
 

7 Waves do Brasil Ltda – Me 
CNPJ: 28.555.349/0001-09   

Rua Paulo Antônio do Nascimento, 145 – Sala 57 
Jardim Portal da Colina – Sorocaba / SP 

 E-mail: contato@7waves.me                                                  

 
CARTA DE COMPROMISSO 

 
 

Nós da 7waves, por meio desta carta, firmamos nosso compromisso com a Socialab, nessa 
jornada de transformar a sociedade por meio da nossa inovação de impacto. 

Nosso propósito é empoderarmos as pessoas de todo o mundo a descobrir, planejar e 
conquistar objetivos de vida, tornando a 7waves o Linkedin do futuro. Diferente do Linkedin que 
conhecemos, que trata do repertório de passado das pessoas, queremos nos tornar o principal 
repositório de ambições futuras das pessoas, apoiados por uma série de tecnologias próprias que 
ajudam as pessoas em suas conquistas. Neste contexto, temos como visão atingir 100 milhões de 
conquistas dos usuários no aplicativo até dezembro de 2024. 

Nossa inovação promove apoio nas seguintes áreas da vida: bens, carreira, estudos, estilo 
de vida, saúde, lazer e relacionamentos sociais. No aplicativo, que disponibilizamos para dispositivos 
móveis e de forma gratuita, entendemos cada usuário e fazemos recomendações de objetivos 
direcionados ao seu perfil. Além disso, recomendamos dicas e oportunidades que ajudem no 
processo de planejamento e conquista, a partir do comportamento de outros usuários do aplicativo 
que já conquistaram o mesmo objetivo. 

Participar deste desafio por si só já está sendo muito contributivo para a empresa pois está 
nos permitindo reforçar nossa estratégia como negócio de impacto. Contudo, queremos evoluir 
ainda mais, caso sejamos vencedores do presente desafio, para participar do Social Innomarathon 
Summit, para acelerar o nosso desenvolvimento tecnológico que apoie cada vez mais na resolução 
de um problema tão complexo da nossa sociedade que é o empoderamento das pessoas, 
principalmente àquelas que possuem condições socioeconômicas desfavoráveis, a conquistarem 
objetivos relacionados à educação, trabalho e renda. Além disso, a solução da 7waves aplicada em 
empresas tem bastante complementariedade ao produto SAP Success Factors, o que também nos 
motiva a vencer este desafio de forma que possamos estreitar laços para inclusão do produto no 
markeplace SAP App Center. 

Por fim, nos comprometemos em participar de todas as atividades e entregas propostas até 
o final do programa, incluindo nossa participação no Social Innomarathon Summit, caso sejamos um 
dos finalistas. 
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