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1 OBJETIVOS 

1.1 O Innovation Tech Challenge 2020 é uma ação da EY em parceria com o Wavespace LAS, 

laboratório de co-inovação, que objetiva levar os estudantes universitários a uma jornada de 

aprendizado baseada em problemas de negócios solucionados nos projetos de consultoria 

dentro do contexto VUCA, acrônimo em inglês que significa volatilidade, incerteza, 

complexidade e ambiguidade, representando o mundo em que vivemos atualmente, com 

mudanças rápidas e com diversas facetas onde a transformação digital deixou de ser uma opção. 

1.2 Priorizar a diversidade, em todos os aspectos, para formar times multidisciplinares a 

considerarem diferentes perspectivas, integrando a tecnologia e o mundo digital com o dia-a-

dia dos negócios para identificar e implementar soluções inovadoras. 

1.3 Fomentar o engajamento das mulheres na tecnologia e priorizar a combinação de 

habilidades interdisciplinares oriundas de formações educacionais diversas, abrangência da 

localização geográfica e de experiências pessoais singulares. 

2 DESCRIÇÃO GERAL 

2.1 O Innovation Tech Challenge 2020 pretende engajar os estudantes universitários a 

desenvolverem uma mentalidade que reúne a visão de negócios às tecnologias digitais para 

reinventar produtos e serviços frente ao atual momento de transformação digital, com empatia 

às necessidades dos indivíduos. 

2.2 Preparar os estudantes para a geração de ideias inovadoras, aproveitando a inteligência 

coletiva para desenvolver as competências do futuro, priorizando: a familiaridade com as 

tecnologias emergentes, flexibilidade às mudanças em momentos disruptivos, aliados ao 

profundo conhecimento das dores, necessidades e expectativas dos potenciais usuários. O foco 

é o ser humano e o exercício da empatia é fundamental. 

3 PARTICIPANTES 

3.1 A participação no Innovation Tech Challenge 2020 abrange todos os estudantes 

universitários a partir do 2º ano de graduação e recém-formados, com a graduação concluída a 

partir de julho de 2019 nos cursos relacionados às áreas de Negócios, Comunicação, Tecnologia, 

Design, Ciências Exatas e Engenharias. 

3.2 Os estudantes poderão participar do Desafio se cumprirem as orientações a seguir: 

• Formação de grupo com três pessoas que desempenharão papeis distintos. 

• Os papéis consistem em: 1-Hacker, a pessoa que gosta da tecnologia; Hustler, 

responsável pelos negócios e crescimento de mercado. Cada um deles será detalhado 

em item posterior deste guia. 

• O grupo só poderá se inscrever com a definição dos 3 papéis para cada um dos 

participantes. 

• A inscrição deverá ser submetida por apenas um dos integrantes, eleito como 

representante, que será o ponto principal de contato com a EY. 

• No momento da inscrição, o representante deverá informar os seguintes dados de todos 

os participantes do grupo: nome completo, e-mail, telefone de contato, informações 

sobre a graduação e papel a ser desempenhado. 
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• Disponibilidade de todos os integrantes para participarem dos três encontros virtuais 

programados para 25 de novembro, das 9:00 às 15:30; 02 de dezembro, das 09:00 às 

16:30 e 09 de dezembro, das 09:00 às 13:00 

• Disponibilidade para trabalhar no desenvolvimento do desafio desde o primeiro 

encontro, dia 25/11/20 até a data da apresentação final em 09/12/2020. As reuniões 

entre os integrantes do grupo para desenvolvimento do trabalho poderão contar com a 

presença dos mentores da EY, a serem agendadas conforme regras divulgadas durante 

os três encontros. 

 

 
3.3 Requisitos e responsabilidades para cada um dos papéis que irão compor o grupo. 

• Hacker, a pessoa que gosta da tecnologia. É quem identifica como desenvolver em produto a 

ideia. Ele vai criar as soluções em várias linguagens de programação e conseguirá tornar a ideia ou 

produto em algo real. Recomenda-se que seja estudante em tecnologia ou que esteja bem 

familiarizado com qualquer uma das seguintes tecnologias: 

o Linguagem de Programação: conhecimento em pelo menos uma linguagem de 

programação (ex: Python, R, JavaScript, etc.) para desenvolvimento de algoritmos e 

aplicações. 

o Analytics (Análise de Dados): conhecimento em interpretação de conjuntos de dados, 

visualização (gráficos, Notebooks) e correlações. Pode envolver algoritmos de machine 

learning para previsões de séries numéricas e outros dados. 

Os alunos oriundos de cursos de graduação que não abrangerem conteúdos de tecnologia 

podem assumir esse papel desde que haja disponibilidade e interesse para estudar e praticar de 

forma independente os conceitos relacionados aos exemplos citados. 

• Designer, tem perfil criativo, que irá utilizar a forma de pensar e criar do designer para resolver 

problemas de negócio. Isso na prática significa utilizar abordagens centradas no ser humano 

como Design Thinking, Design de Serviço no processo de criação de uma ideia de solução para o 

desafio proposto, de tal forma que a solução proposta atenda às necessidades, expectativas e 

cure as dores do potencial usuário. O papel do designer é essencial para que a proposta de valor 

da ideia esteja coerente com o público-alvo para o qual a ideia se refere. O designer pensa além 

do produto ou serviço de forma isolada e considera toda a experiência que o usuário terá antes, 

durante e depois de consumir e utilizar o produto ou serviço e comunica isso de forma visual por 

meio de protótipos de baixa fidelidade. 

• O Hustler é implacável e não conhece a palavra desistir. Ele é o responsável pelos negócios e 

crescimento de mercado pelas vendas. O Hustler é quem desenvolve parcerias, conhece o 

mercado e consegue trazer o dinheiro. Ele usa estratégias de marketing e de vendas para 

conseguir trazer clientes, leads e parceiros para o seu negócio. 

4 FASES DA CAMPANHA 

4.1 Cronograma 

• Divulgação e Inscrições - 14 de setembro a 16 de novembro. 

• Seleção - 17 a 19 de novembro 

• Convite e confirmação de participação dos selecionados - 20 e 23 de novembro
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• Encontro 1 - 25 de novembro, das 9:00 às 15:30 

• Encontro 2 - 02 de dezembro, das 09:00 às 16:30 

• Encontro Final - Apresentação - 09 de dezembro, das 09:00 às 13:00 

• Resultado dos grupos vencedores – 10 de dezembro 
 
 

4.2 Inscrições 

4.2.1 As inscrições começarão no dia 14/09, sendo aceitas apenas os grupos que submeterem a 

inscrição até às 23:59 do dia 16/11 (Segunda-feira). 

4.2.2 Serão desclassificados da etapa de inscrição os grupos 

• Que não atenderem aos requisitos no item 3.1 

• Que não formarem um trio, identificando os três papéis de descritos no item 3.2 

• Que um ou mais participantes não puderem participar ao vivo durante todo o período 

programado para os 3 encontros remotos, descritos no cronograma. 

4.3 Seleção 

4.4.1 Tanto à aderência aos requisitos de inscrição quanto à redação das perguntas abertas 

descritas abaixo são cruciais para a classificação do grupo. Portanto, é importante que todos se 

dediquem a preparar um texto genuíno e coloquem os diferenciais do grupo para conquistar 

uma posição de destaque no ranking. 

• Expliquem o porquê vocês acham importante participar desse desafio, e quais são seus 

objetivos e motivações. 

• Quais são as contribuições que o grupo pode trazer à EY, e qual a expectativa do grupo 

em relação às contribuições que a EY pode trazer? 

4.4.2 Como destacado no formulário de inscrição, os conhecimentos em Linguagem de 

Programação, Analytics (Análise de Dados), Inovação, Design Thinking e Modelo de Negócio não 

são mandatórios. Todavia, eles podem ser utilizados como critérios de diferenciação do grupo 

para definição do ranqueamento, dependendo do volume de inscrições recebidas. 

4.4.3 Serão selecionados 30 grupos que participarão do primeiro encontro, totalizando 90 

alunos. O ranqueamento dos grupos inscritos será realizado até a posição 60 para garantir que 

todas as 30 vagas sejam preenchidas. 

4.4 Convite para os selecionados e confirmação de participação 

Os trinta grupos selecionados para participarem do Encontro 1 receberão o convite entre os dias 

20 a 23 de novembro, por mensagem direcionada ao contato de e-mail do representante. A 

confirmação deverá ocorrer em até 24h a contar do recebimento. A não confirmação dentro do 

prazo informado cancela a possibilidade de o grupo participar e dará o direito à EY de 
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redirecionar o convite para o próximo grupo mais bem ranqueado, até que as 30 vagas estejam 

completas. 

4.5 Encontro 1: Definição do Problema e Pitch Day 

No encontro 1 haverá uma discussão aberta sobre as ideias, que objetiva estimular os 

estudantes a entrarem em contato com o tema da inovação, negócios e tecnologia e capturar 

ideias que resolvam pelo menos um dos questionamentos levantados pelo desafio proposto. 

Nesse dia, será escolhida qual solução o grupo irá desenvolver ao longo da jornada do Innovation 

Tech Challenge, discutindo os aspectos específicos e elegendo um dos problemas causados, que 

será priorizado dentre os existentes. Deverá ser aplicada alguma metodologia para apoiar as 

discussões, como por exemplo, Design Thinking. Ao final desta etapa deverá ser proposto um 

Elevator Pitch que explicará qual o problema, porque ele é relevante e qual seria uma solução 

aceitável, como: complicações encontradas, pessoas e/ou áreas impactadas. 

Desde o primeiro encontro, cada grupo terá mentoria de profissional(is) da EY, dedicado(s) a 

orientar o grupo durante as 3 jornadas do desafio. 

Ao final do Pitch Day, serão comunicados os 24 grupos classificados que participarão do próximo 

encontro. Haverá atividades a serem realizadas até às 23:59 do dia 01/12/2020, véspera do 

encontro 2 e não cumprimento delas dentro do prazo solicitado acarretará a desclassificação do 

grupo. 

4.6 Encontro 2: Desenvolvimento do Protótipo 

O segundo encontro terá o objetivo de apresentar o que os trios classificados desenvolveram a 

partir do pitch feito. 

Nesse dia, os 24 grupos que avançaram a partir do direcionamento obtido no primeiro encontro, 

construirão um protótipo da solução e apresentarão no dia 02 de dezembro. Poderão ser 

utilizadas ferramentas de prototipação, como: Whysmical, Figma, AdobeXD, Marvel, Sketch App, 

ou até mesmo utilizar uma abordagem analítica com Notebooks, Python/R, Dashboards, etc. Os 

grupos mais avançados poderão também desenvolver aplicativos para demonstrar suas 

soluções. 

Ao fim dessa etapa, classificam-se 10 finalistas para participar da Apresentação Final. Os trios 

finalistas participarão de uma etapa de “Business Deep Dive” com suporte dos mentores e 

metodologia própria de modo a acelerar inputs para desenvolverem na semana final, junto com 

a evolução do protótipo. 

O material que será apresentado no encontro 3 deverá ser enviado até às 23:59 do dia 08/12/20. 

O não cumprimento desta entrega acarretará a desclassificação do grupo. 

4.7 Encontro 3: MVP e Proposta de Valor 

Participarão os 10 grupos que tiverem o melhor desempenho no encontro anterior. Esse 

encontro é o dia final que servirá para a apresentação final do protótipo/MVP e uma 

apresentação com foco em negócio e como a solução poderia ser escalada e potencialmente 

comercializada, além dos próximos passos previstos para a solução. 

Ao final da etapa, espera-se um pitch completo com os refinamentos da ideia e soluções 

propostas. Idealmente, é como se essa etapa fosse a simulação do um momento para conquistar 

o financiamento por investidores. 
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5 PREMIAÇÃO 

5.1 Serão premiados os 3 (três) melhores grupos classificados do Desafio, dentre os 10 grupos 

que participarão do Final Day. 

5.2 A premiação consiste na certificação de conclusão do desafio e brindes com itens exclusivos. 

6 CRITERIOS DE AVALIAÇÃO DA BANCA PARA OS 3 ENCONTROS DO DESAFIO 

Durante cada encontro do Innovation Tech Challenge, haverá uma banca formada por 

profissionais da EY, responsável por avaliar o trabalho apresentado pelos grupos. Os critérios 

serão avaliados em notas de 1 a 10, com feedback consolidado dos avaliadores para 

aprimoramento dos grupos. 

A descrição dos critérios de avaliação está apresentada a seguir: 

6.1 Viabilidade comercial, onde serão dadas notas para: 

o (1) Impacto gerado pela solução proposta, numa evolução desde a nota 1 = Baixo 

impacto, a ideia pode até funcionar, mas não vejo que traria tanto diferencial para 

o cliente; nota 10 = Altíssimo impacto, o cliente se torna referência em seu segmento 

no Brasil com essa solução. 

o (2) Amplitude da quantidade de pessoas afetadas ou com interesse pela solução 

proposta, numa evolução desde a nota 1 = Baixa amplitude, público extremamente 

restrito que seria afetado ou teria interesse por essa solução; nota 10 = 

Extremamente amplo, creio que muita gente ou diversos segmentos da população 

seriam afetados ou teriam interesse por essa solução. 

o (3) Sensibilidade ao custo de implementação em escala ou montante de 

investimento necessário para escalar, numa evolução desde a nota 1 = Solução para 

escalar necessita de alto investimento; nota 10 = Solução para escalar seria 

praticamente com custo marginal. 

6.2 Viabilidade técnica, onde serão dadas notas para: 

o (4) Complexidade técnica adequada, numa evolução desde a nota 1 = 

Provavelmente não funcionará – pontos críticos com muita avaliação ainda a 

considerar; nota 10 = com certeza funcionará – equilíbrio ideal entre complexidade 

técnica proposta e capacidade de implementação. 

o (5) Criatividade da ideia e solução proposta, numa evolução desde a nota 1 = baixa 

criatividade e inovação, há no mercado muitas soluções semelhantes ou é uma ideia 

boa, mas não seria considerada inovadora; nota 10 = Extremamente criativo e 

inovador, algo novo ou solução pouco explorada e oferecida para mercado 

atualmente. 

o (6) Tempo de implementação em escala, numa evolução desde a nota 1 = baixo 

poder de escala, necessitaria bastante ajuste técnico para de fato ter uma escala; 

nota 10 = Solução tem enorme poder de escala com baixa necessidade de 

adequação técnica. 
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6.3 Apresentação e Organização do grupo, onde serão dadas notas para: 

o (7) Alinhamento ao Desafio proposto, numa evolução desde a nota 1 = Solução 

proposta está desalinhada com o desafio proposto; nota 10 = Solução proposta tem 

aderência TOTAL e sem ressalvas ao que se esperava do desafio. 

o (8) Storyline, formato, apresentação, dinamismo, divisão do grupo, numa evolução 

desde a nota 1 = Maneira de se expressar visual, oral e escrita foi RUIM, houve 

considerável dificuldade para entender a mensagem do grupo; nota 10 = Maneira 

de se expressar visual, oral e escrita foram IMPECÁVEIS, passando a mensagem com 

maestria. 

o (9) Cumprimento às regras do Desafio, numa evolução desde a nota 1 = Grupo não 

cumpriu o tempo e as regras, com dificuldades visíveis e consideráveis que 

prejudicaram a apresentação; nota 10 = Grupo cumpriu exatamente o tempo e as 

regras, sem terminar antes ou atrasar, de maneira fluída ou impercetível para o 

público. 

6.4 Demais considerações sobre a composição da nota: 

o Cada encontro possui pesos específicos para os critérios, conforme quadro 

demonstrado abaixo. Em caso de empate, a média dos critérios de maior peso 

conforme o encontro será o critério de desempate. 
 

CRITÉRIOS 
PESO 

ENCONTRO 1 
PESO 

ENCONTRO 2 
PESO 

ENCONTRO 3 
 

VIABILIDADE COMERCIAL 
 

30% 
 

30% 
 

50% 

 

VIABILIDADE TÉCNICA 
 

30% 
 

50% 
 

40% 

 

APRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 
 

40% 
 

20% 
 

10% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

 
7 PROTEÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

7.1 A EY é a responsável por realizar a coleta e o armazenamento dos dados pessoais dos 

integrantes dos grupos inscritos. 

7.2 Os dados coletados são nome, e-mail, telefone, localidade, universidade e curso, sendo o 

objetivo da coleta: 

• Possibilitar a avaliação dos critérios de seleção dos grupos. 

• Manter contato com os interessados em participar do Innovation Tech Challenge 2020 

desde o período de inscrição até a sua conclusão. 

• Compartilhar conteúdos sobre a EY e nossas oportunidades de trabalho. 

7.3 Ao confirmar a inscrição do grupo no desafio todos os integrantes estão cientes da coleta e 

uso dos dados e estão de acordo em fornecê-los. Os dados ficarão armazenados por 18 meses, 

segundo a política de proteção de dados da EY, que pode ser consultada no endereço 

https://www.ey.com/pt_br/privacy-statement. 

https://www.ey.com/pt_br/privacy-statement
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8 DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

8.1 Disposições que regem o Programa: 

Ao apresentar uma ideia, os participantes aceitam as disposições que regem o Programa: 

Os participantes se comprometem a não utilizar a ferramenta para divulgação de mensagens ou 

ideias com teor político, comercial ou publicitário, alheios às estratégias da EY e do que será 

solicitado para desenvolvimento do Innovation Tech Challenge; 

• Os participantes se comprometem a não divulgar conteúdo que possa expor a EY a riscos de 

imagem, segurança ou de qualquer outro tipo; 

• Os participantes se comprometem a não divulgar conteúdo de terceiros, disponibilizado na 

Internet ou em outro ambiente, que esteja protegido por direito de propriedade autoral e 

intelectual, sem que tenha obtido previamente a autorização legal e necessária para tal o uso; 

• Os participantes concordam em autorizar o eventual uso de sua imagem, som de voz e nome 

em TV, filmes, vídeos, fotos e cartazes, anúncios em jornais, revistas, ou qualquer outro meio 

para divulgação da participação no Innovation Tech Challenge, sem qualquer ônus para a EY. 

8.2 Propriedade intelectual 

8.2.1 Ao desenvolver uma solução, a EY passa a ter prioridade no direto de escolher explorá-la 

e/ou modificá-la a qualquer tempo, cabendo a empresa a prioridade de negociação de quaisquer 

direitos ou retribuições com o seu autor, como a premiação que poderá ser concedida no âmbito 

do programa. 

8.2.2 As ideias que não forem melhores classificadas poderão servir de insumo para as unidades 

associadas para criação de novas ações, projetos ou ajustes em seus processos. 

8.3 Desclassificação 

8.3.1 Serão desclassificados, os participantes que não obedecerem às informações contidas no 

regulamento e aos princípios éticos adotados pela EY. 

8.4 Casos não previstos 

8.4.1 Casos não previstos neste regulamento serão avaliados pelo time envolvido na organização 

do Innovation Tech Challenge em parceria com a Equipe do Projeto, Wavespace LAS, 

departamentos Jurídico e de Gestão de Riscos da EY. 


