Innovation Weekend – DESAFIO NOVAS ROTAS 2020

O Desafio Novas Rotas 2020 tem por finalidade descobrir novas empresas que tem o talento de
construírem soluções que atendam aos novos paradigmas do mundo 4.0, isto é, soluções que
atendam as diretrizes da 4ª. Revolução Industrial.
INGRAM MICRO BRASIL
No Brasil desde 1997, a Ingram Micro é o maior distribuidor mundial de tecnologia e líder global
da cadeia de suprimentos de TI, serviços para dispositivos móveis, cloud, automação e soluções
de logística. Além dos serviços de distribuição de soluções e produtos, oferece apoio para o
desenvolvimento de seu ecossistema, com benefícios exclusivos, recursos de logística e de
mobilidade, suporte profissional técnico e soluções financeiras, atuando como um elo vital na
cadeia de valor de tecnologia. Ingram Micro dispõe de produtos e soluções de mais de 80
fabricantes para pronta entrega e importação exclusiva no modelo de VAD, VOD, mobilidade,
automação e cloud.
E-mail para contato: djalma.santos@ingrammicro.com / antonio.medeiros@ingrammicro.com
Área de Operação do Evento: Innovation Weekend
Período do Desafio: 24.09 a 27.09.2020

Cenário e Elementos do Desafio

Devido ao momento ímpar trazido pelo contexto pandêmico do planeta e do Brasil o evento
Innovation Weekend 2020 será 100% digital e por consequência natural o Desafio Novas Rotas
2020 estará neste mesmo formato.
O Desafio Novas Rotas 2020 é a proposta da Ingram Micro em conjunto com a Innovation
Weekend para descobrirmos soluções inovadoras para a cidade de Gramado-RS que visem
superar com eficiência e assertividade os novos desafios trazidos com a situação pandêmica do
planeta.
Para execução desta iniciativa em sua estrutura digital o Desafio Novas Rotas 2020 terá os
seguintes elementos: um desafio, as equipes do desafio, time de coach técnico, um comitê
julgador e acesso as APIs do IBM Cloud.

Estrutura do Desafio
As soluções propostas dentro do Desafio Novas Rotas 2020 deverão ter características
inovadoras e devem ter aplicabilidade na cidade de Gramado-RS. As soluções devem atender a
duas principais temáticas do evento:








Por temática central o conceito de Phygital – termo que vem da união das palavras
physical e digital. Quer dizer que a demarcação entre o que é físico e o que é digital está
se apagando em prol de ofertar uma nova dimensão de experiência para o consumidor.
Por temática específica – Entretenimento, Gastronomia e Turismo para a cidade de
Gramado-RS. A solução deve atender a um ou mais dos contextos grifados em amarelo
da figura abaixo.

Distanciamento social – é uma das principais recomendações das cidades para os hotéis,
pousadas, bares, restaurantes, museus e outros quanto a prevenção de contágio da
Covid-19. Hoje via internet das coisas existem câmeras com inteligência artificial que
viabilizam o atendimento deste requisito e outros associados a pandemia.
Experiência Virtual – através do uso de tecnologias de realidade virtual está sendo para
vários pontos turísticos um dos recursos que dá ao turista potencial capacidade de
conhecer e vivenciar uma experiência sem se colocar em risco perante a pandemia.





Atendimento personalizado – evitar aglomerações é uma determinação em locais de
eventos regionais, pontos da cultura local, locais de visita da região e outros. Usar
tecnologias da internet das coisas como sensores ‘beacons’ auxiliam as instituições a
atenderem tais requisitos quanto a evitar os riscos do contágio da Covid-19 e ao mesmo
tempo proporcionar um atendimento personalizado.
Serviços Inteligentes – o município de diversas maneiras precisa ter um relacionamento
com seu cidadão local e em visita. O uso de assistentes digitais cognitivos tem crescido
visando um atendimento mais prestativo perante as diversas demandas de seus
cidadãos e manter uma comunicação mais evita no combate a Covid-19 em seu
município.

A solução tecnológica do Desafio Novas Rotas 2020 deve atender aos seguintes requisitos:






Tecnologia foco: APIs IBM Cloud.
API obrigatória:
o Watson IA/Aprendizado de Máquina.
Forma de acesso as APIs IBM Cloud
o Será disponibilizada as informações quando da inscrição da equipe ao líder da
equipe.
Livre: Na utilização de outras tecnologias

Para que a solução possa ser avaliada no Desafio Novas Rotas 2020 deverá atender aos seguintes
requisitos de entrega:




Descritivo da Solução
o Problema a ser resolvido
o Proposta de solução
Conteúdo da Apresentação
o Apresentação da solução
o Funcionalidade básica da solução

Quem e Como Participar?
O Desafio Novas Rotas 2020 está direcionado para pessoas jurídicas, sendo estas identificadas
como equipes participantes e devem ter preferencialmente como principal área de atuação na
cidade de Gramado-RS.



Empresas Tradicionais
Startups

Participantes:





Limite de Equipes Participantes: 10
Divulgar a Equipes vencedora no site Innovation Weekend
No. de profissionais inscritos por equipe: mínimo = 2 e máximo = 4
Inscrição até 23.09.2020 às 23:59h
o Inscrição Desafio Novas Rotas + Comprovação do Pagamento dos ingressos:
djalma.santos@ingrammicro.com / antonio.medeiros@ingrammicro.com



o Nome da empresa / CNPJ / Codinome da equipe
o Dados dos profissionais: nome / celular / e-mail/equipe.
o Identificar o líder da equipe.
Organização Desafio Novas Rotas 2020:
o Todo os integrantes inscritos devem comprar o ingresso do evento
(https://ingressos.innovationweekend.com.br/)
o Na abertura do Desafio Novas Rotas 2020 os participantes serão convidados a
acessar a Sala de Palestras INGRAM MICRO.

Contexto da Apresentação
Ações para a apresentação do Desafio Novas Rotas 2020.








Confirmação da apresentação e entrega do descritivo da solução proposta
o Formato: .doc
o Data/hora – 27.09.2020, até as 10h.
Organização Desafio Novas Rotas 2020:
o E-mail: djalma.santos@ingrammicro.com /
antonio.medeiros@ingrammicro.com
Apresentação do conteúdo ao Comitê Julgador
o Tempo: 10 minutos
o Data/hora – 27.09.2020, das 13h às 15:30h
o Organização Desafio Novas Rotas 2020:
 Divulgar lista/horário de cada apresentação
 No. Máximo para a apresentação: 3 pessoas no estúdio.
 Avaliadores: serão convidados a assistir as apresentações das soluções
referente aos desafios na condição de participantes do evento.

Resultados
o Serão divulgados os vencedores 1h após a última apresentação.
o Será divulgado os 3 (três) primeiros e as respectivas pontuações.
o O vencedor deverá se apresentar 30 min após a divulgação.
o No máximo 2 membros da equipe para o anúncio do vencedor.
o Organização Desafio Novas Rotas 2020: Será enviado o link para os líderes das
equipes vencedoras para adentrarem o estúdio para a premiação.
o 18h – 18h30 – Premiação no estúdio.

Anúncios dos Vencedores – Desafios Novas Rotas 2020 – Innovation Weekend


Obs.:

1ª. Colocado – 1 Troféu ao vencedor (Innovation Weekend)

Os vencedores serão convidados a participarem do nosso ecossistema de business partners
dentro do Programa Novas Rotas da INGRAM MICRO BRASIL.

Estrutura Geral Para o Desafio Novas Rotas 2020
A. Time para Coaching Técnico
Este time tem por finalidade dar esclarecimentos técnicos sobre as APIs IBM Cloud para as
equipes participantes do desafio. Serão técnicos convidados e que atuarão de forma voluntária.
A atuação deste time acontecerá em dias e horários agendados pela organização do Desafio
Novas Rotas 2020 para o suporte das equipes e terá um período de disponibilidade do técnico
para esclarecimentos gerais em um período de 2h. Esta atividade do Coaching Técnico se
encerrará no dia 25.09.2020.


Especialistas Técnicos: INGRAM / IBM

Organização Desafio Novas Rotas 2020:



Será disponibilizada as agendas dos coaching técnicos quando da inscrição no Desafio
Novas Rotas 2020.
Será disponibilizada uma sala do Innovation Weekend para execução das orientações
de Coaching Técnico.

B. Comitê Julgador
Este comitê tem a responsabilidade de avaliar todas as soluções que serão apresentadas,
pontuá-las e definir as soluções vencedoras. Profissionais participantes do comitê devem
pertencer preferencialmente a Região Sul do Brasil.
Participantes:







Secretário de Inovação Prefeitura Gramado
Diretora Eventos Gramadotur
Presidente Associação Parques da Serra
Curador do Evento IW2020
Especialista Técnico INGRAM
Especialistas Técnico IBM

Critérios de Avaliação:
Cada avaliador deverá emitir notas de 0 a 5 para cada um dos critérios de avaliação.







0 – Solução não atende
1 – Solução atende muito pouco
2 – Solução atende parcialmente
3 – Solução atende
4 – Solução atende muito bem
5 – Solução atende plenamente

Critérios Associados a Solução Tecnológica:

1.
2.
3.
4.
5.

A Solução Traz Inovação?
A Inovação é Disruptiva?
Agrega Muito Valor para a Região?
A Solução é Fácil de Usar?
Sua Percepção Geral da Solução?

Critérios de Aderência da Solução as Regras do Desafio
6.
7.
8.
9.

Qual a Aderência aos Problemas Trazidos pelo Desafio?
Utiliza as Tecnologias Foco do Desafio?
A Apresentação Excedeu o Tempo Definido?
A Parte Operacional da Solução Funcionou?

Critério de Desempate:
A. Agrega Muito Valor para a Região?
B. A Solução Traz Inovação?
C. Qual a Aderência aos Problemas Trazidos pelo Desafio?
Notas Para Avaliação



Vencedor: Maior Média Final = Somatória da Notas / No. de Avaliadores
Desempate: Maior Média por Critério = Somatória da Nota / No. Avaliadores
o Avalia Critério A => Empate, Avalia Critério B => Empate, Avalia Critério C
o Havendo novo empate o Comitê define a ordem dos vencedores empatados.

Organização Desafio Novas Rotas 2020:




Registrar os profissionais convidados e aceitos para o Comitê Julgador.
o Dados dos técnicos: nome / celular / e-mail / empresa.
Definir líder do Comitê Julgador
Será disponibilizada uma sala do Innovation Weekend para os avaliadores se reunirem
e executar as avaliações e escolha das equipes vencedoras.

Observações:
Fica previamente esclarecido que o participante será o único responsável pelos dados fornecidos
no momento do cadastro, isentando a empresa Promotora e o Aderente de qualquer problema
por informações falsas, incorretas, inválidas e/ou imprecisas.
Os dados inseridos pelos participantes serão utilizados para a realização, condução e conclusão
do presente concurso.
Da mesma forma, serão automaticamente desclassificados os grupos que indiquem contendo
expressões ou menções desonrosas a pessoas, locais, obras culturais, políticas, religião ou
quaisquer outras protegidas por direitos autorais.
Igualmente, o grupo que apresentar conteúdo com qualquer tipo de discriminação por conta de
raça, cor, sexo, político, nacionalidade, origem étnica ou contiver insinuações ou imagens
indecorosas, preconceituosas, desrespeitosas, discriminatórias, injuriosas, caluniosas,
difamatórias e/ou que de qualquer outra forma atentem contra a dignidade, a imagem, a
reputação, a honra, a moral, a integridade ou direito de qualquer pessoa – incluindo-se as

pessoas jurídicas – independentemente de nacionalidade, etnia ou religião; bem como aquelas
que atentem contra a ordem pública, os bons costumes e/ou qualquer norma jurídica vigente
serão imediatamente desclassificados pela Promotora.
Nenhum conteúdo poderá infringir direitos de propriedade intelectual de terceiros, tais como,
mas sem se limitar a, marca registrada, menção a obras protegidas por direito autoral,
indicações geográficas, ou mesmo direitos personalíssimos.
Serão desconsideradas as participações realizadas de maneira incorreta: incompleta, errônea
ou com dados falsos. Além disso, participantes que criem condições de participação
consideradas pela Comissão Julgadora como irregulares, desleais ou que atentem contra os
objetivos do concurso, poderão a critério da Comissão Julgadora serem desclassificados
O Promotor e poderá a seu exclusivo critério e a qualquer instante analisar a veracidade das
informações prestadas neste concurso, podendo desclassificar sumariamente aqueles que
prestarem quaisquer informações falsas, não cabendo aos mesmos qualquer recurso contra
referidas decisões, podendo, ainda, o Promotor adotar contra os mesmos todas as medidas
judiciais cíveis e criminais pertinentes.
Não terão validade as inscrições que não preencherem as condições básicas do concurso
previstas neste Regulamento.
A Promotora poderá exigir, a qualquer momento, os documentos necessários que comprovem
a elegibilidade do participante. Caso o grupo não apresente os comprovantes requeridos, estará
automaticamente desclassificada.
DISPOSIÇÕES GERAIS:
A distribuição dos prêmios, indicados neste Regulamento será gratuita, sem ônus ao
contemplado. É proibida a conversão parcial ou total dos prêmios em dinheiro.
Ao participar deste concurso estarão os participantes concordando tacitamente com todas as
disposições constantes deste Regulamento.
O participante, nos termos deste Regulamento, fornecerá suas informações à Promotora, sendo
que de forma alguma essas informações e este concurso poderão ser associados a outras
marcas, respeitados assim os direitos de propriedade intelectual deste.
Fica estabelecido que os grupos vencedores, através de seus participantes, deverão firmar com
a Promotora uma cessão e direitos autorais de natureza patrimonial, ambas relativas aos vídeos
e demais materiais enviados pelos finalistas para o presente desafio, em caráter gratuito,
irretratável e irrevogável, para uso em todas as mídias pelo prazo de 1 (um) ano, contado do
encerramento do concurso.
A participação no presente concurso implica na aceitação automática de todas as disposições
do presente Regulamento.
Boa Sorte a Todos... INGRAM MICRO BRASIL | INNOVATION WEEKEND.

