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A 2ª CHAMADA DE BONS NEGÓCIOS PELO CLIMA - CLIMATE 

VENTURES visa encontrar e fomentar negócios que promovam 

uma economia mais regenerativa (circular) e de baixo carbono. A 

Chamada é realizada pela Climate Ventures com parceria 

institucional do iCS (Instituto Clima e Sociedade) e apoio técnico 

da Pipe.Social.



Para conseguir isso, buscamos soluções que sejam bons negócios 

para o clima, independente da fase de desenvolvimento e que 

atuem, por exemplo, mas sem se limitar, com os seguintes temas: 


Objetivo

Geração, eficiência, distribuição, solar, 
eólica, bioenergia, smart grids etc.



Transporte de carga ou de pessoas, 
mobilidade urbana etc.



Recuperação, conservação, manejo, cultivo, 
extrativismo, silvicultura etc.


Logística e mobilidade

Uso do solo e Florestas 

Energia

Sistemas de monitoramento, 
aproveitamento das águas pluviais, 
reutilização, práticas sustentáveis etc.



Todos os tipos, de moda – upcycling  
– à indústria pesada com reciclagem  
e reaproveitamento de materiais, 
biodigestores



Agricultura, pecuária, produção, 
distribuição, vertical farming etc.

Gestão da água 

Gestão de resíduos 

Agropecuária 
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https://www.climateventures.co/


A Climate Ventures é uma plataforma de inovação para acelerar a economia 

regenerativa e de baixo carbono no Brasil, articulando lideranças de governo, 

sociedade civil e setor privado, de forma estruturada com foco em ação. Seu 

propósito é aumentar pipeline e fluxo de investimentos em "bons negócios pelo 

clima” através do fomento de um ecossistema que integra as esferas de clima, 

negócios/finanças e inovação/tecnologia. 


Quem somos 2
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Realizador

PARCEIRO INSTITUCIONAL

APOIO TÉCNICO

https://www.climaesociedade.org/

O Instituto Clima e Sociedade (iCS) é uma organização filantrópica que promove 

prosperidade, justiça e desenvolvimento de baixo carbono no Brasil. Funciona 

como uma ponte entre financiadores internacionais e nacionais e parceiros locais. 

Assim, é parte de uma ampla rede de organizações filantrópicas dedicadas à 

construção de soluções para a crise climática. O iCS traça planos de ação frente 

aos problemas climáticos a partir de uma lente social. Por isso, prioriza medida s 

que, além de reduzir as emissões de GEE, também gerem melhorias na qualidade 

de vida para os mais vulneráveis. Nesse sentido, o Instituto apoia a promoção de 

empregos verdes, a melhoria de sistemas de transporte público, a criação de 

infraestrutura de mobilidade ativa e a energia limpa de baixo custo. 

https://pipe.social/

A Pipe.Social, que conduzirá esta chamada, é uma plataforma-vitrine de negócios 

de impacto social e ambiental que surgiu com o desejo de provocar conexões 

relevantes no Brasil, permitindo que empreendimentos sejam vistos e também se 

reconheçam dentro do universo de possibilidades que o ecossistema hoje oferece. 

Entre os serviços prestados estão recrutamento, mapeamento e análise de 

negócios, pesquisa de mercado e tendência, chamadas de impacto, suporte a 

investidores, mentorias etc. 
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Tenham equipes compostas por inovadores/empreendedores 
com idade acima de 18 (dezoito) anos;


Sejam um negócio que produza benefícios para o clima como 
efeito direto ou indireto da aplicação de suas soluções.


Sejam negócios já constituídos, gerem receitas e tenham 
potencial de ser escaláveis ou replicáveis,


Tenham um produto/solução que se relaciona, direta ou 
indiretamente com o objetivo da chamada, conforme descrito 
no item 1 acima; e,


Tenham atuação no Brasil, mesmo que a sede/matriz esteja 
localizada em outro país.


• 


• 


• 


•  


•

Dentre todas os inscritos, haverá até 14 (quatorze) finalistas, dos quais 

até 07 (sete) serão selecionados.
O programa3

Poderão se 

candidatar pessoas 

físicas ou empresas, 

com ou sem fins 

lucrativos, que:


Quem pode se 
candidatar
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Participarão do evento Speed Dating da Climate Ventures (05 e 06 de 

Novembro / 19), onde receberão capacitação para refinamento de modelo de 

negócios, tese de impacto, teoria de mudança e pitch.

Os até 14 (quatorze) finalistas terão destaque no Site da Climate Ventures e;


3.1

Negócios Finalistas

Pitch em plenária no Summit Climate Ventures (fevereiro / 2020) - evento 

com a presença de 300 a 500 pessoas do ecossistema de negócios de 

impacto, clima e tecnologia.

Dos finalistas, até 07 (sete) negócios serão os selecionados da chamada. Os 

selecionados terão acesso às seguintes premiações:



3.2

Negócios Selecionados

Impulsionamento Climate Ventures com a duração de 6 meses (a partir de 

fevereiro/2020): programa da Climate Ventures customizado a partir das 

necessidades de cada startup e de cada empreendedor(a), que tem como 

foco a conexão com o ecossistema de apoio às startups boas para o clima, 

incluindo conexão com mentores, aceleradoras e investidores, assessoria 

para acesso a mercado e investimento e participação em eventos de 

parceiros estratégicos e rodadas de negócios. 




Não poderão se candidatar pessoas físicas ou empresas, com ou sem 

fins lucrativos, que sejam:

Quem não 
pode se 
candidatar
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Cada projeto só pode ser inscrito uma vez. Não 

será permitido que uma mesma pessoa faça 

parte de mais de um projeto inscrito.



Se você tiver alguma dúvida sobre o seu pedido 

ou formulário, haverá um e-mail de contato 

habilitado para esse fim: contato@pipe.social



Atenção!
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Pessoas jurídicas de Direito Público nacionais ou 
internacionais; ou


Projetos com objetivos político/partidários ou religiosos.


• 


• 

A inscrição dos projetos deve ser enviada através do formulário que será 

ativado para este propósito no site da chamada da Pipe Social pelo link


O sistema só permitirá a apresentação de formulários que estejam 

completos em pelo menos os campos obrigatórios.



Cada projeto participante deve registrar e descrever sua proposta 

seguindo as instruções detalhadas no site.



http://bit.ly/ClimateVentures2019 

Como se 
candidatar
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CHAMADA
Fase 01

AVALIAÇÃO E 
SELEÇÃO DOS 
FINALISTAS

Fase 02

SELEÇÃO 

FINAL


Fase 03

A inscrição para a 2ª CHAMADA DE BONS NEGÓCIOS PELO CLIMA - CLIMATE 
VENTURES pode ser feita a partir de 6 de Agosto de 2019 até as 23h59 de 16 de 
Setembro de 2019, ambas as datas inclusive.



Deverão ser inscritos os negócios e/ou projetos que correspondam aos critérios 
apresentados.


As candidaturas serão avaliadas por representantes definidos pela 
Climate Ventures e Pipe.Social de acordo com os seguintes critérios:


O processo de pré-seleção começará em 23 de Setembro de 2019 e irá até 16 de 
Outubro de 2019, ambas as datas inclusive. 



Nessa etapa, serão escolhidos até 14 (quatorze) negócios finalistas da chamada, 
com acesso aos benefícios citados no item 3.1.



Uma vez apontados os finalistas, os integrantes dos respectivos projetos serão 
comunicados pelos organizadores da chamada via e-mail e contato telefônico, se 
necessário. Todos os projetos finalistas deverão assinar os termos e condições da 
2ª CHAMADA DE BONS NEGÓCIOS PELO CLIMA - CLIMATE VENTURES e/ou 
outros acordos submetidos pela Climate Ventures para continuar no programa.


De 16 a 25 de outubro a Pipe.Social irá entrevistar via teleconferência durante 1h os 
representantes de até 14 (quatorze) negócios a fim de compreender suas soluções 
e avaliá-las seguindo os mesmos critérios da fase 2 acima.



Após esta etapa, os 14 (quatorze) projetos selecionados participarão do Speed 
Dating da Climate Ventures, em 05 e 06 de novembro, onde receberão capacitação 
para refinamento de modelo de negócios, tese de impacto e teoria de mudança. 



Ao fim desse processo, serão apontados os até 07 (sete) projetos selecionados da 
2ª CHAMADA DE BONS NEGÓCIOS PELO CLIMA - CLIMATE VENTURES. Os 
integrantes dos projetos selecionados serão comunicados pelos organizadores da 
chamada via e-mail e contato telefônico, se necessário.

Alinhamento com o tema da chamada;


Clareza na definição do problema endereçado e solução oferecida;


Potencial de impacto ambiental;


Potencial de impacto social;


Maturidade do projeto;


Nível de inovação; e,


Oportunidade comercial e potencial de mercado.


•

•

•

•

•

•

•



Comunicação8

Importante9
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Todos os resultados e comunicações relativas à esta chamada serão realizados por meio 

do site da chamada:  http://bit.ly/Climate Ventures2019  e, de forma complementar, nos 

canais da Climate Ventures e Pipe.Social. É responsabilidade de cada participante 

acompanhar o site periodicamente e atualizar suas informações no perfil de seu negócio, 

caso necessário. Adicionalmente, serão feitas comunicações por e-mail para a pessoa de 

contato indicada no cadastro.



Solicitações de esclarecimentos acerca do conteúdo desta chamada deverão ser 

encaminhadas diretamente ao endereço eletrônico: contato@pipe.social


Ao submeter o formulário de inscrição, o candidato declara e 
garante que o conteúdo incluído na sua inscrição, bem como o 
próprio projeto, são de sua criação original e não violam ou 
infringem quaisquer direitos de propriedade intelectual e que 
também não correspondem a atividades ou tecnologias ilegais que 
tenham sido obtidas como resultado da violação de qualquer 
obrigação contratual anterior com um terceiro.

 

A inscrição na chamada não transfere à Climate Ventures e/ou à 
Pipe.Social quaisquer direitos sobre propriedade intelectual dos 
candidatos, salvo se explicitamente estabelecido de outra forma 
em contratos subsequentes entre as partes. As instituições 
realizadoras do 2ª CHAMADA DE BONS NEGÓCIOS PELO 
CLIMA - CLIMATE VENTURES não se responsabilizam pela 
autoria e nem pela originalidade das propostas inscritas. No ato da 
inscrição, o candidato ou a equipe, declaram, sob as penas da lei, 
que o trabalho é fruto de sua legítima autoria, não configurando 
plágio nem violação a qualquer direito de propriedade intelectual 
de terceiros, eximindo a instituição organizadora de qualquer 
responsabilidade decorrente de falsidade desta declaração, 
responsabilizando-se o autor por eventuais lesões/prejuízos a 
direito de terceiros ou da organização do evento. 






Ao submeter o formulário de inscrição, o candidato autoriza que a 
Climate Ventures use seu nome e imagem em materiais de 
comunicação relacionados à chamada e seus resultados, assim 
como a publicação do perfil de dados básicos da empresa 
(excluindo dados financeiros) na plataforma da Pipe.Social, 
conforme termo de uso da plataforma-vitrine.


A qualquer momento do processo de seleção, em qualquer 
uma das etapas, os responsáveis por esta chamada poderão 
entrar em contato com os candidatos inscritos para 
obtenção de informações complementares ou eventuais 
esclarecimentos sobre a solução proposta. 



A equipe Climate Ventures reserva-se o direito de 
desqualificar imediatamente qualquer candidato que 
procure ignorar ou interferir no processo de seleção; ou que 
desempenhe qualquer atividade ou prática que possa ser 
considerada contrária aos princípios desta chamada ou das 
instituições que a integram/promovem. A ausência de 
qualquer documento exigido, além da constatação de 
qualquer irregularidade no processo constituirão fator 
impeditivo para a aprovação/continuidade no processo.

 

Esta chamada não implica em obrigatoriedade por parte da 
Climate Ventures ou das instituições que integram/promovem 
esta chamada em selecionar, premiar ou conceder qualquer 
dos benefícios a qualquer dos projetos inscritos ou 
selecionados. A participação nesta convocação não constitui 
uma oferta de emprego ou obriga a Climate Ventures a 
contratar, pagar, adquirir ou alugar serviços pessoais ou 
empresariais dos participantes inscritos.



A qualquer tempo, a presente chamada poderá ser revogada 
ou anulada, no todo ou em parte, por decisão unilateral ou 
conjunta, por motivo de interesse da Climate Ventures ou 
exigência legal, sem que isso implique em direito à 
indenização ou reparação de qualquer natureza. 


C on d i ç õ e s  d e s ta  c h ama d a P ropr i e d a d e  I n t e l e c tua l

A utor i z ação  para  d i v u l g ação  d e  d a d o s



Confidencialidade e 
tratamento de dados pessoais
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O conteúdo das ideias e projetos apresentados na convocação, todos os documentos e 

informações de qualquer tipo fornecidos pelo participante serão tratados 

confidencialmente pela Climate Ventures.


 


Ao submeter o formulário de inscrição, o candidato dá o seu consentimento à Climate 

Ventures, ou a terceiros designados por ela, para processar e usar suas informações 

(incluindo dados pessoais) para que sejam processados e utilizados para o registro na 

chamada, a análise do projeto e sua avaliação, aplicando todas as medidas razoáveis de 

segurança e confidencialidade do computador para evitar alteração, perda, tratamento 

ou acesso não autorizado aos dados.
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