
 

 

REGULAMENTO 

Desafio Tecnológico “Gestão de Bairros” 

 

1. Informações Gerais 

 

O Desafio Tecnológico “Gestão de Bairros” é uma iniciativa do Sebrae, em parceria com a 

Anprotec e a MRV Engenharia. Esta temática foi escolhida para estar alinhada com o tema 

central e a programação da Conferência Anprotec 2017 (http://conferenciaanprotec.com.br/): 

Inovação e empreendedorismo transformando cidades. 

A Conferência é considerada o maior evento de empreendedorismo inovador da América 

Latina e será realizada entre os dias 23 e 26 de outubro, no Centro de Convenções Sul América, 

na cidade do Rio de Janeiro (RJ). 

A cidade do Rio de Janeiro inspira a temática da Conferência Anprotec, a partir da renovação 

— urbana, econômica e social — impulsionada pelo empreendedorismo inovador nos últimos 

anos. Essa transformação, vivenciada em outras regiões do Brasil e do mundo, tem como base 

a criação de condições favoráveis à consolidação de uma nova economia, fundamentada no 

conhecimento. 

Surgem, assim, novos arranjos, ambientes e ecossistemas, que passam a protagonizar o 

processo de desenvolvimento. O resultado: cidades mais dinâmicas, com novas vocações, 

fontes diversas de emprego e renda e, o mais importante, pessoas engajadas na busca por 

soluções para desafios locais e globais. 

Discutir o papel a ser desempenhado por ambientes de inovação e mecanismos de geração de 

empreendimentos nesse contexto, no Brasil e no mundo, é a proposta da Conferência da 

Anprotec deste ano. 

Como parte integrante da Conferência, será realizado o Fórum Sebrae de Inovação, no dia 23 

de outubro de 2017. O Fórum é um evento que congrega gestores do Sistema Sebrae com 

gestores dos mais diversos ambientes de inovação, além de importantes atores do 

ecossistema de empreendedorismo inovador, buscando promover e abordar temáticas que 

estejam consonantes com os anseios e as tendências da agenda de inovação nacional e 

mundial. A temática do Fórum Sebrae de Inovação deste ano é inovação aberta, processo pelo 

qual médias e grandes organizações buscam soluções tecnológicas junto a empresas externas, 

descentralizando seu processo de pesquisa e desenvolvimento.  

 

http://conferenciaanprotec.com.br/
http://www.ccsulamerica.com.br/


 

 

2. Sobre o Desafio Tecnológico 

 

O Desafio Tecnológico “Gestão de Bairros” é uma competição entre empresas voltada para 

oferta de soluções prontas e inovadoras que atendam à demanda proposta pela MRV 

Engenharia (http://www.mrv.com.br/), empresa âncora demandante. O Desafio acontecerá 

dentro do Fórum Sebrae de Inovação. Estão aptas a participar do Desafio empresas inovadoras 

(startups e/ou empresas incubadas / aceleradas / graduadas), formalizadas e com sede no 

Brasil, que possuam produtos / serviços consoantes com a temática proposta. 

A MRV, maior construtora da América Latina, produz 40 mil apartamentos por ano. Um em 

cada duzentos brasileiros mora num empreendimento MRV. Hoje todos os condomínios 

construídos são fechados, cercados por muros, o que possibilita um ambiente controlado para 

implantação de soluções e recursos que visam uma melhor qualidade de vida para os 

moradores.  

Pensando no futuro, a MRV não quer mais construir muros, transformando seus 

empreendimentos em bairros, onde toda a população terá acesso. O Desafio Tecnológico é 

como proporcionar uma infraestrutura de gestão inteligente de bairros podendo contemplar, 

preferencialmente, soluções para os temas de Mobilidade, Segurança, Comunicação e 

Sustentabilidade. 

Após o período de seleção, conforme cronograma abaixo, as empresas contempladas (até dois 

participantes por empresa) participarão de capacitações de pitch training e mentoria durante 

o período da manhã do dia 23 de outubro. No período da tarde, as empresas apresentarão 

seus pitchs para uma banca avaliadora composta por representantes da empresa âncora, 

investidores e entidades públicas.  

Não haverá desenvolvimento de soluções / projetos no dia 23/10. As soluções devem estar 

prontas e já com testes de validação de mercado realizados. 

As apresentações dos pitchs terão até 05 minutos de duração, seguidos de mais 02 minutos de 

perguntas dos membros da banca. Equipamentos audiovisuais básicos estarão disponíveis para 

este momento. Todavia, os participantes devem dispor de seus próprios equipamentos (no 

mínimo, um laptop com conexão wireless) para realização das atividades de pitch training e 

mentoria. A responsabilidade pelo transporte e segurança de tais equipamentos, bem como a 

utilização dos mesmos durante todo evento, é de responsabilidade de cada equipe. Não está 

previsto o fornecimento de alimentação para os participantes durante o dia do evento. 

 

 

 

http://www.mrv.com.br/


 

 

3. Cronograma 

Lançamento do desafio  18/09/2017 

Período de inscrição  18 a 01/10/2017 

Análise e seleção  02 a 04/10/2017 

Divulgação do resultado 05/10/2017 

 

4. Inscrições 

As inscrições para o Desafio são gratuitas e os formulários de inscrição estarão disponíveis na 

página http://conferenciaanprotec.com.br/, aba “Desafio Tecnológico”. Deverão ser 

preenchidos e enviados até às 23h59 do dia 01 de outubro de 2017.  

Serão selecionadas para o Desafio Tecnológico “Gestão de Bairros” até 10 empresas com 

soluções prontas e voltadas ao alcance do propósito estabelecido neste regulamento, com a 

possibilidade de inscrição de até dois participantes por time. 

Dúvidas poderão ser endereçadas, exclusivamente, por e-mail para inovacao@sebrae.com.br 

até o prazo final de inscrição (01/10/2017). Após essa data, não serão respondidas dúvidas 

relativas ao Desafio. 

 

5. Avaliação e seleção 

Serão selecionadas de 5 a 10 empresas, a depender da qualidade das soluções apresentadas. 

Os critérios de seleção das empresas serão aderência à demanda proposta pela empresa 

âncora (peso 3), potencial de mercado (peso 2) e grau de inovação (peso 1). Os projetos serão 

julgados e classificados segundo o somatório dos "critérios de seleção x pesos". O critério de 

desempate será a idade da empresa. Quanto mais tempo de vida, maior a pontuação. 

A escolha das empresas selecionadas será realizada por uma comissão constituída pelo Sebrae, 

Anprotec e MRV Engenharia. Dos resultados apurados pela comissão, não caberão quaisquer 

recursos ou apelação pelas empresas participantes. 

As empresas selecionadas poderão indicar até 2 participantes para as capacitações de pitch 

training e mentorias (período da manhã), bem como para apresentação do pitch (no período 

da tarde) no dia 23/10/2017. 

Empresas incubadas / graduadas / aceleradas em alguma incubadora / aceleradora associada à 

Anprotec ganhará uma pontuação extra de 10% em sua nota final. 

 

http://conferenciaanprotec.com.br/
mailto:inovacao@sebrae.com.br


 

 

6. Benefícios às empresas participantes 

 Possibilidade de gerar negócio com a empresa âncora (MRV Engenharia) com amplo 

potencial de mercado*; 

 Possibilidade de receber investimento de algum investidor que esteja na banca ou, 

eventualmente, na plateia*; 

 Ampla exposição da sua solução para os principais gestores dos ambientes de inovação 

(incubadoras, parques tecnológicos e aceleradoras) e do Sistema Sebrae que estarão 

na plateia; 

 Ampla cobertura midiática dos canais de comunicação tanto da Conferência Anprotec 

quanto do Sebrae; 

 Mentorias gratuitas de mentores com excelente repertório profissional; 

 Participação gratuita em toda a programação da Conferência da Anprotec 2017 

(http://conferenciaanprotec.com.br/)  

 

* Tanto o Sebrae quanto a Anprotec não garantem que negócios e/ou investimentos serão 
efetivados. 

 

IMPORTANTE: os gestores dos ambientes de inovação associados à Anprotec que tiverem 

empresas incubadas / graduadas / aceleradas selecionadas receberão um voucher no valor de R$ 

300,00 para ser usado em qualquer capacitação da Anprotec, inclusive na Conferência de 2018. 

 

 
7. Disposições Finais 

 

O Desafio Tecnológico “Gestão de Bairros” será realizado no Centro de Convenções Sul 

América, com endereço na Av. Paulo de Frontin, nº 1 - Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, no dia 

23 de outubro, nos períodos da manhã e da tarde. 

Os custos relacionados ao deslocamento (aéreo e terrestre), hospedagem, alimentação e de 

qualquer outra natureza serão de responsabilidade dos participantes. 

Todas as equipes terão a garantia do direito intelectual e de propriedade sobre as soluções 

apresentadas, não cabendo nenhuma relação de direito sobre a solução apresentada pelos 

participantes do Desafio Tecnológico “Gestão de Bairros”, por parte dos realizadores deste 

evento.  

 

 

http://conferenciaanprotec.com.br/
http://www.ccsulamerica.com.br/
http://www.ccsulamerica.com.br/


 

 

Ao realizar a inscrição no Desafio Tecnológico “Gestão de Bairros”, a empresa, por meio de 

seus representantes e/ou integrantes, declara que todos os dados e informações fornecidas ou 

cedidos, sob qualquer forma, em qualquer momento do evento, são completamente verídicos 

e de inteira responsabilidade de quem os forneceu ou dos cedentes. Assim, qualquer 

questionamento de natureza civil ou criminal sobre os mesmos devem recair sobre a empresa, 

por meio de seus representantes e/ou integrantes, que forneceram ou cederam os dados e 

informações questionadas representando a concordância e aceitação de todos os termos 

deste regulamento. 

Os participantes do Desafio Tecnológico “Gestão de Bairros” cedem, automaticamente, sua 

imagem, nome e som de voz aos realizadores, de forma inteiramente gratuita, com vistas ao 

reforço promocional e publicitário do presente Desafio, sem ônus de espécie alguma para os 

realizadores, por prazo indeterminado e sem restrição territorial. 

A participação no Desafio Tecnológico “Gestão de Bairros”, por meio da efetivação da 

inscrição, conforme definido acima neste regulamento, implica no conhecimento e total 

aceitação de todos os itens descritos neste Regulamento.  

Quaisquer questionamentos não observados neste Regulamento serão deliberados por um 

comitê formado pelas instituições envolvidas: Anprotec, Sebrae e MRV Engenharia. 


