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I – Apresentação do Chamamento Público 

 

A Cervejaria Ambev (“Ambev”), com a missão de unir as pessoas por um mundo melhor,               

juntamente com Socialab Brasil (“Socialab”), organização que promove a inovação e o            

empreendedorismo social para melhorar a qualidade de vida da população, por meio de             

soluções- modelos, produtos ou serviços que resolvam um problema social, lançam o            

Programa de Inovação Aberto da Cervejaria Ambev (“Programa”). 

 

Defendendo que todas as pessoas deveriam contar com as ferramentas para enfrentar de uma              

forma mais eficiente seus desafios profissionais, a Ambev e o Socialab querem dar             

reconhecimento e incentivo a cidadãos criativos que, a partir de ideias, projetos e/ou negócios              

(IDEIA ou IDEIAS) inovadores, proponham soluções para um mundo melhor e para atender às              

necessidades das pessoas.  

 

Nessa perspectiva, esse chamamento aberta visa identificar as necessidades atuais e futuras            

dos consumidores e da Companhia e, a partir dessas necessidades, pretende inovar no             

ecossistema de negócios, marketing e inovação para oferecer soluções mais adequadas aos            

novos tempos de mudanças no mercado e na indústria de bebidas, com base teórica na Quarta                

Revolução Industrial. 

 

Assim, chamamos os empreendedores, universitários e startups para pensar e propor novas            

soluções para o benefício de todos e para desbravar os novos tempos. Nessa iniciativa, a nossa                

proposta é criar um processo participativo que envolva os cidadãos na cocriação de soluções              

voltadas a concretizar os valores da transparência, inclusão e o novo jeito de se fazer negócios                

no século XXI. 

 

Dentro desse propósito, convidamos os cidadãos brasileiros e estrangeiros a proporem NOVAS            

IDEIAS que tragam soluções pautadas em duas INICIATIVAS: O CONSUMO MODERADO e para A              

CULTURA DO RETORNÁVEL.  

 

As IDEIAS e DIALÓGOS entre os participantes serão apresentados em uma PLATAFORMA que             

conecta toda a comunidade de participantes, permitindo que eles interajam entre si,            

apresentem, votem, comentem e visualizem as IDEIAS postadas. 
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As IDEIAS serão avaliadas em duas fases (“fase de interação e posterior submissão da IDEIA” e                

“fase de aprofundamento”) e, ao final, serão selecionadas a IDEIA mais bem avaliada para a               

INICIATIVA “o consumo moderado” e para a INICIATIVA “a cultura do retornável”. 

 

Desse modo, teremos um selecionado por INICIATIVA, e cada qual receberá um plano de              

investimento no PROJETO VENCEDOR, fruto da IDEIA apresentada, no valor de até 150 mil              

reais!  

 

 

II – Requisitos de participação 

 

Convidamos a se inscrever neste Chamamento Público (“Chamamento”): 

 

● Pessoas físicas maiores de 18 anos de idade, brasileiras ou estrangeiro com            

residência permanente no Brasil; 

● Pessoas jurídicas brasileiras ou estrangeiro com operação no Brasil.  

 

QUE:  

 

● Sejam autores originais de propostas e modelos de IDEIAS ou pretendam apresentar            

opinião ou manter interação com a comunidade da PLATAFORMA; 

 

As propostas deverão ser apresentadas por meio de FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (ANEXO 1),             

cujo preenchimento e entrega aos organizadores do Programa implica no aceite formal e             

expresso às regras do Programa, bem como aos termos de uso da plataforma. 

 

Será responsabilidade de cada candidato preencher os formulários corretamente, inserir as           

INICIATIVAS de seu interesse e revisar permanentemente a PLATAFORMA para ler e            

responder aos comentários dos mentores e da comunidade. 

 

Os candidatos aprovados poderão se registrar na Plataforma, a fim de participarem da             

Comunidade. Para acessar a PLATAFORMA, é essencial que o candidato aceite os TERMOS E              

CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA WEB (ANEXO 2), a partir do momento em que acessar               

o site como usuário. Caso haja recusa por parte do candidato realizar tal aceitação, ele/ela               
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será impedido de registrar-se na plataforma.  

 

 

III – Participação e interação na Plataforma 

 

Todos os candidatos que atenderem aos requisitos mencionados na Cláusula anterior e, em             

seguida, registrarem suas IDEIAS na PLATAFORMA ambev.com.br/inovacaoaberta de 01 de          

dezembro, de 2020 a 31 de dezembro de 2020 têm a possibilidade de participar das fases do                 

desafio. Caso as datas sejam alteradas, os organizadores do PROGRAMA informarão as novas             

datas na PLATAFORMA. 

 

 

IV – Fases do desafio do PROGRAMA para inovação aberta 

 

O desafio tem duas etapas:  

 

● Fase de interação e posterior submissão da IDEIA: fase em que as IDEIAS são              

apresentadas pelos participantes e recebidas pelos organizadores, por meio da          

PLATAFORMA, para que o JÚRI classifique as 20 (vinte) IDEIAS mais bem avaliadas,             

sendo 10 (dez) IDEIAS para a INICIATIVA “o consumo moderado” e 10 (dez) IDEIAS              

para a INICIATIVA “a cultura do retornável”; 

● Fase de aprofundamento: fase em que os 20 finalistas deverão desenvolver as suas             

IDEIAS e apresentar PROJETOS, dentro do escopo da INICIATIVA inicialmente          

escolhida pelo participante. 

 

 

V – Fases de interação e posterior submissão da IDEIA 

 

CREDENCIAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE: os participantes devem preencher novo          

formulário de inscrição, FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DA PRIMEIRA FASE (ANEXO 3),           

disponível na PLATAFORMA.  

 

DATAS: a PLATAFORMA ficará aberta para submissão das ideias de 01/12/2020 a 31/12/2020             

(inclusive).  
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As solicitações serão submetidas e recebidas através da PLATAFORMA e serão consideradas            

apenas as IDEIAS submetidas dentro do prazo estipulado pelo PROGRAMA.  

 

DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA FASE: Durante essa fase, as IDEIAS serão discutidas na            

PLATAFORMA e posteriormente os participantes podem apresentá-las aos organizadores, por          

meio da PLATAFORMA. Das IDEIAS postadas, 20 (vinte) são selecionadas para a segunda fase              

(fase de aprofundamento). 

 

Cada participante pode inserir todas as IDEIAS que considerar adequadas, mas só pode             

classificar para a fase de aprofundamento com uma delas. 

 

A AVALIAÇÃO DAS IDEIAS APRESENTADAS SERÁ REALIZADA DE ACORDO COM DOIS           

CRITÉRIOS:  

 

● Voto popular e  

● A avaliação do Projeto por Comitê interno 

 

O voto popular equivale a 10% (Dez por cento) do valor da avaliação e será representado por                 

meio dos participantes da comunidade da PLATAFORMA.  

 

Serão desconsiderados todos os votos que forem realizados por meios fraudulentos do            

sistema, como “bots” ou “cheating” empregadas pelos usuários, podendo os organizadores           

adotarem medidas contra aqueles que buscam se beneficiar ou beneficiar terceiros.  

 

A percentagem do voto/apoio popular é escalonada, conforme os seguintes critérios: 

 

  

 

A avaliação do Projeto por Comitê interno das Companhias será equivalente a 90% da              

avaliação. O Comitê interno, formado por membros ou indicados da Ambev e da Socialab, com               
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CRITÉRIO 1 – 5% 2 – 10% 3 – 15% 4 – 20% 

Quantidade 

de votos 

0-59 apoios 60-119 

apoios 

120-199 

apoios 

200 apoios  

ou mais 



base nos critérios abaixo especificados, avaliará e atribuirá, por meio de colegiado, a avaliação              

do projeto: 
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CRITÉRIO PONDERAÇÃO DESCRIÇÃO 

CRIATIVIDADE 

E INOVAÇÃO 

 

 

20% 

 

A ideia é original, criativa e      

inspiradora e com uma    

solução inteligente para um    

problema reconhecível.  

 

COERÊNCIA ENTRE 

PROBLEMA E SOLUÇÃO  

 

20% 

A ideia ou proposta    

apresenta um elemento   

diferenciador positivo em   

comparação com o que    

existe atualmente. 

POTENCIAL DE  

MUDANÇA DE 

COMPORTAMENTO 

35% A ideia tem potencial de     

impacto na vida das    

pessoas e no meio    

ambiente. 

VIABILIZAÇÃO DE  

EXECUÇÃO 

15% 

 

 

 

 

A ideia é capaz de ser      

realizada tecnicamente e   

financeiramente com os   

recursos disponíveis. 

 

VOTO POPULAR 

10% A proposta é capaz de     

atrair o apoio dos    

seguidores, 

demonstrando sua  

capacidade de gerar   

interesse. A votação será    



 

SELEÇÃO: constatado pelos organizadores que a fase transcorreu de forma correta, o JÚRI             

publicará, na PLATAFORMA, a lista das 20 (vinte) IDEIAS mais bem avaliadas, as quais passarão               

para a próxima fase. 

 

A convocação dos selecionados será publicada no site oficial (pendente) e na PLATAFORMA,             

bem como será informada por e-mail de forma individual, devendo o selecionado confirmar o              

recebimento e o interesse de proceder para as fases seguintes, dentro de um período de 3                

(três) dias consecutivos, úteis ou não. 

 

A ausência de resposta do selecionado será compreendida como desistência. Antes de            

decretar a desistência, devem os organizadores buscarem contato, por qualquer dos meios de             

comunicação disponibilizados, no máximo, três vezes.  

 

Caso alguma IDEIA selecionada não confirme o recebimento do e-mail, for removida da             

Convocatória por violação dos Termos e/ou for retirada voluntariamente da competição, a            

proposta que a segue na pontuação da avaliação será incorporada ao ranking. Modificações na              

classificação por qualquer um dos motivos ora descritos podem ser feitas em até sete dias               

corridos após a notificação dos selecionados. Se uma ideia sair da competição fora desse              

período, ela continuará com menos participantes. 

 

 

VI – Fases de aprofundamento 
 

CREDENCIAMENTO PARA A SEGUNDA FASE: Os 20 participantes deverão apresentar, no prazo            

de 15 dias, os seguintes documentos, para o e-mail brasil@socialab.com: 

 

● Fotocópia simples de documento de identidade que comprove a identidade do           

candidato vencedor nos dois lados. 

● Depoimento simples que aceita conhecer as bases da convocação (ANEXO 3). 

 

7 
 

avaliada de acordo com 4     

faixas de votos. 



A falta de entrega desses documentos ou a apresentação de informações incompletas ou             

falsas acarretará a perda do direito de continuar e permanecer no PROGRAMA. 

 

DATAS: A fase de aprofundamento ocorrerá de 19/02/2020 a 22/03/2020. 

 

DESENVOLVIMENTO DA SEGUNDA FASE: para fins dessa segunda fase, os 20 (vinte)            

participantes classificados deverão: (i) comparecer a todas as mesas técnicas a serem            

divulgadas na PLATAFORMA e (ii) fazer um pitch final com as melhorias da IDEIA. A melhor                

IDEIA de cada INICIATIVA será selecionada.  

 

Mesas técnicas: avaliação semanal e seguimento de acompanhamento para os          

empreendedores/participantes. O empreendedor deve apresentar o andamento do seu         

projeto durante a semana e a equipe de mentores da Ambev e do Socialab deve orientar seu                 

trabalho por meio de “atribuições” destinadas a atingir determinados objetivos. As reuniões            

têm duração de 30 minutos por projeto, com 10 minutos entre elas para avaliação e               

preenchimento da Pontuação Socialab semanalmente  

 

 

A AVALIAÇÃO DAS IDEIAS APRESENTADAS SERÁ REALIZADA DE ACORDO COM DOIS           

CRITÉRIOS:  

 

● Estágio Bootcamp: peso 30% (trinta por cento) da nota final; 

● Avaliação dos pitches pelo Júri: (Avaliação técnica) peso 70% (setenta por cento) da             

nota final; 

 

- ESTÁGIO BOOTCAMP: 

O Bootcamp é um programa de aceleração para empreendedores, que visa consolidar as             

propostas de valor de empreendedores sociais, lideranças periféricas e start-ups,          

permitindo-lhes aumentar o seu impacto social, viabilidade e sustentabilidade em apenas 5            

semanas. O programa será em formato digital, permitindo a participação de empreendedores            

de qualquer parte do mundo, com foco em território nacional. 

 

A equipe de especialistas-chave acompanhará o desenvolvimento das IDEIAS e dos PROJETOS            

na medida em que estão desenvolvendo suas propostas de valor e modelos de negócios,              

ampliando o fortalecimento do PROJETO, auxiliando na construção de um plano concreto de             
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expansão e na medição de impacto social. Este trabalho será realizado remotamente, através             

de um programa de treinamento e trabalho virtual. 

 

Cada um dos PROJETOS será avaliado com base no seu desempenho na PLATAFORMA, nível de               

desenvolvimento e nível de evolução ao longo do processo. A isto se soma a avaliação               

qualitativa dos especialistas-chave quanto ao potencial dos PROJETOS para responder aos           

problemas de cada INICIATIVA.  

A avaliação do processo do Bootcamp terá um peso de 30% (trinta por cento) na seleção dos                 

02 projetos vencedores. 

 

- AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS PITCHES (AVALIAÇÃO DO JÚRI): 

 

Será formado um JÚRI de 5 especialistas, indicados pela Ambev e pela Socialab e previamente               

comunicado aos participantes, que avaliarão os 20 projetos à distância, através de um vídeo              

enviado pelos finalistas, no formato que será posteriormente informado pelos organizadores,           

em até 3 (três) dias que antecedem a avaliação do JÚRI.  

 

Os pitches apresentados nos respectivos vídeos devem ter as seguintes características: 

 

● Apresentação dos pitches, mostrando seus produtos ou realizando simulações dos          

serviços, por meio de vídeo de até 4 (quatro) minutos; 

● Explicação e demonstração dos PROJETO de acordo com os seguintes critérios: 

o PROPOSTA DE VALOR: relação de adequação do valor com o resultado           

esperado (*) 

o COERÊNCIA ENTRE O PROBLEMA DETECTADO E A SOLUÇÃO PROPOSTA: grau          

de clareza da proposta e coerência entre contexto, problemática escolhida,          

público alvo, objetivos, metodologia e resultados esperados; 

o GRAU DE INOVAÇÃO: originalidade e criatividade quanto à proposta,         

metodologia e atividades; 

o POTENCIAL DO PROJETO: perspectivas de continuidade e eficácia da IDEIA; 

o IMPACTO NAS PESSOAS: potencial transformador dentro da linha da         

INICIATIVA 

o RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS REALIZADAS, caso alguma seja realizada pelo JÚRI.  
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(*) Para casa uma das INICIATIVA (“consumo moderado” e “cultura de retornável”), o plano de               

investimento é de até 150 mil reais por PROJETO, devendo o participante demonstrar o valor               

de seu PROJETO através de uma projeção de fluxo de caixa/plano de investimento 

 

 

VII – Investimento nos PROJETOS vencedores 

 

Os PROJETOS vencedores serão aqueles que obtiverem as notas mais altas nas INICIATIVAS de              

“consumo moderado” e “cultura do retornável”. Será declarado um vencedor por INICIATIVA.            

Em caso de empate entre concorrentes dentro da mesma INICIATIVA, o JÚRI deverá selecionar              

um vencedor, por meio de um pitch adicional 

 

Os vencedores do PROGRAMA serão publicados no site (pendente) e na PLATAFORMA, e serão              

anunciados em (01/02/2021), bem como contatado por e-mail e telefone anteriormente a            

essa data pelos organizadores. 

 

Serão investidos até 150 mil reais por PROJETO, sendo um vencedor por INICIATIVA, desde que               

obrigatoriamente seja assinado o contrato correspondente de execução do projeto e que o             

vencedor anua com a possibilidade de utilização do projeto vencedor (cessão) por parte da              

Ambev por tempo indeterminado, sem que qualquer valor adicional seja devido além do ora              

mencionado. 

 

 

VIII – Disposições finais 
 

 

Uso de Imagem: os participantes do PROGRAMA declaram expressamente que estão de            

acordo com o acesso, arquivamento e reprodução de seus dados pessoais, sobretudo a             

imagem e o nome, pela Ambev e pela Socialab, para a finalidade de usar, disseminar e publicar                 

o PROGRAMA nas redes sociais, sites, imprensa e outros meios considerados necessários,            

incluindo vias públicas. Tal uso e reprodução podem ser realizados por temo indeterminado,             

desde que vinculados à disseminação e incentivo a novos projetos, não sendo devidos nenhum              

pagamento, ou remuneração aos participantes. 
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Eliminação do concurso: os organizadores se reservam o direito de remover do PROGRAMA             

aqueles que não preencham as condições de participação, bem como aqueles que            

descumpram os requisitos apresentados neste Chamamento, inclusive em seus Anexos.  

 

Reservas: os organizadores podem modificar a data de início e término do Chamamento, além              

de decidir qualquer questão ou dúvida que não tenham sido contemplados nas presentes             

bases, sempre levando em consideração a razoabilidade e critérios objetivos demonstráveis. 

 

Aceitação das bases: a participação neste Chamamento implica na aceitação plena e expressa             

dos termos e condições estabelecidos neste Chamamento, inclusive em seus Anexos. 

 

Obrigações dos participantes: cabe aos participantes: ler as regras do Chamamento,           

comportar-se dentro das regras do PROGRAMA e da legislação aplicável, bem como aceitar e              

acatar os critérios e decisões de avaliação. 

 

O participante registrado na PLATAFORMA e membro da comunidade, ao aceitar os Termos e              

Condições de Uso da plataforma, (i) declara e aceita os seus termos, comprometendo-se a              

manter a urbanidade, comportamento ético e dentro da lei, respondendo por           

comportamentos inadequados, antiéticos e ilegais e (ii) declara que é responsável e autor da              

IDEIA apresentada, respondendo por infrações à legislação e por todo e qualquer conteúdo             

inserido na PLATAFORMA, não implicando, de nenhuma forma, possibilidade de          

responsabilização dos organizadores do PROJETO e demais pessoas envolvidas em sua           

idealização e execução. 

 

Obrigações dos organizadores: cabe aos organizadores oferecer recursos de informação          

considerados necessários para atender ao objetivo do Chamamento, inclusive apresentar no           

site um Guia com perguntas frequentes e as correspondentes respostas aos para consultas             

gerais, e 

 informar os participantes sobre quaisquer modificações nas presentes regras. 
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Anexo 1 – Formulário de Inscrição 

https://comunidad.socialab.com/challenges/AMBEVinovacaoaberta/apply   

12 
 



Anexo 2 – Termos e condições de uso da plataforma web 

 

TERMOS DE USO PLATAFORMA SOCIALAB.COM E POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

SOCIALAB.COM 

 

Leia os termos de uso com atenção antes de usar o socialab.com. Para acessar e / ou                 

usar o site, você concorda em cumprir estes termos de uso. 

 

Nos reservamos o direito de alterar estes termos de tempos em tempos. Se o fizermos,               

iremos notificá-lo sobre mudanças significativas por meio de um aviso no Site ou por              

e-mail. As novas versões dos termos nunca serão aplicadas retroativamente e iremos            

informá-lo da data exata em que entrarão em vigor. Se continuar a usar o Socialab.com               

após uma modificação, será considerado que você aceita os novos termos. 

 

Em adição a estes Termos de Uso, Plataforma Socialab.com foi estabelecida uma política             

de privacidade para explicar como as informações do usuário são coletadas e utilizadas.             

Uma cópia desta política de privacidade pode ser encontrada aqui e é incorporada por              

referência a estes Termos de Uso. Para acessar ou usar o site, você reconhece e               

concorda com a política de privacidade de Socialab.com. 

  

Acesso a Socialab.com 

Você pode navegar em socialab.com sem registrar ou abrir uma conta, mas para usar              

algumas das funções de socialab.com, você deve se cadastrar, escolher um nome de             

usuário e definir uma senha. As informações que você fornece ao fazer isso devem ser               

verdadeiras e completas. Não se faça passar por outra pessoa ou escolha nomes que              

sejam ofensivos ou que infrinjam os direitos de outra pessoa. Caso as regras de              

identificação venham a ser descumpridas, reservamo-nos o direito suspender o          

registro/conta ou proceder com a exclusão definitiva do cadastro. 

Você é responsável por todas as atividades, gerenciamento e utilização de sua conta e              

por manter a confidencialidade de sua senha. Se você descobrir que outra pessoa usou              

sua conta sem sua permissão, você deve reportar por e-mail para           

denuncia@socialab.com .  
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Para criar uma conta, você deve ter pelo menos dezoito anos de idade ou a idade legal                 

para celebrar um contrato vinculativo em seu local de residência. Se nós julgamos             

necessário, podemos pedir-lhe para comprovar a sua idade. 

 

Com relação aos dados gerados no momento do cadastro, a Socialab compromete-se a             

não realizar a comercialização e/ou divulgação dos dados decorrentes de cadastro, salvo            

para as atividades que se relacionem, direta ou indiretamente, a realização do contrato             

ou relacionada nas hipóteses legais e regulatórias obrigatórias, bem como para o            

exercício regular de direitos, pelos prazos previstos na legislação vigente, podendo           

compartilhar dados cadastrais e de inscrição, cujo consentimento fica concedido pelo           

participante ao se inscrever na Plataforma (art. 7º, I, da Lei n. 13.709/18). 

 

Para o uso do Sítio Web, você concorda em cumprir com toda a legislação federal e leis                 

locais, incluindo, sem limitação lei de direitos de autor copyright. 

 

Não obstante o anterior, terá sempre a opção de poder eliminar a sua conta, a qualquer                

momento e por qualquer motivo, bastando enviar um e-mail para          

accounts@socialab.com, solicitando a eliminação imediata. 

 

Em caso de o usuário vier a incorrer em qualquer das proibições, independentemente de              

prévia notificação, poderá a Socialab realizar a suspensão preventiva do acesso a conta             

para apuração da denúncia e definição de parecer a respeito da possibilidade de             

manutenção ou não da conta. 

 

Propriedade Intelectual de Socialab.com 

Os serviços da socialab.com são legalmente protegidos. Ao se cadastrar você concorda            

em cumprir e conceder integralmente todos os créditos, dados e restrições legais sobre             

direitos de propriedade intelectual contidos em qualquer conteúdo que é acessado           

através do site. Você também concorda em não modificar, traduzir ou criar trabalhos             

derivados do serviço, sem permissão Socialab.com concederá a você uma licença, uma            

vez concedida autorização previa tanto, para reproduzir o conteúdo dos serviços apenas            

para uso pessoal. Esta licença abrange tanto a auto - conteúdo protegido de             
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Socialab.com como o conteúdo gerado por usuários do Site. Esta licença é mundial, não              

exclusiva, não sublicenciável e intransferível. Se você deseja usar, reproduzir, modificar,           

distribuir ou armazenar este conteúdo para fins comerciais, você precisa obter a            

autorização prévia por escrito de Socialab.com ou do proprietário do direito de            

propriedade intelectual correspondente. "Fins comerciais" significa que você pretende         

usar, vender, atribuir, alugar ou de outra forma explorar o conteúdo para seu uso              

comercial por qualquer método. 

  

Propriedade intelectual de usuários de Socialab.com 

Socialab.com não possui o que você posta. Os usuários declaram expressamente ser os             

autores originais dos pensamentos e dos meios para apresentados como ideias, soluções            

e/ou projetos. A responsabilidade de cadastrar, registrar e administrar os direitos de            

propriedade intelectual ou industrial de quaisquer obras, software, desenhos, marcas,          

patentes de invenção ou de qualquer tipo que sejam reconhecidos pela legislação            

brasileira, cabe exclusivamente aos participantes. Socialab.com, seus administradores e         

membros não são responsáveis por infrações legais que os usuários tenham feito, em             

particular o respeito à propriedade intelectual e direitos autorais industriais ou violação            

de informações confidenciais dos usuários devendo saírem e/ou serem retirados da           

plataforma. 

 

No entanto, ao fazer uma publicação, você concede ao Socialab.com permissão para            

usar o seu conteúdo, para os devidos fins do presente contrato, visto que precisamos              

operar o site. Normalmente o conteúdo é usado para promover nossa comunidade no             

site. Esta autorização não exclusiva, sublicenciável e transferível, sem limitação territorial           

e temporal feita pelos utilizadores não implica qualquer tipo de remuneração pecuniária,            

sendo gratuita. 

Socialab.com não concede qualquer garantia de qualquer espécie, por qualquer tipo de            

dano que o usuário possa sofrer com as informações, programas de computador,            

aplicativos ou quaisquer outros dados, obras ou conteúdo da plataforma web. 

 

Proibições 

Exceto nas condições expressamente permitidas nestes Termos de Uso, você deve           
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atender às seguintes obrigações: 

 

- Não infringir ou violar os direitos de outras pessoas ou que viole a lei ou qualquer                 

contrato ou dever legal que você tenha com qualquer pessoa;  

- Não excluir, alterar, cobrir ou falsificar os direitos autorais, marcas registradas ou             

outros direitos de propriedade no site ou no Conteúdo da web;  

- Não executar nenhuma ação que seja ameaçadora, abusiva, assediadora, difamatória,           

caluniosa, maliciosa, ofensiva, rude ou invasiva à privacidade de outra pessoa. A            

administração da plataforma terá o poder de excluir comentários que sejam           

desrespeitosos e que não estejam de acordo com os propósitos de socialab.com;  

- Não utilizar informações pessoais de outros usuários. Ao usar o Socialab.com, você             

pode receber informações de outros usuários, como nome, endereço de e-mail, entre            

outros;  

- Não tentar danificar ou obter acesso não autorizado a qualquer sistema, dados, senhas              

ou qualquer outra informação, quer pertençam a Socialab.com ou sejam propriedade de            

terceiros;  

- Não desrespeitar qualquer outro usuário de usar ou desfrutar do Site da Web.  

- Não interferir n funcionamento correto dos serviços. 

Em geral, você se compromete a cooperar totalmente com Socialab.com para investigar            

qualquer atividade suspeita ou real que viole estes Termos de Uso. A administração pode              

eliminar aqueles usuários que não para cumprir qualquer das obrigações e           

compromissos estabelecidos nos presentes Termos e Condições de Uso. 

 

Relacionamento entre usuários do Socialab.com 

Socialab.com não intervém nas diferentes relações que se possam gerar entre os            

usuários ou entre os usuários e terceiros em relação à utilização dos serviços. Nós não               

monitoramos o progresso e as condições do projeto, nem endossamos o conteúdo que             

os usuários enviam ao Site. Quando você usar os Serviços, você está de isenção              

Socialab.com de reivindicações possíveis, danos e reclamações de todos os tipos,           

conhecidos e não conhecidos, suspeitos e insuspeitos, divulgados e não divulgados,           

derivado de tais controvérsias e dos Serviços, ou de alguma forma relacionado a eles.              

Quando o acesso ao conteúdo para através dos Serviços, que faz para a sua conta e risco.                 
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Você é o único responsável por qualquer dano ou perda que ocorra, para qualquer uma               

das partes, como resultado de tal acesso. 

 

Direitos de Socialab.com 

Socialab.com terá o direito de encerrar sua conta, a qualquer momento, especialmente            

se estiver sendo mal utilizada. Da mesma forma, você tem o direito de rejeitar, cancelar,               

interromper, excluir ou suspender qualquer tipo de conteúdo publicado na plataforma.           

Socialab.com não se responsabiliza pelos danos derivados dessas ações, e sua política            

não é obrigar-se a qualquer tipo de esclarecimento sobre os motivos de tais ações. 

Além disso, Socialab.com pode fazer alterações de qualquer tipo na plataforma sem ter a              

obrigação de notificar com antecedência de tais alterações, ou ter a aprovação de             

qualquer usuário. 

 

Lei aplicável 

Qualquer conflito decorrente dos presentes Termos e Condições de uso está sujeito à lei              

aplicável é a lei brasileira eo endereço é definida, para todos os efeitos legais, na cidade                

de São Paulo, Brasil, sujeitos à jurisdição de seus tribunais. 

 

Política de privacidade 

 

Socialab.com respeita sua privacidade e valoriza o relacionamento com você. Sua visita a             

este site está sujeita às seguintes Políticas de Privacidade: 

Para que você crie uma conta no Socialab.com e use o Serviço, temos que coletar e                

processar certas informações. Dependendo de como você usa o Serviço, essas           

informações podem consistir em: 

- Informações (como seu nome, seu endereço de e-mail, seu endereço postal, seu             

número de telefone e seu país de residência) que você fornece por meio de formulários               

no Site e quando você se cadastra como usuário de nossa plataforma.  

- Informações sobre sua atividade no Site e nos Serviços e sua interação com eles, como                

seu endereço IP e o dispositivo ou navegador que você usa.  

- Comunicações que nos enviar (por exemplo, quando nós perguntarmos por ajuda, nós             

enviaremos perguntas ou comentários ou relataremos um problema)  
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Tudo o que foi descrito acima é considerado informação privada e, portanto, não será              

mostrado publicamente ou revelado a outros usuários. No entanto, nos reservamos o            

direito de divulgar dados de pessoal se acreditarmos que isso é razoavelmente            

necessário para fazer cumprir ou aplicar a lei, prevenir fraude ou abuso. 

Tais dados só serão utilizados para a avaliação das ideias e para realizar a notificação aos                

participantes nas diferentes etapas durante o período de duração dos desafios. 

Se você solicitar, forneceremos uma cópia de todos os dados privados que temos sobre              

você. Por outro lado, para modificar ou apagar os dados privados que você tenha              

compartilhado conosco, login de acesso e atualizar o seu perfil. Podemos reter certos             

dados e outras informações a ele relacionadas para cumprimento de obrigações legais e             

regulatórias, bem como para o exercício regular de direitos, pelos prazos previstos na             

legislação vigente. 

 

DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

A Parte Receptora compromete-se a manter o mais absoluto sigilo sobre todas as             

Informações Confidenciais que venham a ser fornecidas pela Parte Reveladora, para o           

fim específico de serem utilizadas para no Projeto, com as seguintes características: 

(a)                Para efeitos do presente Contrato, a expressão “Informações Confidenciais”         

significa toda e qualquer informação que venha, a partir desta data, a ser fornecida              

pela Parte Reveladora à Parte Receptora, na forma escrita, verbal ou qualquer outra           

forma passível de se identificar o conteúdo e que seja: (i) relativa à existência ou às                

características do Projeto; (ii) econômico-financeira, técnica e/ou estratégica relativa à          

Parte Reveladora; (iii) sobre funcionários, diretores ou clientes da Parte Reveladora; (iv)          

relativa a segredos comerciais ou industriais, trabalhos confidenciais, idéias, sistemas,          

procedimentos, fórmulas, códigos de fontes e produtos, dados, programas de          

computador, know how comercial ou industrial, aperfeiçoamentos, pesquisas,      

desenvolvimentos, métodos, projetos e técnicas da Parte Reveladora; (v) relativa a          

informações referentes às políticas de marketing e vendas, quaisquer planejamentos        

estratégicos comerciais, orçamentos, relatórios e balanços financeiros, licenças,        

listagens de custos e preços finais de produtos e serviços e listas de fornecedores e               

clientes da Parte Reveladora; (vi) relativa à propriedade industrial e intelectual da Parte           

Reveladora; (vii) relativa à existência, termos e condições do presente Contrato e            
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informações ou documentos correlatos. 

(b)               Pela expressão "mais absoluto" entende-se a não disseminação, revelação ou          

publicação das Informações Confidenciais, aqui inclusos os documentos, contratos,         

estudos, avaliações, análises, projeções, relatórios, planos de negócio, pareceres,         

pesquisas, sistemas ou bancos de dados que as contenham. 

(c)                As Informações Confidenciais mencionadas no item (a) precedente somente         

não serão consideradas como confidenciais caso a Parte Receptora obtenha aprovação           

por escrito da Parte Reveladora de seu caráter não confidencial. 

 

DA OBRIGAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE 

(a)                A Parte Receptora obriga-se a manter em sigilo toda e qualquer Informação            

Confidencial. 

(b)               A Parte Receptora obriga-se a utilizar as Informações Confidenciais,         

exclusivamente, para avaliação do Projeto, sendo terminantemente proibida a utilização          

de tais Informações Confidenciais de forma ou propósito diverso do aqui pactuado. 

 

DA PUBLICIDADE 

As obrigações de confidencialidade aqui dispostas sobreviverão pelo prazo de 5 (cinco)            

anos após o término do Projeto, por qualquer que seja o motivo que der causa ao                

término do Projeto, a menos que haja uma autorização por escrito da Parte            

Reveladora autorizando a sua divulgação. 

 

DAS PERDAS E DANOS 

A Parte Receptora reconhece e aceita que a divulgação, reprodução ou distribuição, total            

ou parcial, das Informações Confidenciais, bem assim a prática de qualquer ato em             

desacordo com o aqui previsto ensejará o pagamento das perdas e danos a que der               

causa, sem prejuízo de responder em juízo às demais sanções cabíveis, tanto no âmbito              

civil quanto no criminal. 

 

Os participantes da chamada podem solicitar à administração da plataforma qualquer           

modificação de seus dados, gerando um ticket de suporte a partir da mesma plataforma.              

Para isso, devem estar cadastrados e logados na plataforma e clicar no botão de ajuda,               
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onde enviarão uma mensagem direta ao suporte tecnológico para solicitar a modificação            

de seus dados. 

 

Dados Públicos 

Quando você cria uma conta, criamos para você uma página de perfil básica em              

Socialab.com que contém seu nome de usuário, a data de criação da conta e uma lista do                 

conteúdo que você carregou para a plataforma, além de alguns informações que você             

envia para o site na forma de comentários, discussões ou mensagens para outros             

usuários. Contanto que seu nome de usuário apareça em qualquer lugar do site (por              

exemplo, quando você posta comentários, envia mensagens ou patrocina projetos),          

outros usuários podem clicar em seu nome de usuário para visualizar seu perfil. 

 

Anexo 3 – Modelo de depoimento simples para aceite e ciência das            

bases da convocação 

 

DECLARAÇÃO QUE CONCORDA E ACEITA AS CONDIÇÕES DO EDITAL 

 

Eu, .................................................................................................., inscrito(a) no CPF sob o n.º        

..........................................................., declaro estar ciente e concordar, integralmente, com as         

condições contidas no Edital de Chamamento e seus anexos, bem como que cumpro             

plenamente com os requisitos para participar dos desafios.  

 

 

______________________________________________ 

Local e data 

 

______________________________________________ 

Nome e CPF 
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