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100 K LATAM Entrepreneurship Competition 

Supported by MIT MANAGEMENT LATIN AMERICA OFFICE & ITBA 

Regras da categoria "LAUNCH" 

 

Inscrições: Inscrições desde o dia 2 de julho até o dia 31 de Julho de 2020 (23:59 hs GMT-3 

Hora de Bs As)  

Esta competição procura apoiar o crescimento de empreendimentos dinâmicos na região. 

 

Para se candidatar nesta categoria, os empreendimentos não devem ter aceitado financiamento por 

mais de USD 400.000, não podem ter faturado mais de USD 20.000 e a empresa deve comprovar 

mais de um ano de desenvolvimento, ou seja, a mesma deve ter sido constituída antes do dia 

01/08/2019.   

 

Existem formas de financiamento que podem cair em uma área cinza. Nestes casos, o Comitê 

Organizador do Concurso deliberará sobre a elegibilidade e comunicará a decisão à equipe. A 

decisão do Comitê Organizador sobre a elegibilidade do participante é definitiva e inapelável. 

 

Os participantes devem apresentar um pitch de até 3 minutos, um resumo executivo, um produto 

mínimo viável e um plano de negócios completo, material a partir do qual um júri de especialistas 

da indústria selecionará 5 finalistas que disputarão a instância final.  

 

Os finalistas poderão solicitar um feedback do júri e, na instância final, deverão apresentar seu 

pitch diante de um júri de especialistas. Um membro da equipe, no mínimo, deverá estar presente 

na instância final, para o qual deverá confirmar sua presença com uma semana de antecedência.   

 

 

Instância Final: 16 y 17 de novembro de 2020. 

As cinco equipes finalistas apresentarão seus empreendimentos perante um júri de especialistas, 

através de um pitch de 3 minutos. No dia prévio participarão de uma jornada de aprofundamento 

com o júri da final, momento em que se espera esclarecer todas as dúvidas do júri sobre aquilo 

que fora apresentado junto com a inscrição. Um membro da equipe, no mínimo, deverá estar 

presente na instância final. Este evento será realizado na Cidade de Buenos Aires. 

 

 

Regras para a apresentação 

● Todos os documentos devem ser apresentados por via eletrônica, através da plataforma 

web. Não são permitidas apresentações em papel. 

● A data limite da apresentação é no dia  31 de Julho de 2020. 

● As apresentações fora do prazo ou que não preencham as condições de apresentação serão 

desclassificadas in limine e a decisão nesse sentido será definitiva e inapelável. 
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ATENÇÃO:  

 As informações poderão ir sendo carregadas parcialmente no site onde é feita a inscrição, 

esse site permitirá salvar o realizado e continuar mais tarde. Depois de "enviar" a 

apresentação, os participantes NÃO poderão introduzir modificações. 

 NÃO são permitidas menções ou representações de nenhuma espécie (logótipos, nomes, 

referências, apelidos, ícones, escudos) que façam referência à pertença a uma instituição 

acadêmica e/ou a patrocinadores do concurso. 

 Apresentações feitas depois do prazo ou incompletas NÃO serão consideradas. Capturas de 

tela ou impressões do sistema não constituem prova do ingresso do pedido de inscrição 

antes da data final.  

 Os participantes devem efetuar uma impressão de prova para verificar o correto formato de 

suas apresentações. 

 O Comitê Organizador do Concurso se reserva o direito de admitir qualquer apresentação 

em uma categoria diferente da selecionada pelo participante na hora do registro online. Se a 

equipe for admitida em uma categoria diferente da selecionada pelo participante, o Comitê 

Organizador comunicará essa decisão à equipe. 

 

 

Prêmios 

 Na categoria "LAUNCH" serão entregues os seguintes prêmios: 

● Vencedor do concurso - USD 55.000 

● Prêmio aos 4 finalistas que não se tornarem vencedores - USD $ 5.000 

 

 

Requisitos da apresentação 

A apresentação inclui os seguintes documentos: (1) Um Pitch, (2) Produto Mínimo Viável e (3) 

Plano de Negócios. 

 

Padrões de formato para cada um desses documentos:  

Observação: Caso os documentos apresentados não cumpram com estas normas, as apresentações 

serão automaticamente desclassificadas e não será fornecida qualquer devolução. Decisões a 

respeito da conformidade do envio serão fornecidas pela Equipe Organizadora do Concurso e 

serão definitivas e inapeláveis. 

 

1. Normas para a elaboração do Pitch 

Formato: O Pitch deve ser enviado por meio de um vídeo de, no máximo, 3 minutos. O vídeo 

deverá ser de acesso privado.  

Observação: Se o pitch ultrapassar os 3 minutos, o participante será desclassificado, sendo esta 

decisão definitiva e inapelável. Depende do participante compreender e transmitir a relevância 

e a inovação de sua ideia.  
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As seguintes diretrizes servem como guia para o Pitch. https://pitchanything.com/ 

1. Introdução: O que me destaca? 

2. Problema: Qual é o problema que está sendo resolvido? 

3. Solução: Como o problema é resolvido?  

4. Tamanho do mercado: Quem serão seus clientes e seus usuários? Qual o tamanho do 

mercado alvo de sua ideia? 

5. Modelo de negócios: Como farão dinheiro? 

6. Vantagem competitiva: Qual é a inovação com que sua proposta contribui? Caso ela não 

contribua com nenhuma novidade, expliquem por que vocês consideram que terão 

sucesso, apesar disso. Como vocês sabem que sua ideia é boa? 

7. Concorrência: Quem são seus concorrentes e substitutos? De que vocês têm mais medo? 

O que vocês entendem sobre seu negócio que outras empresas da indústria não veem? 

8. Plano de Marketing: O que é que eu vou fazer para crescer? Onde os meus clientes estão?  

Quanto custa para mim consegui-los? 

9. Equipe: Por que sua equipe é a melhor? Dê exemplos concretos de por que cada pessoa é 

realmente boa naquilo que faz. Se faltar experiência em sua equipe, mencionem como 

podem superar esse desafio. 

10. O que é que eu estou procurando? O que é que eu faria com o prêmio? 

 

2. Normas para a elaboração do Produto mínimo viável 

Formato: A apresentação do protótipo poderá ser feita em vídeo, fotos ou maquetes que 

demonstrem a funcionalidade e o avanço do mesmo. É permitido incorporar até um vídeo de 3 

minutos de duração, no máximo. O vídeo deverá ser de acesso privado. 

 

3. Normas para a elaboração do Plano de Negócios 

Formato: O Plano de Negócios contemplará: proposta de valor, mercado e rentabilidade. 

O upload do mesmo será feito diretamente na plataforma através de um conjunto de campos 

disponíveis para esse fim. 

Nos Anexos 1 e 2, são fornecidas informações sobre os conteúdos esperáveis. 

  

Final 

Um total de 5 equipes participarão da instância final. As equipes que avançarem para essa 

instância deverão apresentar um Pitch de 3 minutos, no máximo, diante de um júri de 

especialistas.  Um membro da equipe, no mínimo, deverá estar presente na instância final, 

prévia aceitação.  

 

As equipes finalistas poderão solicitar um feedback do júri e, na instância final, deverão 

apresentar seu pitch diante de um júri de especialistas. As equipes são aconselhadas a enviar, na 

hora da confirmação da participação: (1) plano de negócios revisado e (2) 12 slides atualizados, 

com os comentários do júri. 

 

  

https://pitchanything.com/
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Critérios de Avaliação 

 

Os juízes avaliarão sob os seguintes critérios: 

1. Proposta de valor: Será avaliado se o problema que a ideia resolve está claramente 

identificado e validado.  

2. Grau de inovação: A solução a esse problema é superadora daquela que existe no 

mercado? Qual é o novo enfoque proposto? 

3. Mercado potencial: O mercado ao qual o produto é dirigido deve estar claramente 

identificado e definido. Trata-se de um mercado grande ou de um nicho de mercado? 

4. Estratégia de comercialização: Será avaliado se a equipe tem uma ideia clara de como 

comercializar e vender seu produto / serviço.  

5. Viabilidade econômica: Será avaliado se o modelo de renda é o adequado para obter 

lucros em um horizonte de tempo longo. Existe a possibilidade de lançar um negócio e 

gerar renda no ano próximo? É um negócio lucrativo e escalável? 

6. Viabilidade técnica do produto / serviço. As equipes devem demonstrar que sua tecnologia 

é exequível e apresentar um protótipo. 

7. Equipe: Será avaliado se a equipe é a adequada para executar seus objetivos, se os 

membros se complementam. 

8. Impacto social: O projeto produz impacto na sociedade? Ele gera uma integração ou 

benefício aos mais vulneráveis? 

9. Impacto no meio ambiente: Será avaliado se para seu desenvolvimento foi levado em 

conta o impacto ambiental. O projeto colabora para o cuidado do meio ambiente? 

 

Em última instância, os juízes consideram se o projeto terá sucesso. Se você puder provar isso, 

você se sairá bem neste concurso. 
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Anexo 1 - Conteúdo Plano de Negócios 

Este é um guia para a elaboração do plano de negócios. Todas as informações devem estar 

associadas à ideia apresentada no concurso e não a outros projetos que o mesmo grupo já possuir.  

1. Proposta de valor  

● Que problema ou preocupação está sendo resolvido? É interessante saber como 

surge a ideia do produto, o que se observa no mercado que gera desconformidade e 

oportunidade de melhoria, quais são as tendências que atestam esse problema ou 

necessidade e se é sustentável ao longo do tempo. 

● Descrição da proposta de valor. Descrição do produto ou serviço através dos 

benefícios recebidos pelo cliente. Descricão de uma proposta de valor para cada 

segmento de cliente. 

2. Clientes 

● Mercado potencial: Quantificação do mercado potencial (nacional / estrangeiro) 

para o seu produto / serviço. 

● Concorrência: Identificação dos concorrentes e substitutos, menção dos produtos e 

serviços que oferecem, características da proposta de valor, preços, forma de entrega 

etc. 

●  Existem produtos ou serviços semelhantes em mercados externos? Quais são as 

diferenças, vantagens, desvantagens? 

● Vantagem injusta: O que nos diferencia da concorrência? Qual é a nossa vantagem 

injusta que garante que nossa proposta não possa ser facilmente copiada ou 

comprada? 

● Segmentos objetivos: Identificação e quantificação dos diferentes segmentos de 

clientes que a empresa atenderá. Sugere-se que estas informações sejam 

acompanhadas com uma comparação a respeito da concorrência e uma validação de 

mercado (Anexo 2). 

● Clientes atuais: No caso de empreendimentos em operação, indique as 

características de seus clientes, quantos vocês têm, quantos deles repitem as compras, 

qual a antiguidade deles etc. 

● Projeção de demanda: Projetar as vendas em unidades a três anos. Para esta 

projeção considerar o mercado potencial, a concorrência, os segmentos, a validação 

de mercado (Anexo 2) e a estratégia comercial (fidelização e rotação). 

3. Estratégia Comercial  

 Modelo de crescimento: Qual é a sua estratégia de crescimento no mercado interno? 

O negócio é escalável e pode ser comercializado globalmente? Explique como é 
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possível crescer rapidamente para outros mercados, ou seja, como é possível exportar 

o produto ou serviço e sob qual modalidade (franquias, distribuidores, agentes etc.)  

 Canal: Quais são os canais de venda que vocês vão usar? Identifique como chegará o 

produto e / ou serviço ao cliente, como você comunica sua proposta de valor, como é 

o serviço de venda e pós-venda. 

 Fidelização: Como você pensa fidelizar os clientes? Qual é a rotação de clientes 

esperada? 

4. Solução 

 Solução: Como você resolverá o problema descrito no item 1? 

 Produto Mínimo Viável / Protótipo: Descreva o mesmo: características, tecnologia, 

especificações, usabilidade, funcionalidade etc. Você pode usar fotos, vídeos, 

imagens, planos, patentes ou qualquer outra informação que considerar conveniente. 

 Aividades-chave: Identificar as atividades-chave necessárias para a realização do 

empreendimento (habilitações, desenvolvimentos tecnológicos, desenvolvimento de 

marca, contratação de know-how crítico etc.). 

5. Fontes de renda 

 Modelo de renda. Definir o modelo de negócios a ser adotado para cada um dos 

produtos ou serviços envolvidos no empreendimento. 

 Precificação e estimativa de renda. Definir o preço do produto e / ou serviço para 

os diferentes segmentos de clientes e / ou produtos / serviços comercializados. 

 

Sugere-se que estas informações sejam acompanhadas com uma comparação a respeito da 

concorrência e uma validação de mercado (Anexo 2). 

 

Para os valores de preços, custos e investimentos, você deverá colocá-lo em dólares 

equivalentes. O ano 1 corresponde ao ano de início das operações (quando o investimento é 

feito). 

 

 Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Preço do produto 1 (P)    

Quantidade vendida do produto 1 (Q)    

Preço do produto 2    

Quantidade vendida do produto 2    

Preço do produto n    

Quantidade vendida do produto n    

Total de vendas (P x Q)    
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6. Estrutura de custos 

 Recursos-chave: Identificar os recursos-chave do empreendimento: recursos 

humanos, tecnologia, ativos fixos, marca, propriedade intelectual etc. 

 Investimento: Detalhe o investimento necessário para realizar o negócio pelos itens 

principais. Um modelo é fornecido como exemplo. 

 

Itens Montante 

Desenvolvimentos de software  

Instalações de escritório e equipamentos  

Infraestrutua e adequações edilícias  

Patente, registro de marca etc.  

Licenças  

Publicidade e promoção  

Constituição da empresa  

Outros  

Total de investimentos  

 Custos: Especificar os custos associados ao empreendimento. Podem acrescentar 

todos os itens que considerarem necessários. É preciso justificar cada custo. 

 

 ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Aluguel e arrendamentos    

Materiais, insumos e matéria-prima    

Fornecimento de energia, conectividade etc.    

Comissões por Vendas    

Despesas administrativas    

Publicidade e promoção    

Salários    

Amortizações    

Impostos    

Outros    

Total de custos    
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7. Rentabilidade. 

 Métricas: Indique e determine suas principais métricas: Custo de aquisição de 

clientes, renda média na vida do cliente, taxa de perda de clientes, antiguidade 

dos clientes etc. 

 Ponto de equilíbrio: Calcule seu ponto de equilíbrio em unidades para os 

primeiros 3 anos. As unidades devem ser as mesmas que aquelas utilizadas para 

determinar a projeção de clientes. 

 
 ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Vendas    

Custos variáveis    

Custos Fixos    

EBITDA    

Amortizações    

EBIT (resultado antes de 

juros) 

   

    

CAC    

LTV (CUSTOM)    

    

Quantidade vendida    

PE    

    

Financiamento requerido  

8. Equipe – Acordo de Sócios 

O propósito deste acordo é que os juízes possam entender se os membros da equipe estão 

alinhados em suas visões e objetivos. Os acordos de sócios não precisam ser acordos legalmente 

vinculantes, mas um entendimento geral entre os colegas da equipe. O acordo da equipe deve 

incluir, no mínimo, o seguinte:  

 Visão da empresa 

 Papéis dos membros da equipe 

 Objetivos para o próximo ano 

 

O acordo não pode superar as 2 páginas: a primeira, para o acordo, e a segunda, para a 

assinatura dos membros da equipe. 
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Anexo 2 - Informação de Mercado. 

Propõe-se fazer um levantamento das informações a seguir. 

 

Para construir uma empresa, é fundamental entender os próprios clientes. Compreender o que é que 

eles valorizam sobre nossa proposta e por que nos escolherão perante a concorrência.  

Nesta seção, as equipes que venderem a “consumidores” ou  "indivíduos” serão chamadas de B2C 

e aquelas que venderem a empresas ou organizações serão empresas B2B.  

 

B2C 

Aconselhamos recopilar os comentários de 50 ou mais clientes atuais ou potenciais. Os clientes 

que sejam entrevistados devem ser representativos de seu cliente alvo. Isso deve ser feito mediante 

entrevistas presenciais ou enquetes online ou escritas. 

 

Você pode desenhar a enquete como quiser, porém, ela deve responder a algumas perguntas 

críticas: 

a. Por que eles estariam ou não dispostos a utilizar este produto/serviço? 

b. Que problema, se houver, é resolvido por sua proposta? 

c. Eles o recomendariam para um amigo? Por que sim ou por que não? 

d. Que porcentagem de pessoas que eles conhecem usariam este produto / serviço? 

e. Quanto eles estão dispostos a pagar por este produto / serviço?  

 

B2B 

Neste caso, aconselhamos entrevistar três ou mais clientes potenciais. Isso deve ser feito por meio 

de entrevistas telefônicas ou presenciais. Todos os dados serão recopilados digitalmente e 

revisados pelos juízes. Devem incluir o nome, a empresa, o cargo e as informações de contato da 

pessoa entrevistada. É provável que essa pessoa não seja contatada, porém, caso a pesquisa 

apresente certas dúvidas, o cliente poderá ser contatado. 

 

Você pode desenhar a entrevista para o cliente como quiser, porém, ela deve responder a algumas 

perguntas críticas: 

a. Por que eles estariam ou não dispostos a utilizar este produto/serviço? 

b. Que problema, se houver, é resolvido por sua proposta para sua empresa ou clientes? 

c. Eles recomendariam sua proposta a um colega ou organização / companhia parceira? Por 

que sim ou por que não? 

d. Que porcentagem de pessoas que eles conhecem usariam este produto / serviço? 

e. Eles comprariam este produto / serviço? Quanto eles estão dispostos a pagar por este 

produto / serviço?  

f. Que impacto isso teria no seu negócio? 
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 REGRAS GERAIS 

● A apresentação é gratuita.  

● Os participantes devem ser maiores de 18 anos na hora de se apresentarem ao 

concurso.  

● Os participantes devem ser residentes em algum dos países da América Latina e o 

Caribe. 

● Não podem participar do concurso: 

a) Membros do Comitê Organizador. 

b) Aqueles que se desempenhem como júri do $ 100 K Latam edição 2020 

c) Familiares directos ou conviventes das pessoas mencionadas no item a).  

● As apresentações podem ser ingressadas por indivíduos ou equipes de até 5 membros. 

Doravante, eles serão chamados de OS PARTICIPANTES, de um modo geral. 

● Todos os integrantes de uma equipe devem ser corretamente identificados na 

apresentação, indicando nome, sobrenome, nacionalidade, documento de identidade e 

código de identificação fiscal.  

● Cada participante pode apresentar uma única ideia por concurso e a mesma não pode 

ser apresentada em mais de uma categoria.  

● Uma mesma pessoa não pode se apresentar em duas equipes diferentes.  

● As apresentações devem constituir um trabalho original dos participantes. 

● As apresentações estão sujeitas aos seguintes requisitos de financiamento: 

○ Os participantes devem revelar os fundos recebidos na hora da inscrição. 

○ Como financiamento é considerado o financiamento institucional e não 

institucional. 

○ O financiamento institucional corresponde a qualquer fonte de financiamento 

que tenha um componente de propriedade de capital (ou seja, venda de ações 

ou capital de pessoas alheias à equipe, incluindo os fundadores não 

administradores). 

○ Os fundos não institucionais incluem concursos, subvenções, amigos e 

familiares etc. nos casos em que não há participação acionária associada ao 

financiamento. 

● Um membro da equipe, no mínimo, deverá estar presente na instância final, prévia 

aceitação. Caso não se apresente pelo menos um membro da equipe, o prêmio ganho 

será perdido. 

● O júri se reserva o direito de desclassificar qualquer inscrição que não cumpra com as 

formalidades e os requisitos de apresentação que, tendo estado disponíveis na hora da 

apresentação, tenham deixado de estar presentes em qualquer momento antes da 

escolha do vencedor e/ou que seja descoberto qualquer descumprimento das regras 

gerais. 
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Detalhes de elegibilidade: 

 

As apresentações devem constituir o trabalho original dos participantes e podem ser ingressadas 

por um único participante ou por uma equipe de até 5 membros.  

Os Participantes podem ingressar uma única ideia no concurso. 

O mesmo Participante não pode ingressar a mesma ideia em mais de uma categoria.  

O Comitê Organizador do Concurso se reserva o direito de admitir qualquer apresentação em uma 

categoria diferente da selecionada pelo participante na hora do registro online. Se a equipe for 

admitida em uma categoria diferente da selecionada pelo participante, o Comitê Organizador 

comunicará essa decisão à equipe. 

 

Na hora de ingressar a apresentação, os participantes devem revelar claramente qualquer tipo de 

contribuição ou financiamento (funding) recebido antes da inscrição.  

 

A decisão do Comitê Organizador sobre a elegibilidade do participante é definitiva e inapelável. 

 

Ao enviar seu projeto ou empreendimento, os participantes declaram e garantem ao Concurso que 

possuem todos os direitos, títulos e/ou interesses no plano comercial apresentado e que as 

informações que ele contém são precisas e completas, bem como que, ao enviar o documento ao 

Concurso, não violam nem violarão nenhum contrato ou direitos de terceiros, incluindo qualquer 

patente, direito autoral, segredo comercial, propriedade ou informações confidenciais, marca 

registrada, publicidade ou direito de privacidade. O júri do Concurso se reserva o direito de 

desclassificar qualquer inscrição que, conforme seu juízo, violar a letra ou o espírito das 

diretrizes, processos e regras dele. As decisões do júri são definitivas e inapeláveis. 

 

Confidencialidade 

Terão acesso aos resumos executivos encaminhados ao Comitê Organizador, os membros de seu 

júri e a equipe de Tecnologia Informática. São tomadas medidas razoáveis para limitar o acesso 

aos resumos executivos apresentados (chamados coletivamente de “resumos"). 

 

Os juízes do Concurso serão capitalistas de risco, docentes, empresários e advogados que estão 

acostumados a lidar com materiais confidenciais de modo habitual. Caso alguma parte do Resumo 

Executivo ingressado seja confidencial, os participantes deverão marcar claramente essas 

informações como “CONFIDENCIAIS” e o Comitê Organizador do Concurso manterá essa 

legenda em qualquer cópia do resumo fornecido aos membros do júri.  

 

Porém, embora os participantes indiquem que as informações são confidenciais, nenhum 

destinatário do resumo terá a obrigação de confidencialidade para informações que: (a) estiverem 

disponíveis publicamente antes do momento de sua divulgação no Concurso ou se tornarem 

publicamente disponíveis a partir desse momento sem qualquer ato ilícito do destinatário; ou (b) 

forem conhecidas pelo receptor antes da data de divulgação ou o destinatário chegar a conhecê-

las, a partir desse momento, de um terceiro que, aparentemente, tiver um direito fidedigno de 

divulgar as informações; ou (c) forem reveladas pelo destinatário de acordo com sua aprovação; 

ou (d) forem reveladas por você ou por qualquer membro de sua equipe, sem restrição de 

divulgação adicional; ou (e) forem desenvolvidas independentemente por um destinatário; ou (f) o 

destinatário estiver obrigado a revelá-las para cumprir com as leis ou regulações aplicáveis, ou 

com uma ordem judicial ou administrativa.  
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Catálogo de Imprensa 

 

O Comitê Organizador do Concurso publicará um catálogo oficial com propósitos de marketing e 

relações públicas, no qual serão indicadas as identidades dos integrantes das equipes 

competidoras, dados de contato e a breve descrição do projeto registrado no Concurso. Esses 

dados serão considerados de domínio público e, consequentemente, não será requerida 

autorização específica para a sua publicação. O catálogo não incluirá informações confidenciais 

referentes ao projeto, como tecnologias aplicadas, Plano de Negócios etc. 

 

A incorporação das equipes ao catálogo é obrigatória. Consequentemente, a subscrição às bases 

do Concurso implica a conformidade de todos os integrantes da equipe com a publicação dos 

dados. 

 

Propriedade Intelectual 

Os participantes podem criar negócios utilizando tecnologias sobre as quais possuam permissão 

de uso. Isso significa que criaram a tecnologia, que a patente está no seu nome ou que possuem a 

permissão expressa (ou seja, escrita) da pessoa ou organização proprietária da propriedade 

intelectual. Qualquer Participante que violar isso será automaticamente desclassificado do 

concurso.  

O Comitê Organizador do Concurso insta os participantes a verificarem com assessores ou 

assessores legais apropriados, antes de enviarem as inscrições, se qualquer propriedade intelectual 

descrita em seu resumo está protegida; ou seja, mediante apresentações apropriadas de 

propriedade intelectual, avisos (patentes, direito autoral, etc.) por parte da instituição proprietária 

e/ou indivíduos. O Comitê Organizador do Concurso também recomenda que os participantes 

determinem, com antecedência, se seu resumo descreve uma tecnologia, invenção, trabalho 

protegido pelo direito autoral ou outra propriedade intelectual de terceiros.   

 

Desembolso do Prêmio 

Os pagamentos de prêmios serão distribuídos da seguinte forma: 

 A mesma quantia do prêmio ganho será paga a cada indivíduo em uma equipe vencedora. 

 Os destinatários individuais do dinheiro do prêmio serão responsáveis pelas implicações 

fiscais de seus lucros e por todas as despesas por transações e comissões bancárias que 

puderem ser geradas.  

 As equipes podem ceder seus quinhões individuais do dinheiro do prêmio, outorgando o 

montante total a uma entidade comercial registrada se, e somente se todas as condições a 

seguir forem cumpridas: 

O Participante deve ter sido registrado como entidade comercial antes da data do 

Concurso. 

a) O Participante possui um código de identificação fiscal anterior à data de 1 de 

março de 2020. 
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b) Todos os membros da equipe acordaram, por escrito, renunciar a seus quinhões 

individuais do dinheiro do prêmio em troca da outorga do montante total do 

dinheiro do prêmio à entidade comercial registrada. Recomendamos firmemente 

que as equipes procurem assessoramento legal antes de firmar o acordo. 

 

 Os professores do ITBA que forem participantes ou integrarem equipes participantes 

receberão o prêmio sob alguma das modalidades descritas acima. Os montantes recebidos 

na qualidade de Prêmio NÃO poderão ser considerados de caráter remuneratório, nem 

vinculados, de modo algum, a seu desempenho profissional para as instituições 

organizadoras, sendo totalmente alheios e desvinculados a suas tarefas normais e 

habituais. 

 As despesas e comissões bancárias são de responsabilidade exclusiva dos 

participantes.  

 O prêmio será pago no país do vencedor ou onde ele indicar, mediante 

transferências bancárias ou entrega de valores, dando-se cumprimento às normas 

legais, bancárias e impositivas do país indicado. As transferências bancárias serão 

realizadas unicamente a contas de titularidade da equipe vencedora e/ou de seus 

integrantes, conforme o caso.  

 O pagamento dos prêmios fica estabelecido em dólares estadunidenses. Sem prejuízo disso, 

caso na hora de fazer os pagamentos existam restrições para a circulação da moeda 

estrangeira no país indicado pelo vencedor, decorrentes de uma decisão do governo, 

qualquer que fosse a sua origem, que impeçam a aquisição dessa moeda, o Comitê 

Organizador do Concurso realizará as gestões ao seu alcance, a fim de arbitrar os meios 

para fazer efetivo o pagamento do prêmio na moeda comprometida ou seu valor 

equivalente, mediante operações bancárias e de bolsa autorizadas pela legislação. 

 

Imprensa 

É requerido que todas as equipes participem na mídia e nos acontecimentos de imprensa 

relacionados com o Concurso. Isso inclui, sem limitações, os seguintes acontecimentos: 

 Pode ser solicitado a todos os participantes que forneçam uma descrição de 150-200 

palavras, que será posta à disposição da mídia e poderá ser divulgada publicamente, em 

parte ou em sua totalidade. 

 Pode ser solicitado a todos os participantes que falem com a mídia para realizarem 

entrevistas relacionadas com a competição, quando o Comitê Organizador o requerer. 

 Pode ser solicitado a todos os participantes que forneçam conteúdos para os comunicados 

de imprensa relacionados com a competição. 

 

Participar na mídia e em acontecimentos de imprensa não requer, em modo algum, que as equipes 

divulguem informações confidenciais, relacionadas com seus negócios. O Comitê Organizador do 
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Concurso acorda fornecer consultas a qualquer equipe, prévia solicitação, para evitar tais 

divulgações, enquanto participa em acontecimentos relacionados com a imprensa. 

 

Presença em eventos especiais 

Ao longo do Concurso, será requerido que as equipes estejam presentes em certos eventos. Os 

eventos incluem recepções organizadas por patrocinadores, uma recepção dos organizadores do 

$100K Latam e o evento de avaliação dos finalistas. Eles serão informados em detalhe mais 

perto da data. 

 

 

Outras considerações 

 

Anonimato 

 

A fim de assegurar a integridade e imparcialidade na avaliação, todos os Projetos participantes 

serão atribuídos aleatoriamente a diferentes membros do júri. Serão utilizados números a fim de 

não revelar os nomes.  

 

Os participantes não podem mencionar e/ou incluir representações de nenhum tipo das instituições 

acadêmicas e/ou das empresas patrocinadoras do concurso, em nenhuma de suas apresentações. O 

participante que violar estas regras de anonimato em forma expressa ou sub-reptícia será 

automaticamente desclassificado do concurso.   

 

 

Uso do Nome e Denominações 

Você aceita que não utilizará o nome do “Instituto de Tecnologia de Massachusetts”, Instituto 

Tecnológico de Buenos Aires, $100K Latam ... ou qualquer variação, adaptação ou abreviação do 

mesmo, nem de nenhum de seus auditores, funcionários, professores, estudantes, empregados ou 

agentes, ou qualquer marca comercial de propriedade do MIT ou o ITBA em qualquer publicidade 

sem a permissão por escrito do Comitê Organizador e do Escritório do MIT para a América 

Latina. 

 

Vigência do Concurso 

Este concurso começará a vigorar a partir de seu lançamento no dia 2 de julho e até o dia 17 de 

novembro, momento em que se dará ciência dos vencedores do concurso. 

Caso ao longo da vigência do Concurso apareçam circunstâncias de força maior ou caso fortuito, 

alheias a todas as partes envolvidas, que alterem substancialmente aquelas levadas em conta na 

hora de seu lançamento, o ITBA poderá suspender ou interromper indefinidamente o concurso, a 

qualquer tempo.  
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São consideradas situações de força maior ou caso fortuito os imprevistos, cuja prevenção seja 

impossível, por exemplo, mas sem limitações, um terremoto, os atos de autoridade desmedida 

exercidos por funcionários públicos, crises econômicas, golpes de estado, guerra, epidemias etc. 

O caso fortuito ou força maior devem provir de uma causa integralmente alheia à vontade do 

ITBA, de seus diretores, dos participantes e/ou das empresas patrocinadoras e ser imprevisíveis, ou 

seja, cuja prevenção dentro dos cálculos ordinários e correntes não seja possível, e que não possam 

ser resistidos pelos mecanismos de controle e regulação atuais.  

Na hipótese de suspensão ou interrupção, as apresentações inscritas serão devolvidas aos 

participantes.  Em nenhuma hipótese de suspensão ou interrupção do concurso será gerado o 

direito, para nenhuma das partes envolvidas, de reclamar por nenhum tipo de perdas e danos 

decorrentes dela.      

 

Dispensa de Responsabilidade  

 

O ITBA NÃO REALIZA DECLARAÇÕES NEM OFERECE GARANTIAS DE NENHUM 

TIPO A RESPEITO DO CONCURSO $100 K LATAM ENTREPRENEURSHIP 

COMPETITION NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE.  

EM HIPÓTESE ALGUMA O ITBA, SEUS DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, EMPREGADOS, 

ESTUDANTES, JUÍZES E PATROCINADORES DA COMPETIÇÃO $100 K LATAM SERÃO 

RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER INFORMAÇÕES OU DECISÕES REALIZADAS EM 

NOME DO CONCURSO E/OU POR INCIDÊNCIA E/OU DANOS DECORRENTES DE 

QUALQUER TIPO, INCLUÍDOS OS DANOS ECONÔMICOS OU LESÕES À 

PROPRIEDADE E AOS LUCROS PERDIDOS. 

O ITBA NÃO SE RESPONSABILIZA POR NENHUM ATRASO, PERDA, DEMORA, MAL 

ENCAMINHAMENTO, DANO, AUSÊNCIA OU ILEGIBILIDADE NAS APRESENTAÇÕES 

E/OU INSCRIÇÕES. 

O ITBA NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS DECORRENTES DA 

PARTICIPAÇÃO NESTE CONCURSO, INCLUINDO MORTE, LESÕES E/OU DANOS 

DECORRENTES DE AÇÕES, CONDUTAS E/OU EXPERIMENTOS REALIZADOS PARA 

PREENCHER OS REQUISITOS DO PRESENTE CONCURSO.  

Lei Aplicável 

O presente concurso se regerá pelas leis em vigor na República Argentina. O foro aplicável em 

face de quaisquer controvérsias decorrentes da aplicação ou interpretação dos presentes termos e 

condições será a Justiça Nacional da Vara Cível da Capital Federal da República Argentina. 
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