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Para saber mais leia o REGULAMENTO abaixo: 

 

Este regulamento contém informações e regras sobre o funcionamento da 1º Edição do Concurso Minha Ideia de 

Negócio, promovido pela Dell e JA Brasil.  

 

CAPÍTULO 1 – DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º – O Concurso Minha Ideia de Negócio by Dell é uma competição online na qual estudantes desenvolvem 

projetos que visam a concepção de negócios com foco em diferentes soluções para o descarte e reciclagem 

de lixo eletrônico no Brasil. O descarte de tecnologia acontece em alguns casos de forma irregular no Brasil. 

Hoje, a responsabilidade por este tema, de acordo com a legislação brasileira, é compartilhada entre Estado, 

empresas e sociedade. A pergunta inspiradora para a geração de ideias é:  

 

Como ampliar o conhecimento e gerar maior mobilização entre todos 

os envolvidos para realizar os devidos processos, ou seja, descarte e 

reciclagem das tecnologias defasadas? 

 

A questão norteadora tem como objetivo estimular diferentes recursos para o descarte e reciclagem de lixo 

eletrônico e o desenvolvimento de uma solução inovadora viabilizada através da tecnologia. O tema é geral e 



 

voltado para o mercado sem contrapartida de execução das ideias por nenhuma das partes (Estado, Empresas 

e Sociedade).  

 

As equipes de jovens empreendedores deverão obrigatoriamente desenvolver ideias de negócio que envolvam a 

criação de softwares, aplicativos ou sistemas digitais.  

– Site oficial da competição: www.minhaideiadenegocio.org.br     

 

CAPÍTULO 2 – DO PÚBLICO-ALVO 

 

Art. 2º – O Concurso Minha Ideia de Negócio by Dell é uma competição para novos talentos empreendedores que 

pretendem transformar ideias em possíveis negócios. Podem participar do concurso jovens entre 18 e 25 anos 

que se inscreverem até o dia 03/09/2017. É imprescindível que os participantes estejam cursando Ensino 

Superior. Será solicitada a comprovação de matrícula para os alunos. 

 

CAPÍTULO 3 – DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 3º – O site oficial para efetuar a inscrição será o www.minhaideiadenegocio.org.br, através do menu 

“Participe”, no período de 11/08/2017 a 03/09/2017. Serão aceitas equipes com até 3 (três) participantes.  

Art. 4º – A inscrição no Concurso Minha Ideia de Negócio by Dell é intransferível e de inteira responsabilidade 

dos participantes. 

 

Art. 5º – Cada equipe participante deverá preencher todos os campos solicitados no site oficial do concurso 

para que a sua vaga seja garantida. É de caráter ELIMINATÓRIO a equipe inscrever mais de uma ideia por 

cadastro e/ou participante que estiver vinculado a mais de uma equipe. 

 

Art. 6º - A inscrição no Concurso Minha Ideia de Negócio by Dell implicará na total aceitação do presente 

regulamento e suas respectivas políticas de privacidade e responsabilidade. 

 

Parágrafo Único: Após finalizar a inscrição, o participante receberá uma mensagem de confirmação no seu e-

mail cadastrado com o link para ativação do cadastro.  

 

CAPÍTULO 4 – ETAPAS DO CONCURSO 

 

Art. 7º – O concurso será dividido em 4 (quatro) fases: Inscrição, Canvas, Vídeo e Pitch, sendo elas distintas 

e de caráter eliminatório.  

Art. 8º – Na fase da Inscrição, as equipes de até 3 (três) participantes deverão fazer a inscrição no site, 

preenchendo o formulário com a ideia de negócio. Nesta etapa as equipes irão contar com o auxílio de um mentor, 

que os ajudará a aprimorar a ideia ao longo da competição. Estes mentores atuarão como voluntários do projeto, 

sendo indicados pela Dell. A inserção de ideias incompletas acarretará na eliminação da equipe.   

http://www.minhaideiadenegocio.org.br/
http://www.minhaideiadenegocio.org.br/


 

Art. 9º – A partir da descrição da ideia postada pela equipe, haverá uma seleção das melhores ideias, segundo 

critérios descritos no artigo 22.  Nesta fase somente as equipes com mentores serão selecionadas. 

 

Art. 10º – Na fase do Canvas, as equipes terão a oportunidade de estruturar a ideia, seja através do auxílio dos 

conteúdos disponíveis no site ou com a ajuda dos mentores. Ao final da etapa a equipe deverá fazer o input do link 

do Lean Canvas em arquivo PDF na seção “anexos”, na plataforma do Concurso, dentro do prazo estipulado no 

cronograma.  

Nesta fase até 10 equipes serão selecionadas. 

 

Art. 11º – Na Fase do Vídeo, cada equipe deverá enviar uma gravação com até 3 minutos explicando o 

funcionamento da sua ideia de negócio. Neste vídeo deve ficar claro como sua ideia vai funcionar através da 

apresentação do protótipo (que deverá ser feito como o grupo achar melhor). Dentro desse tempo o grupo poderá 

explicar também, a problemática abordada, a percepção dos desafios do mercado, quem serão seus clientes, o 

potencial de impacto da ideia e porque esta ideia deverá ser selecionada. O vídeo deverá ser postado no YouTube 

e o link do mesmo deve estar em arquivo Word ou PDF na seção “anexos”, na plataforma do Concurso, dentro do 

prazo estipulado no cronograma.  

Nesta fase 3 equipes serão selecionadas. 

 

Art. 12º – Os jurados selecionarão as 3 (três) melhores ideias de todo o Brasil de acordo com critérios descritos 

no artigo 20.   

 

Art. 13º – Na etapa final do Concurso - Pitch, as 3 (três) equipes finalistas irão submeter suas ideias de negócio 

a comissão julgadora que realizará a avaliação final. Cada equipe deverá apresentar um pitch de negócio, ao vivo, 

para a banca julgadora. Nesta etapa, a equipe deverá escolher apenas um representante para apresentar a 

ideia do grupo na Fase Final do Concurso realizada na empresa Dell. Os custos com deslocamentos (aeroporto 

– hotel – aeroporto), passagens aéreas, hospedagem e alimentação (café da manhã, almoço e jantar) serão 

custeados pela organização do evento. Qualquer custo extra de deslocamento, passeios, ligações e souvenirs, 

correm por conta de cada finalista participante. Os critérios de seleção estão descritos no capítulo 7, artigo 25°.  

 

CAPÍTULO 5 – DA PARTICIPAÇÃO DOS “MENTORES” VOLUNTÁRIOS 

 

Art. 14º – Os Mentores serão funcionários Dell que se inscreverão como consultores. Esses empreendedores 

voluntários atuarão como orientadores das equipes participantes, tendo como finalidade instruir e auxiliar os 

times durante o Concurso. 

 

Art. 15º – As equipes poderão contar com 1 (um) mentor para o desenvolvimento da ideia de negócio. O match 

entre voluntário e equipe ocorrerá caso a ideia de negócio seja compatível com a expertise e o interesse do 

voluntário. Este mentor voluntário do meio empresarial acompanhará o grupo até a final do concurso.  A JA Brasil 

e a Dell não se responsabilizam com o custo de deslocamento (aeroporto – hotel – aeroporto), passagens aéreas, 

hospedagem e alimentação (café da manhã, almoço e jantar) do mentor que decidir acompanhar sua equipe na 

etapa final (“Pitch”). 



 

 

 

Parágrafo Único: Os mentores se reservam ao direito de auxiliar as equipes através da plataforma online do 

concurso, no link www.minhaideiadenegocio.org.br. É de inteira responsabilidade do mentor voluntário o interesse 

em manter quaisquer outros contatos fora do ambiente virtual do concurso, ou seja, presencial, por e-mail, redes 

sociais e telefones particulares, considerando a participação de equipes localizadas em regiões e locais 

diferentes do Brasil. A JA Brasil e a Dell não se responsabilizam por qualquer outro contato que não seja feito 

pela plataforma oficial do concurso e se dão ao direito de desclassificar equipes que não respeitarem os prazos 

do regulamento, equipes cujos membros não estejam na idade indicada e que não estejam estudando no período 

do Concurso e demais regras de acordo com o artigo 27.   

CAPÍTULO 6 – DA COMISSÃO JULGADORA 

 

Art. 16º – A comissão julgadora será definida pela Dell e pela JA Brasil. 

 

Art. 17º – A comissão julgadora será constituída por executivos com experiência nas áreas de planejamento, 

administração, inovação, tecnologia, startups e gestão de negócio que se destacam no mercado brasileiro. 

 

Art. 18º – Os membros integrantes da comissão julgadora assumem, automaticamente, o compromisso ético de 

sigilo em relação às informações que chegarem ao seu conhecimento. 

 

Art. 19º – A Comissão julgadora será soberana em suas decisões sendo o seu julgamento definitivo não cabendo 

recursos ou apelação em hipótese alguma. 

 

Parágrafo Único: A Dell e a JA Brasil não fornecerão qualquer tipo de remuneração para Mentores, Consultores 

e Voluntários. A participação não implica em nenhum custo para a Organização ou Equipes Participantes.  

 

CAPÍTULO 7 – DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 20º – A ideia de negócio das equipes participantes será analisada e avaliada pela comissão julgadora 

mediante os seguintes critérios em cada etapa: 

 

A fase “Inscrição” apresenta os seguintes critérios:   

 

 

 

CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO 

 Possuir mentor para a ideia   

 Relevância do software/sistema/aplicativo para a resolução da problemática  

 Criatividade e aplicabilidade da ideia 

 Potencial da ideia se tornar um negócio 

 Relevância da problemática que a ideia se propõe a solucionar 



 

   Na Fase  “Canvas”: A comissão avaliadora irá analisar as ideias de negócio desenvolvida pelo preenchimento 

do Lean Canvas. Ele precisa estar completo, claro e coerente entre suas partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicas: 

Proposta de Valor: Parte primordial do seu canvas. O que sua ideia vai oferecer de valor para o público que 

pretende atingir? Como você resolverá o problema descrito?  

Segmento de clientes: Seu projeto irá beneficiar qual público? 

Fontes de receitas – Monetização: Como seu projeto será autossustentável? Qual a viabilidade de transformar 

a ideia em um projeto rentável? 

Estrutura de custos: Há tecnologia disponível para sua aplicabilidade? Quais serão os custos necessários para 

colocar sua ideia em prática? Não precisa escrever valores, mas sim listar os itens. 

 

Na fase “Vídeo”: A comissão avaliadora irá analisar as Ideias de Negócio desenvolvidas, pelos seguintes critérios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 Atividades e recursos chave 

 Proposta de Valor – Modelo de negócio 

 Segmento de clientes ou usuários da ferramenta 

 Estrutura de custos e fonte de Receitas – Como o projeto vai se auto sustentar? 

 Parceiros Chave 

 Relação com o cliente/usuário e canais 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 Funcionamento do Protótipo 

 Usabilidade e Aplicabilidade 

 Problemática abordada e potencial de impacto da solução proposta 

 Clareza na exposição da ideia 



 

Na Fase “Pitch”: as 3 (três) ideias de negócio finalistas serão avaliadas através de um pitch de 5 (cinco) 

minutos, a ser realizado de forma presencial na sede da Dell. Os critérios analisados serão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parágrafo Único: A não entrega de qualquer documentação solicitada pela comissão organizadora e ou julgadora 

do concurso, nas datas estipuladas, implicará a desclassificação da equipe. 

 

Art. 21º – Em cada etapa do concurso as ideias serão analisadas pela banca julgadora, que pode ser alterada 

durante as fases.  

  

Art. 22º – Havendo empate em número de pontos entre dois ou mais projetos a Comissão Julgadora se reserva 

o direito de fazer a escolha final.  

CAPITULO 8 – PRAZOS E ENTREGAS 

 

ETAPAS DATAS  

1. Inscrição: Período para realização das inscrições das equipes e da ideia de negócio  
11/08/2017 a 

03/09/2017 

2. Divulgação das ideias selecionadas para a Fase do Canvas 20/09/2017 

3. Canvas: período de mentoria de conteúdos no ambiente virtual e input do Lean Canvas.  
20/09/2017 a 

29/09/2017 

4. Divulgação das ideias selecionadas para a Fase do Vídeo. 04/10/2017 

5. Vídeo: período para elaboração e postagem do vídeo. 
04/10/2017 a 

15/10/2017 

6. Divulgação das ideias selecionadas para a Fase Final. 18/10/2017 

7. Final do Concurso 
08/11/2017 e 

09/11/2017 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 Profundidade de conhecimento do interlocutor com o tema 

 Escalabilidade 

 Aplicabilidade e Usabilidade 

 Inovação  

 Coerência da ideia apresentada (problemática X solução encontrada) 



 

Parágrafo Único: As datas acima poderão sofrer alterações. Caso isso ocorra, serão divulgadas novas datas 

com antecedência através do site www.minhaideiadenegocio.org.br, do portal www.jabrasil.org.br e do Facebook 

www.facebook.com/jabrasil.    

 

Art. 23º – As etapas com envio de “links” deverão ser realizadas pelo ambiente virtual do Concurso Minha Ideia 

de Negócio na seção “anexos”, disponível dentro da interface da ideia, no site www.minhaideiadenegocio.org.br, 

até às 23h59min (horário de Brasília) da data divulgada no cronograma da competição.  

 

Art. 24º – A equipe organizadora da JA Brasil e da Dell não se responsabiliza por eventuais problemas técnicos 

que ocorram durante o envio da ideia de negócio, bem como congestionamento do site e outros problemas de 

natureza exclusivamente tecnológica. Indicamos que as equipes façam a inserção com tempo de sobra para caso 

haja algum imprevisto. 

 

CAPITULO 9 – PREMIAÇÕES 

 

Art. 25º – O Concurso Minha Ideia de Negócio by Dell irá premiar o primeiro colocado na competição.  

Art. 26º – A premiação será: 

 

1 notebook Dell (2 em 1 – tablet/laptop) e um curso correlacionado ao programa para cada participante 

da equipe. 

Parágrafo Único: Outras premiações poderão ser divulgadas ao longo da competição pela Organização do 

Concurso.  

 

CAPÍTULO 10 – DAS ELIMINAÇÕES 

 

Art. 27º – Será eliminada a equipe que: 

 

a) Não obedecer a estrutura mínima exigida para elaboração da ideia de negócio, conforme especificado no 

Anexo 1 deste regulamento;  

b) Enviar a ideia de negócio fora do prazo;  

c) Realizar cópia, plágio ou qualquer outro meio ilícito para burlar as regras do concurso; 

d) Não realizar a apresentação presencial na data, local e horário escolhido pela comissão organizadora deste 

concurso (finalistas); 

e) Entregar a ideia de negócio fora da estrutura proposta neste regulamento. 

 

 

CAPÍTULO 11 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Art. 28º – Somente serão consideradas as inscrições que estiverem em estrita conformidade com as normas 
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estabelecidas neste Regulamento. 

 

Art. 29º – O formulário com a estruturação da ideia de negócio, a descrição do Canvas recebido, bem como a 

documentação exigida para os finalistas, não serão devolvidos para as equipes participantes. 

 

Art. 30º – Este regulamento será amplamente divulgado junto às unidades estaduais da JA, redes sociais e no 

próprio site oficial do concurso. 

 

Art. 31º – Casos omissos, dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão resolvidos 

pela coordenação do concurso. 

 

Art. 32° - A JA Brasil tem uma política de zero tolerância de consumo de álcool e drogas. Qualquer participante 

que descumprir a norma durante o concurso será desclassificado. 

 


