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REGULAMENTO 
VEDACIT LABS – 3º CICLO 

1. Organizador  

1.1. Este processo seletivo será́ promovido pela [Otto Baumgart Industria e Comercio 
S.A.] “Organizador”, tendo como objetivo exclusivo a seleção de startups para 
participarem do 3º ciclo do Programa Vedacit Labs.  

2. Participante  

2.1. A participação no processo seletivo será́ gratuita e voluntária. Não está 
condicionada a sorteio, pagamento, compra de produtos e/ou resposta a pesquisas, e 
não envolve a distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda. Assim, não deve 
ser enquadrada em qualquer modalidade de promoção ou concurso cultural.  

2.2. Consideraram-se “Participante” qualquer startup que se inscrever até a data 
indicada no item 5 deste Regulamento, mediante o preenchimento correto e completo 
do formulário disponibilizado no link https://vedacitlabs.com/vedacit-labs-abre-
inscricoes-para-o-terceiro-ciclo/, e que atenderem a todos os requisitos deste 
Regulamento. 

2.3. Ao ler e concordar com os termos do Regulamento, o Participante se compromete 
a fornecer informações verdadeiras, precisas, atualizadas e completas no ato da sua 
inscrição. Cada Participante poderá́ se inscrever apenas uma vez. Não serão aceitos 
formulários incompletos ou recebidos após a data e hora limite indicada.  

2.4. O Organizador se reserva o direito de verificar a veracidade as informações 
prestadas pelo Participante, podendo solicitar que o Participante complemente as 
informações prestadas, ou preste novas informações. O Participante que prestar 
informações falsas, incompletas ou incorretas, ou que as prestar fora dos prazos 
estabelecidos, será desclassificado.  

2.5. O Participante declara desde já conhecer e aceitar todos os termos e condições do 
processo seletivo previstos neste Regulamento, sendo certo que, com o ato de 
inscrição, o Participante declara possuir pleno interesse e disponibilidade em relação à 
participação no Programa, conforme descrito neste Regulamento, consentindo desde 
já com todas as condições apresentadas, e obrigando-se a respeitar as regras do 
Programa.  
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2.6. Deverão participar do processo seletivo e do processo de aceleração os próprios 
empreendedores e pessoas estratégicas da equipe designadas por eles.  

2.7. A participação no Programa é pessoal, intransferível e não poderá́ ser convertida 
em dinheiro, ativos financeiros de qualquer espécie ou qualquer forma de premiação 
que não a expressamente prevista neste Regulamento.  

3. Requisitos  

3.1. Serão admitidos como Participantes inscritos, somente startups que atenderem 
rigorosamente e cumulativamente aos requisitos apresentados a seguir: 

a. Ser pessoa jurídica devidamente constituída e sediada em território nacional 
brasileiro e estar em conformidade com as leis brasileiras, registrada e devidamente 
isenta de qualquer tipo de processo ou passivo trabalhista, fiscal ou tributário ou 
pendência junto a órgãos governamentais;  

b. Possuir exclusivamente sócios maiores de 18 (dezoito) anos de idade; 

c. Possuir solução relacionada ao segmento de construção civil, mediante a 
disponibilização de produtos, serviços e tecnologias, que tenha sido lançado e/ou 
esteja em fase de testes no mercado, com potencial de desenvolvimento; 

d. Demonstrar estar apto a compartilhar informações de seu negócio na inscrição e ao 
longo do processo seletivo, garantida a confidencialidade por parte do Organizador; 

e. Se selecionada, concordar com os termos do Programa, incluindo as condições de 
recebimento do Seed Money, que consistem na possiblidade de conversão em 
participação societária na startup, e determinados direitos relacionados a governança 
e a aquisição e venda de participação societária na startup. 

4. Objetivo do Programa  

4.1. O Programa tem por objetivo ampliar a oferta de soluções ao segmento de 
construção civil, disponibilizando produtos, serviços e tecnologias nas seguintes áreas: 

Tecnologia para Edificações: 

a. Soluções, produtos e serviços para a melhoria dos sistemas construtivos, com o foco 
em planejamento e concepção de projetos. 
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b. Tecnologias que contribuam com o planejamento, gestão e o monitoramento da 
execução das obras. 

c. Soluções com o foco no uso consciente da água durante a construção (diminuição 
nos índices de perdas). 

d. Soluções visando a eficiência energética (automação e digitalização do controle de 
impacto). 

e. Serviços focados na reutilização de materiais de uso temporário ou reciclagem. 

Varejo: 

f. Soluções para Gestão de Loja e Estoques do pequeno e médio Varejo. 

g. Soluções com o foco na atração e retenção do consumidor dentro da loja. 

h. Soluções que melhorem a experiência do cliente dentro da loja. 

i. Com o foco em varejo online, soluções que facilitem o processo de entrega dos 
produtos. 

j. Tecnologias para a coleta e análise de feedbacks, que dá a possibilidade de otimizar 
os produtos, serviços e atendimentos. 

k. Soluções voltadas à oferta de crédito para pequenos lojistas. 

Mercado Imobiliário: 

l. Soluções com o foco em gestão de propriedade, segurança e comunicação em 
condomínios. 

m. Soluções voltadas à oferta de crédito para consumidores de baixa renda. 

5. Período de Inscrição  

As inscrições podem ser feitas de 18 de janeiro até 01 de março 2021. 

6. Benefícios  

 



São Paulo, janeiro de 2021. 4 

 

 

6.1. Mentoria individual e coletiva, de acordo com os desafios captados nas entrevistas 
com as startups. Rede de mentores da Vedacit com experiência de 85 anos no 
mercado da construção civil, entre outros convidados. Os encontros serão marcados 
mensalmente, poderão ser online ou presencial.  

6.2. Acesso a oportunidade de novos negócios em feiras e eventos do setor e com 
ampla rede de clientes. 

6.3. Ampliação de network, com a possiblidade de se conectar com potenciais 
parceiros e investidores para o negócio. 

6.4. As startups selecionadas receberão um seed money no valor de até R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais), que poderá ser convertido em participação societária pelo 
Organizador. 

6.5. O Organizador poderá custear projetos de seu interesse. 

7. Seleção  

7.1. Entre os critérios de avaliação estão soluções com potencial de mercado, 
tecnologia utilizada, maturidade do plano de negócios e perfil do empreendedor. 

7.2. O Pitch Day com as finalistas acontecerá dia 26 de março de 2020 e as startups 
selecionadas iniciam o Programa em maio de 2021. 

7.3. Após a conclusão do ciclo de aceleração, as startups têm a possibilidade de 
escalarem o negócio e trabalharem com a Trutec, empresa do grupo Vedacit que leva 
soluções tecnológicas para a construção civil. 

8. Autorização de Uso de Nome, Marca e Responsabilidade pelos Dados Informados 

8.1. O Participante cede, a título gratuito e de forma definitiva e irrevogável, ao 
Organizador os direitos de uso de sua imagem, som de sua voz e direitos conexos 
decorrentes de sua participação neste processo seletivo, autorizando a divulgação de 
sua imagem, som de voz e nome por quaisquer meios de divulgação e publicação, para 
utilização comercial ou não, publicitária, promocional e/ou institucional pelo 
Organizador, sem limitação do número de veiculações, inclusive em filmes publicitários 
e institucionais veiculados em toda e qualquer forma de exploração audiovisual, em 
território nacional, pelo período de 5 (cinco) anos a contar da data da divulgação do 
resultado da seleção, reservando-se ao Participante apenas o direito de ter o seu  
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nome sempre vinculado ao material produzido e veiculado e/ou publicado por 
qualquer outra forma de mídia impressa e eletrônica, ou qualquer outro suporte físico, 
digital ou virtual existente ou que venha a existir, para fins de divulgação do Programa.  

8.2. O Participante assume sua plena e exclusiva responsabilidade para com qualquer 
informação ou o conteúdo submetido ao Programa, com relação à sua titularidade, 
originalidade e responsabilidade por eventuais violações à intimidade, privacidade, 
honra e imagem de qualquer pessoa, segredos industriais, propriedade industrial, 
direito autoral e/ou a quaisquer outros bens juridicamente protegidos, bem como em 
relação ao cumprimento da legislação brasileira, eximindo e isentando o Organizador 
de qualquer responsabilidade relativamente a tais fatos, aspectos, direitos e/ou 
situações.  

8.3 Havendo alegação de autoria por parte de terceiros ou ausência de autorização 
com relação a qualquer conteúdo encaminhado pelo Participante, o Organizador 
comunicará o Participante e averiguará a alegação. Durante a averiguação, a 
participação do Participante envolvido no Programa ficará suspensa, e em se 
comprovando a alegação, o Participante será́ desclassificado do Programa.  

8.4 O Participante fica, de forma irrevogável e irretratável, responsável por todo e 
qualquer dano causado ao Organizador e a terceiros, decorrente de ação ou omissão 
de seus sócios, funcionários, contratados ou prepostos. 

8.5 Fica proibido o uso por parte do Participante de qualquer imagem, marca, 
logomarca de propriedade do Organizador, sem a sua prévia e expressa autorização 
formal. 

8.6 O Participante reconhece que a participação no processo seletivo, bem como no 
Programa, caso seja selecionado, não lhe concede qualquer direito ou licença relativa a 
quaisquer dos direitos de propriedade intelectual do Organizador (incluindo marcas, 
patentes, direitos autorais e segredos empresariais) ou de suas controladas ou 
coligadas.  

8.7. A submissão da inscrição no Programa implica no consentimento das pessoas 
cujos dados pessoais tenham sido fornecidos no formulário de inscrição para que o 
Organizador trate os referidos dados, com a finalidade de cumprir os objetivos do 
processo de seleção, sendo assegurado ao titular dos dados todos os direitos previstos 
na legislação aplicável, incluindo a possibilidade de revogar do seu consentimento a 
qualquer momento, hipótese em que a participação da Participante no Programa 
poderá ser recusada pelo Organizador. 
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9. Disposições finais  

9.1. Este Regulamento poderá́ ser alterado unilateralmente pelo Organizar a seu 
exclusivo critério, inclusive quando for identificada qualquer omissão e/ou dúvida e 
pode, inclusive, sofrer aditamentos que tenham por objetivo a alteração dos prazos 
ora estabelecidos ou quaisquer das condições definidas, entre outras alterações que 
sejam decorrentes de decisões adotadas pelo Organizador, resultantes ou não de forca 
maior ou caso fortuito.  

9.2. Eventuais alterações ou aditamentos a este Regulamento serão amplamente 
comunicados aos Participantes pelos mesmos meios utilizados na divulgação deste 
Regulamento.  

9.3. O Programa é instituído como mera liberalidade do Organizador, o qual se reserva 
ao direito de modificá-lo ou cancelá-lo a qualquer tempo, total ou parcialmente, de 
acordo com o seu livre e exclusivo critério, sem que tais ações gerem qualquer direito 
ao Participante.  

9.4. A adesão do Participante ao Programa e, por via de consequência, sua anuência 
com o teor deste Regulamento, não implica na necessidade de compra de qualquer 
produto do Organizador.  

9.5. O Participante declara manter a titularidade sobre todos os direitos de exploração 
sobre a sua propriedade intelectual e assume o compromisso de não abrir mão desses 
direitos durante a participação o Programa.  

9.6. O Participante declara estar ciente que o Organizador investe recursos em P&D, 
de modo que é possível que já tenha desenvolvido alguma solução similar à do 
Participante internamente, o que poderia gerar conflitos. Assim, caso o Participante 
identifique qualquer possiblidade de conflito com algum produto desenvolvido pelo 
Organizador, deverá alertar o Organizador sobre tal fato antes que a sua inscrição no 
Programa seja submetida.  

9.7. O Participante, ao submeter a inscrição no Programa declara concordar 
integralmente com este Regulamento. 

* * * 


