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1. SOBRE O PROGRAMA
1.1. O #DesafioSMARTie é um programa de inovação
aberta que tem por objetivo incentivar o crescimento de
até 08 (oito) empreendedores do setor de meio ambiente
e sustentabilidade (“Programa”). Tal Programa é
promovido pela SMARTie - ESS ENVIRONMENTAL SMART
SOLUÇÕES- TECNOLÓGICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 37.135.410/0001-50, com sede na AV GONCALO
MADEIRA, n°400, Bairro Jaguaré, SÃO PAULO, SP, CEP
05.348-000, doravante denominada “SMARTie”.

1.2. Serão selecionadas até 08 (oito) pessoas jurídicas
(“Participantes”), com base nos critérios préestabelecidos mencionados no item 6.2.

1.3. A duração do Programa será de aproximadamente 5
(cinco) meses, com início em fevereiro de 2021 e término
previsto para junho de 2021. Os Participantes
interessados em participar do Programa, deverão se
inscrever por meio do site https://www.smartie.global e
https://innovationawardslatam.com/c/smartie .

1. SOBRE O PROGRAMA
1.4. O Programa poderá oferecer aos Participantes
selecionados:
1.4.1. Mentorias: capacitação sobre temas relacionados
aos negócios dos empreendedores, com base no
entendimento dos produtos, fases de maturidade e
mercados de atuação das empresas inscritas;
1.4.2. Networking: conexões com executivos e
especialistas do Grupo Solví para entendimento de
sinergias e potenciais, além de abertura de canais com
clientes, fornecedores e parceiros do Grupo Solví;
1.4.3. Financiamento: potencial de acesso a investimento
em participação societária (“equity”), a depender do
desempenho e da sinergia da empresa com as
necessidades do Grupo Solví.
1.4.4. Oportunidade de negócio: acesso a eventuais
oportunidades de negócio vislumbradas por quaisquer das
partes, sempre em parceria.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições dos interessados na participação no
Programa ocorrerão entre 01 de fevereiro de 2021 até às
23h59min (horário de Brasília) de 14 de fevereiro de 2021,
por meio do site https://smartie.global/ e
https://innovationawardslatam.com/c/smartie , devendo ser
realizadas para que os interessados estejam elegíveis à
seleção.

2.1.1. Não serão aceitas inscrições realizadas por qualquer
outra forma que não pelo acima descrito ou fora do período
acima informado.

2.1.2. A SMARTie não se responsabilizará por eventuais
falhas, erros ou indisponibilidades do sistema, que
impossibilitem ou prejudiquem a inscrição dos interessados.

2.2. Os interessados na inscrição para participação no
Programa declaram que leram, compreenderam e aceitaram
todos os itens deste Regulamento e, ainda, que possuem
plena e irrestrita ciência de seus termos.

2.3. O período de inscrição poderá ser prorrogado a exclusivo
critério da SMARTie, sendo este previamente divulgado em
suas redes sociais.

3. DOS REQUISITOS PARA
INSCRIÇÃO
3.1. Pré-requisitos
3.1.1. Os interessados devem ser pessoa jurídica de direito
privado e possuir solução já desenvolvida em
comercialização, tendo obtido receita há no mínimo 6 (seis)
meses, e com ao menos dois clientes recorrentes;

3.1.2. Todos os projetos devem estar alinhados aos
desafios disponibilizados na página do Programa;

3.1.3. Em qualquer caso, os interessados em participar do
Programa devem deter todos os direitos de propriedade
intelectual, autorização para uso de marcas e/ou licença
para exploração, concedida pelo INPI (Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual) ou licença de uso do titular dos
direitos de propriedade intelectual, marca e/ou industrial
do projeto que representam.

3.2. Propriedades intelectuais que venham a ser
desenvolvidas ao longo do Programa e/ou do projeto, ou
por consequência destes, serão registradas em regime de
cotitularidade entre a empresa inscrita e o Grupo Solví.

3. DOS REQUISITOS PARA
INSCRIÇÃO
3.3. A participação dos interessados no Programa é
voluntária, nominativa, intransferível e gratuita.

3.4. O Programa será sediado e terá a maioria de suas
interações na cidade de São Paulo/SP, com interações
também sendo realizada remotamente, através de
ferramentas de videoconferência adequadas, caso
necessário. No caso de necessidade de deslocamento
físico, todas as despesas de deslocamento, alimentação,
hospedagem, ou qualquer outra despesa e custos
decorrentes da participa
.

4. DOS DIREITOS DE IMAGEM
4.1. Os Participantes do Programa autorizam o uso de
sua imagem, nome, voz, projetos e vídeos à SMARTie e ao
Grupo Solví, para veiculação pública, sem qualquer
restrição ao formato e/ou mídia, sem nenhum ônus ou
obrigação, em território indeterminado, durante o período
de 12 (doze) meses contados da data final do Programa.

4. DOS DIREITOS DE
IMAGEM
4.2. Os Participantes do Programa autorizam ainda a
divulgação das seguintes informações: nome da
empresa, logomarca, nome dos empreendedores, dos
administradores e sócios, descrição da empresa, fotos,
bem como vídeos que contenham imagens da equipe e
apresentação da empresa, endereço de website,
facebook, twitter e outros canais de redes sociais,
depoimentos e qualquer material de mídia produzido
durante o Programa, ou fornecido pelos Participantes,
para veiculação pública, sem qualquer restrição ao
formato e/ou mídia, sem nenhum ônus ou obrigação, em
território indeterminado, pelo período de 12 (doze)
meses contados da data final do Programa

4.3. Fica assegurado à SMARTie e ao Grupo Solví,
mesmo após o período acima fixado, continuar utilizando
esses bens (materiais e imateriais), sem fins comerciais,
em eventos internos e/ ou redes sociais, desde que
relacionado à história ou celebração das atividades
delas, para uso editorial, institucional e não comercial.

5. PROPRIEDADE INTELECTUAL E
CONFIDENCIALIDADE
5.1. As apresentações, documentos e dados (descrição
da empresa, e-mail, pitch-decks, localização, mercado e
setor) fornecidos pelos interessados e Participantes não
serão de propriedade da SMARTie ou do Grupo Solví, mas
ficarão armazenados em suas bases de dados e terão
caráter sigiloso, podendo ser eventualmente
disponibilizados a parceiros e patrocinadores do
Programa, sempre com caráter privado e mediante
assinatura de termo de confidencialidade. Dessa maneira,
a SMARTie e o Grupo Solví tomarão as medidas cabíveis
para que o material não seja divulgado publicamente para
terceiros.

5.1.1. A SMARTie e o Grupo Solví, contudo, não se
responsabilizam pela divulgação dos elementos
mencionados no item 5.1 por terceiros, ressalvando que
cada interessado e participante, sob sua a
responsabilidade e custos, deverá providenciar eventual
registro para a proteção dos seus direitos nos órgãos
competentes, bem como defesa em juízo ou fora dele.

5. PROPRIEDADE INTELECTUAL E
CONFIDENCIALIDADE
5.2. Os dados de faturamento, número de
funcionários, desafios, diferenciais competitivos e
estratégia fornecidos pelos selecionados para
participar do programa não serão de propriedade da
SMARTie e do Grupo Solví, mas ficarão
armazenados em suas bases de dados e terão
caráter sigiloso. A SMARTie e o Grupo Solví tomarão
as medidas cabíveis para que o material não seja
divulgado publicamente para terceiros, salvo as
hipóteses previstas no Capítulo 4, acima.

5.3. A SMARTie e o Grupo Solví não se
responsabilizam pela segurança da propriedade
intelectual dos projetos interessados e
Participantes, não controlando componentes não
previsíveis da possível exposição em razão da
participação no Programa, a exemplo da exposição
em mídia e contato com terceiros.

5. PROPRIEDADE INTELECTUAL E
CONFIDENCIALIDADE
5.4. Sem prejuízo da desclassificação no Programa,
inclusive durante seu curso, os Participantes
responsabilizar-se-ão pela autoria e originalidade de todo
conteúdo por eles produzido, respondendo pessoal e
ilimitadamente por eventuais danos ou ônus a terceiros,
mantendo a SMARTie e o Grupo Solví indene em caso de
demanda judicial ou extrajudicial por qualquer alegação
relacionada à infração de direitos de terceiros (incluindo,
mas não se limitando, violação à propriedade intelectual de
terceiros).

5.5. Os interessados e os Participantes autorizam A
SMARTie e o Grupo Solví, de forma expressa, a coleta, uso,
armazenamento, tratamento e compartilhamento de todos
os dados fornecidos no momento da inscrição, inclusive os
registros de conexão e de acesso a aplicações de Internet,
para fins estatísticos e de divulgação dos resultados do
Programa, em razão da regulamentação do Marco Civil da
Internet.

6. DA SELEÇÃO DE PROJETOS
6.1. O processo seletivo do Programa contará com as
seguintes fases de avaliação, conforme critérios
estabelecidos nos itens 6.2 e 6.3:

6.1.1. Assessment: avaliação e triagem das informações
disponibilizadas no formulário de inscrição pela equipe
SMARTie, e outros documentos que vierem a ser
necessários.

6.1.2. Entrevistas: empresas que forem pré-aprovadas na
etapa anterior, passarão por entrevistas,
preferencialmente através de ferramenta de
videoconferência.

6.1.3. Aprovação: seleção pela equipe SMARTie de 12
empresas para a etapa de pitch. Os critérios estão
descritos no item 6.2e são de caráter interno e não
questionáveis por quaisquer interessados em participar do
Programa.

6.1.4. Pitch Days: as 12 (doze) empresas préselecionadas na etapa anterior farão apresentações
(pitches) à Banca SMARTie. As apresentações deverão ser
realizadas preferencialmente ao vivo,

6. DA SELEÇÃO DE PROJETOS
porém podem ser analisados casos de apresentações
virtuais/remotas. Estas apresentações não poderão exceder
20 minutos e serão pontuadas negativamente caso ocorra.
Após as apresentações, haverá 20 minutos para perguntas
e respostas da Banca SMARTie. Após esta etapa, a empresa
se retira do local para a deliberação da banca julgadora,
que durará 20 minutos.

6.1.5. Convite às Prova de Conceito: às empresas
selecionadas na fase de Pitch Days (no máximo 08
empresas) será enviado o convite através do e-mail
cadastrado no momento da inscrição ou através de
ferramenta de agendamento, para a participação da etapa
de Provas de Conceito. A confirmação de aceitação deverá
ocorrer em até 48 horas, em resposta ao e-mail enviado
com o convite.

6.1.6. Provas de Conceito (PoC): as empresas selecionadas
deverão apresentar projeto e/ou prova de conceito, com o
intuito de atestar que as soluções apresentadas nas etapas
anteriores são aderentes às operações do Grupo Solví.

6. DA SELEÇÃO DE PROJETOS
6.1.7 Demoday: Os Participantes da etapa de PoC deverão
apresentar para a Banca SMARTie os resultados obtidos em
seu projeto.

6.2. Para as etapas de Aprovação e Pitch Days (itens 6.1.3.
e 6.1.4.), serão considerados os seguintes critérios
:
6.2.1 Perfil dos Empreendedores e da Equipe: Será
avaliado se o Proponente e/ou sua equipe tem os valores
de sua empresa coincidentes com os valores do Grupo
Solví. A gestão da empresa deve ser a máxima prioridade.
Os gestores e a equipe devem comprovar conhecimento de
mercado, experiência como empreendedor e gestor, além
de especialidade técnica nos seus campos de atuação.
Liderança com ética e transparência, gestão e
profissionalismo. Será avaliado se a empresa possui
objetivos claros de expansão e um plano para concretizálos.

6.2.3 Mercado: Será avaliado se o negócio da Empresa
está alinhado com os desafios listados no Programa, com
foco em meio ambiente e sustentabilidade.

6. DA SELEÇÃO DE PROJETOS
Além disso, se o negócio está inserido em um
setor/mercado que movimenta recursos relevantes, tem
uma tendência de expansão nos próximos anos, e uma
base potencial de clientes que será suficiente para
comportar uma empresa de grande porte.

6.2.4 Modelo de negócio: O negócio deve ter um modelo de
negócios altamente escalável e facilmente replicável, e deve
ter um modelo de receita que permita o aumento do seu
retorno à medida em que cresce.

6.2.5 Casos de Sucesso: A empresa deve apresentar
indícios comprovados de capacidade de execução e
métricas que mostrem que o negócio tenha aceitação do
mercado e capacidade de tracionar. Serão avaliados
modelos de negócios que tenham se destacado em sua
trajetória, com reconhecimentos, investimentos prévios,
parcerias consolidadas, base de clientes relevante e
recorrente, entre outros destaques.

6. DA SELEÇÃO DE PROJETOS

6.3. Para a etapa de Demoday (item 6.1.7.), serão
considerados os seguintes critérios:

6.3.1. Aderência da solução às operações do grupo, nos
âmbitos econômico-financeiro, tecnológico e ambiental.

6.3.2. Resultados financeiros. Custo de implementação.
Retorno sobre o Investimento.

6.3.3. Atração potencial de parceiros.
6.3.4. Trabalho em equipe e interação com mentores,
conectores e áreas de negócio do Grupo Solví. Cooperação,
colaboração e cocriação.

6.4.5. Capacidade de comprometimento, engajamento,
influência e geração/resolução de conflitos.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. O Programa não possuindo caráter comercial,
não está condicionado, em hipótese alguma à sorte,
não implicando em qualquer ônus para os
interessados inscritos, além de não vincular a
participação à aquisição, uso e/ou compra de
produtos ou de serviços do Grupo Solvi e da SMARTie,
sua equipe organizadora ou dos parceiros.

7.2. Os Participantes são os únicos e exclusivamente
responsáveis por quaisquer reclamações e/ou ações
movidas por seus empregados, devendo manter a
SMARTie e/ou Grupo Solvi integralmente a salvo de
tais reclamações e/ou ações. Não obstante, na
hipótese da SMARTie e/ou Grupo Solvi, por qualquer
razão, vir a ser demandado judicialmente por
empregados dos Participantes, estes comprometemse a comparecer espontaneamente em juízo,
reconhecendo sua condição de única e exclusiva
empregadora.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.3. Toda comunicação com os interessados inscritos será
feita por contato telefônico, e-mail, dos sites
https://www.smartie.global/,
https://innovationawardslatam.com/c/smartie e/ou
através das redes sociais oficiais da SMARTie:

7.3.1. LinkedIn SMARTie:
https://www.linkedin.com/company/smartie-environmentalsmart-solutions/

7.3.2. Instagram SMARTie: @smartie.global
(https://www.instagram.com/smartie.global/)

7.4. Recomenda-se a desabilitação de anti-spams dos
domínios “@solvi.com” ou “@smartie.global”, que possam
barrar as comunicações sobre o Programa.

Neste caso, não será possível alegar a falta de
conhecimento sobre informações e/ou sobre resultados do
Programa.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021
SOLVI PARTICIPAÇÕES S.A. – Grupo Solví
ESS ENVIRONMENTAL SMART SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - SMARTie

