
Termos e Condições do Concurso “Histórias que Inspiram 2016” 
 
1. Do Concurso. 
 
Historias que Inspiram é um concurso (“Concurso”) organizado pelo MercadoLivre S.R.L. 

(“Mercado Libre”) e a Fundação Endeavor Argentina (“Endeavor)”, em conjunto com 

Mercado Libre, denominadas (“Organizadores”). 

 

2. Dos Participantes e do funcionamento do Concurso. 

O Concurso é realizado na Argentina e é dirigido ao empreendedor que desenvolva 

atualmente uma atividade produtiva, sendo que um de seus canais de venda deve ser 

uma plataforma de comercio eletrônico (“Plataforma”). A venda por meio desta Plataforma 

deve gerar um impacto em sua vida e representar um crescimento em seu negócio, 

gerando mais emprego, maior receita, novas ideias, etc. 

 

2.1. Para participar do Concurso, é necessário que o candidato atenda os seguintes 

requisitos: (i) ser uma pessoa física maior de idade ou uma pessoa jurídica devidamente 

constituída; (ii) estar domiciliado e desenvolver a sua atividade comercial em algum dos 

países abrangidos pelo Concurso, quais sejam, Argentina, México, Uruguai, Chile, 

Colômbia, Bolívia, Venezuela e Brasil; e (iii) não ser empregado dos Organizadores ou ser 

familiar ou ter relação direta com os empregados dos Organizadores. 

2.2.  Os interessados em participar do Concurso que reúnam os requisitos 

mencionados no item acima deverão seguir os seguintes procedimentos: (i) Acessar a 

página do Concurso de seu respectivo país 

Argentina: http://www.mercadolibre.com.ar/HistoriasQueInspiran; 

Brasil: www.mercadolivre.com.br/premioempreendedorismo 

México: http://www.mercadolibre.com.mx/HistoriasQueInspiran 

Uruguai: www.mercadolibre.com.uy/historiasqueinspiran;  

Chile: www.mercadolibre.com.cl/historiasqueinspiran;  

Colômbia: www.mercadolibre.com.co/historiasqueinspiran; e  

Venezuela: www.mercadolibre.com.ve/historiasqueinspiran  



(ii) Clicar em “Inscreva-se Aqui”; e (iii) Preencher devidamente o formulário 

correspondente à inscrição do Concurso. 

2.3. O prazo para se inscrever no Concurso será de 3 de março de 2017 a 15 de maio 

de 2017 (“Período de Inscrição”). Portanto, somente serão consideradas as inscrições 

recebidas entre as 00:00 horas do dia 3 de março de 2017 até as 23:59 horas do dia 15 

de [-maio de 2017. O Mercado Libre não irá considerar os formulários de inscrição 

incompletos ou preenchidos de modo incorreto.  

2.4. A Endeavor, na qualidade de coordenadora do concurso, será a responsável pela 

seleção da melhor história quando da finalização do período de inscrição, tendo em vista 

os seguintes critérios de avaliação: 

 Empreendimento inspirador e atrativo; 

 Grau de inovação: originalidade e criatividade no produto/serviço; 

       Vantagens competitivas: características do produto/serviço que diferenciam o 

empreendimento participante da concorrência; e  

   Mercado: o tipo de necessidade que o produto/serviço satisfaz  

 

3. Dos Ganhadores. 

3.1. A Endeavor elegerá 5 (cinco) candidatos por país para a apresentação ao comitê 

julgador (“Comitê”) de cada país (“Painel Nacional”). O Painel Nacional de cada país 

ocorrerá nos seguintes dias: Argentina: 20 de junho, na cidade de Buenos Aires; Brasil: 29 

de junho, na cidade de São Paulo; México: 11 de julho, na cidade do México; Venezuela: 

4 de julho, na cidade de Caracas; Colômbia: 6 de julho, na cidade de Bogotá; Chile: 27 de 

junho, na cidade de Santiago; Uruguai: 22 de junho, na cidade de Montevideo. O Comitê, 

que será formado por representantes dos Organizadores, selecionará 2 (dois) candidatos 

de cada país para participar da seleção internacional (“Painel Internacional”), que será na 

cidade de Buenos Aires, Argentina o 23 de agosto. O custo das passagens aéreas (uma 

por candidato) e da hospedagem dos candidatos do México, Brasil, Uruguai, Chile, 

Colômbia e Venezuela selecionados para o Painel Internacional será arcado pelo 

Mercado Libre. A escolha da passagem aérea e da hospedagem ficará a critério do 

Mercado Libre. Caso algum dos candidatos selecionado não possa participar do Painel 

Nacional ou do Painel Internacional, poderá enviar um representante em seu lugar. Na 



hipótese de o candidato não poder enviar nenhum representante, será desclassificado do 

Concurso. Cada candidato e/ ou representante será responsável pelo cumprimento das 

condições necessárias para a sua estadia na Argentina, incluindo, mas sem se limitar ao 

passaporte vigente. A falta de cumprimento das referidas condições gerará a 

desclassificação do candidato. 

O Painel Internacional selecionará um ganhador por país (“Vencedores Locais”) e, entre 

eles, o ganhador final do Concurso (“Vencedor Final”, em conjunto com “Vencedores 

Locais”, “Vencedores”). 

3.2. Dadas as condições para participar do Concurso e os critérios de avaliação, a 

entrega do prêmio do presente Concurso não representa qualquer estímulo aos jogos de 

azar. 

3.3. Os Vencedores serão notificados via correio eletrônico ou via contato telefônico.  

 

4. Do Prêmio 
 

4.1. O Mercado Libre entregará ao Vencedor Local de cada país (i) o valor de US$ 

10.000,00 (dez mil dólares ).a cada Vencedor Local; e (ii) o valor de US$ 25.000,00 (vinte 

e cinco mil dólares) ao Vencedor Final (“Prêmio”).  

 
4.2. Tanto o Prêmio para os Vencedores Locais quanto o Prêmio para o Vencedor 

Final serão entregues em moeda local do país de inscrição de cada dos Vencedores 

convertidos de acordo com a taxa vigente na data do Painel Internacional, conforme as 

regras de cada país a seguir: (i) Argentina: Banco de la Nación Argentina; (ii) México: 

Banco de México; e (iii) Brasil: Banco Central do Brasil; Colômbia: Banco da República da 

Colômbia; Venezuela: Banco Central da Venezuela; Uruguai Banco Central do Uruguai, 

Chile: Banco Central do Chile. 

 

4.3. O Vencedor Final receberá também 1 (ano) de Plano Profissional do Mercado 

Shops e o valor equivalente a US$ 600,00 (seiscentos dólares), aplicando-se o câmbio 

mencionado na cláusula 4.2, em campanhas do Mercado Livre Publicidade, de acordo 



com o país de inscrição do Vencedor Final. Além disso, o Vendedor Final receberá a 

prestação gratuita pela Endeavor de 3 (três) sessões de serviços de consultoria. 

4.3.1. O valor do Prêmio será pago na moeda local de cada país, sendo que será 

considerada a taxa de conversão da data do depósito do Prêmio aos Vencedores. 

 

4.4.  Os responsáveis por entregar os Prêmios, de acordo com o país de inscrição dos 

candidatos, serão os seguintes: Argentina: MercadoLibre S.R.L.; Brasil: Ebazar.com.br 

Ltda.; México: DeRemate.com de México S. de R.L de C.V.;  Colômbia: MercadoLibre 

Colombia Ltda.; Venezuela: MercadoLibre Venezuela S.R.L; Uruguai: DeRemate.com de 

Uruguay S.R.L; Chile: MercadoLibre Chile Ltda.. O Objetivo do Prêmio é proporcionar a 

cada um dos Vencedores a oportunidade de implementar os seus empreendimentos.  

 

4.5. O Prêmio é pessoal e intransferível, não podendo ser reivindicado por terceiro em 

nenhuma hipótese. A entrega dos Prêmios será realizada mediante transferência dos 

valores para a conta bancária de cada um dos Vencedores ou mediante a emissão de 

cheque pelo Mercado Libre, a critério do Mercado Libre e sempre que a legislação em 

vigor permitir, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data do envio por cada um dos 

Vencedores de seus dados bancários ou das informações necessárias para a emissão do 

cheque pelo Mercado Libre, devendo o candidato se responsabilizar pelo envio correto 

dos seus dados bancário e qualquer outra informação necessária para a realização do 

pagamento.  

4.6. Eventuais custos com deslocamento e/ ou qualquer outro custo que os 

Vencedores incorram para reiterar o Prêmio é de sua exclusiva responsabilidade.  

4.7. A responsabilidade do Mercado Libre e de cada uma de suas filiais encerra com a 

disponibilização do Prêmio aos Vencedores, sem qualquer responsabilidade sobre 

eventuais custo incorridos pelos Vencedores para participar do Concurso, com exceção 

dos custos elencados no item 3.1 acima.  

4.8. Os Vencedores serão inteiramente responsáveis por todos os tributos e taxas 

aplicáveis para o devido recebimento do Prêmio. 

4.9. Na hipótese de o Mercado Livre identificar, a seu critério, que determinado 

candidato adotou condutas que podem afetar negativamente um outro candidato e/ ou 

terceiros, que atentem contra a moral e os bons costumes e/ ou que sejam consideradas 



impróprias para um uma campanha pública, o Mercado Libre se reserva ao direito de 

desclassificar o candidato.   

 

5. Das Disposições Finais 

5.1. A participação no Concurso implica no conhecimento e aceitação do candidato a 

estes termos e condições, do atendimento dos requisitos necessários para participação 

no Concurso e da Política de Privacidade em vigor em cada um dos países, disponíveis 

em http://ayuda.mercadolibre.com.ar/ayuda/Politicas-de-privacidad_993 para a Argentina; 

http://contato.mercadolivre.com.br/ajuda/Pol%EDticas-de-Privacidade_1442 para o Brasil, 

http://ayuda.mercadolibre.com.mx/ayuda/Aviso-de-privacidad_1167 para o México, •

 http://ayuda.mercadolibre.com.co/ayuda/politicas-privacidad_1846 para a 

Colômbia, • http://ayuda.mercadolibre.com.ve/ayuda/privacidad-de-la-informacion_1999 

para a Venezuela; • http://ayuda.mercadolibre.com.uy/ayuda/politicas-privacidad-

confidencialidad_2282 para o Uruguai e • http://ayuda.mercadolibre.cl/ayuda/politicas-

privacidad-2_1847 para o Chile (doravante denominadas como “Política de Privacidade”). 

A Política de Privacidade será aplicada a todos os dados dos candidatos entregues ao 

Mercado Libre quando do preenchimento do formulário de inscrição do Concurso, bem 

como a imagem do Vencedor Final para os fins previstos pela cláusula 5.3 destes termos 

e condições. 

5.2. Os Organizadores se reservam ao direito de modificar os termos e condições a seu 

exclusivo critério sem necessidade de prévia autorização, devendo o candidato ler estes 

termos e condições de tempos em tempos. 

5.3. O candidato, neste ato, concede aos Organizadores e suas afiliadas a autorização 

irrevogável para publicar seus dados pessoais, sua imagem (foto e/ou vídeo) e voz, por 

meio de qualquer ação publicitária, de imprensa, promoção, publicação e/ou meio de 

difusão que considere conveniente, incluindo eventos futuros e similares. Para tanto, o 

candidato outorga expressa autorização, sem limite territorial ou temporal, sem qualquer 

direito de contraprestação ou indenização aos Vencedores do Concurso.  

 

5.4. Os candidatos admitem que são titulares ou possuem autorização de terceiros 

para apresentar o conteúdo apresentado no Concurso, bem como licenciá-lo na forma 



descrita acima, sendo, portanto, responsável por qualquer alegação de uso indevido, 

incluindo ressarcimento de indenizações ou danos a terceiros e/ou aos Organizadores.   

 

5.5. Todo material encaminhado pelo candidato durante o Concurso, tais como, mas 

não se limitando a vídeos, imagens, textos, dentre outros materiais elaborados 

(“Conteúdo”) são, por meio destes termos e condições, licenciados de forma gratuita, não 

exclusiva, irrevogável, perpétua aos Organizadores e suas afiliadas, sem qualquer 

restrição de uso, para que possam sublicenciá-los a terceiros, usar, reproduzir, modificar, 

adaptar, publicar e divulgar o Conteúdo para qualquer finalidade em qualquer meio de 

comunicação ou suporte. 

5.5. O concurso não implica na aquisição de produtos e/ ou serviços dos 

Organizadores. 

5.6. Eventual controvérsia envolvendo o concurso ou estes termos e condições será 

dirimida de acordo com a legislação da Argentina, ficando desde já eleito o Foro de 

Buenos Aires. 

5.7. A impossibilidade de comunicação com os candidatos implicará em sua 

desclassificação 

 

5.8. Os presentes termos e condições devem ser interpretados de modo restrito, sendo 

que os benefícios concedidos aos candidatos se limitam ao que estiver expressamente 

descrito neste instrumento.  

 


