
Eu________________________________________________________________

Estou me juntando a uma comunidade global de pessoas que acreditam na cultura da ino -
vação e do empreendedorismo como uma forma de tornar o mundo melhor. 

Eu me comprometo a contribuir e colaborar primeiro em prol do bem coletivo, da evolução 
das redes e comunidades que estiver inserido, alinhado com a visão de futuro compartilha -
da para esta comunidade e para a região.

Eu entendo que receberei ajuda de baixo ou nenhum custo de outras pessoas e concordo 
em “pagar adiantado” essas ajudas que vou receber por meio das minhas contribuições 
aos pares e à comunidade. Cada pessoa que me for apresentada será convertida em uma 
pessoa que eu vou apresentar a alguém. Cada contato que alguém me passar se converterá 
em um contato que eu passarei a alguém. Cada hora de aconselhamento que eu receber 
será revertido em meus aconselhamento a outrem. Para cada risco que alguém se propuser 
a correr comigo, eu me proporei a correr com alguém. 

Eu trabalharei na frente, conquistando a con�ança dos meus pares e sendo con�ável primei -
ro, mesmo que sem recompensa individual direta ou indireta evidente.

Eu darei um voto de con�ança a outras pessoas antes de esperar que alguém faça isso por 
mim. Buscarei que todas as minhas transições no ecossistemas sejam justas. Nunca buscarei 
ter vantagem apenas para um lado. 

Eu trarei pessoas comigo, trabalharei em colaboração.  
Nenhum de nós sozinho é tão bom quanto todos nós juntos. 

Eu vou sonhar, experimentar, aperfeiçoar e persistir.  
Eu entendo que erros e falhas são parte do caminho
de testar novas ideias. 

Eu estarei aberto para aprender com os outros
e contribuir para que os também aprendam. 

Toda pessoa é um modelo para a outra. 

Comprometo-me a viver esses ideais como
membro desta nobre comunidade. 

Concordo e Atesto

Sra. ou Sr.:_______________________

CONTRATO SOCIAL 
DO ECOSSISTEMA


