

8.3. Qual é a finalidade do tratamento dos dados pessoais neste processo?
A Organizadora realiza o tratamento das informações pessoais citadas acima
apenas com o objetivo único e exclusivo de identificar os Participantes que
manifestaram interesse pelo Programa Open Innovation – O Papel é o Futuro,
sendo que o tratamento dos dados pessoais envolve, porém não se limitam, as
seguintes atividades:
•

Gerenciamento das fichas inscrições;

•
•
•

•
•
•
•

Organização e gestão do programa;
Comunicação e relacionamento com os Participantes durante e após o
término do programa;
Divulgações de imagens/ registros fotográficos, vídeos, dentre outros
relacionados aos participantes, ideias, parcerias e/ou soluções em canais
internos e externos;
Envio de convites de eventos online e/ou presencial;
Envio de boletins informativos;
Envio de pesquisas em gerais;
Indicação dos Participantes e/ou intermediação de soluções, junto aos
parceiros da Organizadora.

8.4. Os dados pessoais poderão ser compartilhados após a sua coleta?
Em conexão com as atividades descritas anteriormente, a Organizadora poderá
eventualmente disponibilizar ou compartilhar informações, incluindo dados
pessoais, somente quando necessário para a finalidade para a qual o acesso foi
concedido com acesso limitado, de forma que nenhuma autorização será
estendida para acessar as informações pessoais em caráter pessoal.
Abaixo os tipos de compartilhamentos envolvidos:
● Entre as áreas internas da Organizadora e empresas do Grupo Suzano;
● Com prestadores de serviços e/ou fornecedores para fins específicos e
exclusivos de execução do contrato de serviço com a Organizadora;
● Com autoridades judiciais, policiais ou governamentais ou outros
terceiros com quem sejamos obrigados por lei, norma regulatória ou
ordem judicial.
8.5. Por quanto tempo meus dados pessoais serão armazenados?
As informações pessoais serão retidas pelo tempo necessário para o
cumprimento das finalidades de tratamento estabelecidas anteriormente, de
acordo com a legislação e regulação aplicáveis, bem como em razão das
diretrizes estabelecidas neste Regulamento.
8.6. Quais são meus direitos como Titular dos Dados Pessoais?
São seus direitos:
•
•
•
•

Confirmar a existência do tratamento dos dados pessoais;
Saber quais são e ter acesso aos dados pessoais que estão sendo
tratados;
Corrigir dados pessoais incompletos ou desatualizados;
Entender as razões do tratamento;

•
•
•
•
•

Revogar consentimento, se houver;
Ser informado sobre a origem dos dados pessoais;
Ser informado sobre os responsáveis pelo tratamento;
Em alguns casos, se opor a determinados tipos de tratamento;
Em alguns casos, solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de
dados pessoais que possam estar sendo tratados de forma excessiva,
desnecessária ou descumprindo a legislação de proteção de dados
pessoais.

Antes de respondermos a qualquer solicitação para exercício dos direitos
mencionados acima, podemos solicitar que você nos forneça algumas
informações para confirmarmos sua identidade. Atenderemos sua solicitação
após a validação de sua identidade.
Os pedidos relacionados aos direitos elencados acima, serão avaliados pela Área
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais com o escopo de analisar a
possibilidade de atendê-los. É importante ressaltar que os direitos acima
mencionados não são direitos absolutos, por isso há necessidade de análise.
8.7. Transferência internacional
Os seus dados pessoais podem ser transferidos para outros países durante as
atividades de tratamento em razão de ambientes físicos e/ou digitais das
soluções envolvidas ou por conta de operações envolvendo escritórios
internacionais da Suzano ou de terceiros. Nesses casos, nós adotaremos as
medidas exigidas por lei para assegurar que suas informações pessoais
continuem protegidos, e que essa transferência seja realizada de acordo com os
princípios de P&PD.
8.8. Ainda estou com dúvidas, com quem posso entrar em contato?
Caso você queira esclarecer alguma dúvida relacionada ao tratamento das suas
informações pessoais e/ou deseje exercer alguns dos direitos mencionados
acima, entre em contato com o Encarregado pelo Tratamento de Dados
Pessoais (DPO – Data Protection Officer) ou com o Time Privacidade e Proteção
de Dados Pessoais da Suzano por meio do e-mail lgpd@suzano.com.br.

9. PRODUTOS SUZANO
Nosso portfólio atualmente é composto pelos seguintes produtos:
Categoria

Produto

Especificações

Pólen Soft Natural

Anexo I

Alta Alvura

Anexos II – V

Reciclato

Anexos VI – VII

Paperfect

Anexos VIII – X

Couché

Anexos XI – XV

Super 6 Plus

Anexo XVI

TP White

Anexo XVII

Supremo

Anexos XVIII - XIX

TP Cycle

Anexo XX

Loop/Loop+

Anexos XXI – XXII

Bluecup

Anexos XXIII – XXVI

Lin

Anexo XXVII

Greenpack

Anexos XXVIII - XXXIII

Greenbag

Anexos XXXIV - XXXV

Hibulk

Anexo XXXVI

Papel não revestido

Papel revestido

Papelcartão

Papéis especiais

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI

ANEXO VII

ANEXO VIII

ANEXO IX

ANEXO X

A

ANEXO XI

ANEXO XII

ANEXO XIII

ANEXO XIV

ANEXO XV

ANEXO XVI

ANEXO XVII

ANEXO XVIII

ANEXO XIX

ANEXO XX

ANEXO XXI

ANEXO XXII

ANEXO XXIII

ANEXO XXIV

ANEXO XXV

ANEXO XXVI

ANEXO XXVII

ANEXO XXVIII

ANEXO XXIX

ANEXO XXX

ANEXO XXXI

ANEXO XXXII

ANEXO XXXIII

ANEXO XXXIV

ANEXO XXXV

ANEXO XXXVI

