ATÉ R$5 MILHÕES PARA INVESTIR
NO SEU NEGÓCIO DE SOLUÇÕES URBANAS
REGULAMENTO DA CHAMADA PARA NEGÓCIOS DE SOLUÇÕES URBANAS DA MOV
INVESTIMENTOS
Esta Chamada para empreendedores em negócios de Soluções Urbanas tem o objetivo de
buscar negócios de todo o Brasil que contribuam para a melhoria da qualidade de vida em
centros urbanos e que estejam interessados em captar investimento junto à MOV
Investimentos para o desenvolvimento e crescimento da operação de sua empresa.
Os negócios selecionados participarão do processo de investimento da MOV Investimentos, a
qual se dá ao direito de selecionar negócios e empreendedores com base em critérios
próprios, que incluem, mas não estão limitados a:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Claro objetivo de impacto social;
Forte espírito empreendedor e capacidade de execução;
Modelos de negócios e/ou produtos e serviços inovadores;
Soluções com alto potencial de escala; e
Negócios com fins lucrativos e faturamento mensal médio de aproximadamente
R$ 50 mil.

A MOV Investimentos se dá ao direito de selecionar quantos negócios forem desejados pela
equipe julgadora, incluindo a não seleção de nenhum negócio.
A equipe julgadora da MOV Investimentos terá autoridade absoluta e discrição na seleção dos
negócios selecionados para participarem do processo de investimento. Os participantes
renunciam expressamente, ao aceitar as regras desta Chamada pela sua participação, a
qualquer questionamento sobre critérios adotados, prevalecendo sempre o critério da equipe
julgadora. A participação no processo de investimento é pessoal e intransferível não podendo
ser cedida, transferida ou vendida e nem resgatada em dinheiro (espécie).
Para se inscrever, o interessado deverá fazer o cadastro de seu negócio na plataforma
Pipe.Social.
As inscrições estarão abertas entre 21/03/2017 e 14/04/2017, período este que poderá ser
prorrogado por até 30 dias, à critério da MOV Investimentos.
A divulgação dos negócios selecionados para o processo de investimento será feita pela MOV
Investimentos por e-mail para cada um dos inscritos até 31/05/2017, podendo este prazo ser
prorrogado por até 30 dias.
Todos os negócios inscritos na chamada da MOV serão divulgados na plataforma Pipe.Social,
para que outros potenciais investidores, fundos, aceleradoras, mentores e empresas também
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possam ter visibilidade dos dados não confidenciais de sua empresa, e assim termos mais
chances de fomento do ecossistema. Os negócios selecionados poderão ser mantidos ocultos
da visualização de terceiros, até que sejam liberados pela MOV Investimentos em um prazo de
até 45 dias da divulgação do resultado da Chamada.
Após a divulgação, o processo de investimento será apresentado e desenhado individualmente
com os negócios selecionados, com base nos critérios da MOV Investimentos. A conclusão do
investimento dependerá de análises operacionais, legais, fiscais e financeiras dos negócios,
além da execução de contratos entre as partes, ficando a MOV Investimentos desobrigada a
realizar qualquer tipo de investimento, caso as análises não atendam a seus critérios e/ou o
regulamento de seu veículo de investimentos durante qualquer parte do processo.
Em momento algum a MOV Investimentos e/ou a Pipe.Social poderão ser responsabilizadas
por problemas, falhas ou funcionamento técnico, de qualquer tipo, em redes de
computadores, de telecomunicações, servidores ou provedores, equipamentos de
computadores, hardware ou software, ou erro, interrupção, defeito, atraso ou falha em
operações ou transmissões para o correto processamento de inscrições.
O participante se responsabiliza pelo correto preenchimento do formulário de inscrição e pela
veracidade dos dados, informações, documentos e/ou imagens divulgados ou publicados. Ao
se inscrever nesta Chamada, o participante aceita automaticamente os termos e condições do
Regulamento contidos neste documento. A organização da Chamada poderá alterar e atualizar
este Regulamento a qualquer momento, sem prévio aviso, sendo de responsabilidade do
participante verificar a versão mais recente, que estará disponível no site da MOV
Investimentos.
Quaisquer dúvidas sobre esta Chamada ou sobre o presente Regulamento deverão ser
encaminhadas para os organizadores da Chamada através do e-mail
arthur@movinvestimentos.com.br com o título “Dúvida sobre Chamada de Soluções Urbanas”.
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