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CHAMADA DESAFIO DE INOVAÇÃO ALGAR TELECOM / 2019 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O BRAIN, Instituto de Ciência e Tecnologia fundado pela ALGAR TELECOM, em parceria com a Rede Mineira de 
Inovação (RMI), torna pública a seleção de projetos de soluções inovadoras para o I Desafio de Inovação da Algar 
Telecom, com o tema “Como a ampliar a competitividade da Algar Telecom na sua operação móvel atual de forma 
exitosa?” 
 
2. ORGANIZADORES  

2.1 O BRAIN, espaço para apaixonados por inovação. Conectamos pessoas e ideias oferecendo estrutura para o 
desenvolvimento de soluções digitais e inovação disruptiva. Acreditamos que ao formar parcerias estratégicas e 
apoiar iniciativas criativas e arrojadas, estamos servindo e simplificando o dia a dia de pessoas e empresas (Mais 
informações em: https://www.inovacaobrain.com.br/#brain). 

2.2 A RMI, a Rede Mineira de Inovação, vem a 21 anos trabalhando com o objetivo central de integrar a pesquisa, 
a tecnologia e a inovação para que, juntas, propiciem negócios competitivos e, consequentemente, o 
fortalecimento de seus associados – a Rede acolhe hoje 24 incubadoras, 3 parques tecnológicos, 1 centro de 
pesquisa aplicada sem fins lucrativos e uma instituição do setor privado (Mais informações em: 
http://www.rmi.org.br/rmi/). 

 

3. REALIZAÇÃO 

A Algar Telecom, empresa do grupo Algar, possui um amplo portfólio com soluções para atender clientes 
corporativos (B2B) e do varejo (B2C) em dois segmentos: Telecom e Tech – BPO/Gestão de TI. Somos uma 
companhia aberta, não listada em bolsa, com sede em Uberlândia (MG) e atuação nacional. Há 65 anos no 
mercado, possuímos uma moderna infraestrutura, suportada por uma rede de aproximadamente 61 mil km de 
fibra ótica, com presença, atualmente, em 350 cidades de 16 estados – São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Alagoas, Bahia, Ceará, 
Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe – e no Distrito Federal. No segmento Telecom, oferecemos 
serviços de internet banda larga fixa e móvel, comunicação de dados, telefonia fixa e móvel, TV por assinatura e 
soluções de TI ao mercado empresarial. Além disso, ofertamos, no segmento Tech, serviços e soluções em BPO 
(Business Process Outsourcing) e suporte de tecnologia para clientes corporativos. Os segmentos de Telecom e 
Tech responderam por 73% e 27% de nossa receita bruta de 2018, respectivamente. 

 

4. OBJETIVO 

A presente Chamada tem por objetivo promover uma seleção entre propostas que solucionem o Desafio de 
Inovação Algar Telecom. Visando promover a geração de inovação aberta 
incentivando o ecossistema em que estamos inseridos a criarem novos produtos e soluções, além de ser um meio 
de estimular a prática da Inovação e a difusão da cultura empreendedora.  

 

5. QUEM PODE PARTICIPAR (PROPONENTES ELEGÍVEIS) 

As propostas poderão ser enviadas por todos os Associados da RMI, sejam eles oriundos de indicações das 
incubadoras de empresas, parques tecnológicos ou centros de pesquisas desta rede. Desta forma cada proposta 
terá o Associado como “padrinho”. 

https://www.inovacaobrain.com.br/#brain
http://www.rmi.org.br/rmi/
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A não apresentação do “padrinho” Associado à RMI como parceiros da proposta não é um impeditivo para o envio 
da mesma. Contudo, para participar do processo um membro da RMI será direcionado para apadrinhar tal 
proposta. 

 

6. O DESAFIO DE INOVAÇÃO 

O I Desafio de Inovação da Algar Telecom, tem por objetivo promover uma seleção entre propostas dos parceiros 
da Rede Mineira de Inovação, incentivando-os a criar novos produtos e soluções. As soluções propostas devem 
levar em consideração os seguintes direcionamentos: 

 Geração de novos modelos de negócios para a Algar Telecom, considerando os investimentos já existentes 
em redes e frequência; 

 Facilitar a operação com foco em “digital” como a ativação à distância; 
 Atender os clientes com qualidade e de forma mais rápida; 
 Parcerias para potencializar o negócio. 

Mais informações sobre a operação da Algar Telecom veja em: https://algar2019.nambbu.com.br/ 

 

6.1. SUBMISSÃO DA PROPOSTA: 

Para se inscrever, é necessário que os proponentes se organizem em grupos, preferencialmente 
multidisciplinares, de até 5 pessoas e submeta um projeto conforme instruções abaixo, para a solução da 
seguinte questão:  

“Como a ampliar a competitividade da Algar Telecom na sua operação móvel atual de forma exitosa?” 

A proposta deverá ser submetida através do preenchimento de formulário online, que estará disponível no 
site do BRAIN, através do link: http://bit.ly/algartelecomdesafiormi 

A não submissão até a data limite estipulada é impeditivo mandatário da participação. 

 

6.2. 1º FILTRO – AVALIAÇÃO TÉNICA E MERCADOLÓGICA: 

 Os projetos com as informações enviadas corretamente, serão analisados e classificados no 1° filtro de acordo 
com o impacto da solução na operação da Algar Telecom. 

 

6.3. IMERSÃO E APRESENTAÇÃO FINAL: 

As melhores propostas classificados na fase anterior participarão de uma Imersão para Amadurecimento da 
Proposta enviada, cotando com mentorias de Pitch e Business. Além de Workshops e acesso ao ambiente 
corporativo da empresa para desenvolver a solução. Nesta fase, o padrinho da solução poderá participar de 
tais capacitações. 

Após tal imersão as propostas passarão para a fase de apresentação final. 

 

6.4. DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS: 

Os resultados de cada etapa serão divulgados no site do Brain e da RMI. 

 

 

 

 

https://algar2019.nambbu.com.br/
http://bit.ly/DesafiodeInovaçãoAlgarTelecom
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7. CRONOGRAMA 

FASES ATIVIDADES 

Lançamento do 
Desafio e início das 

inscrições 
01/07 

 

 O Lançamento do Desafio acontecerá na Plenária da RMI e as 
inscrições para o mesmo estarão abertas com link nos sites dos 
Organizadores do Desafio 

 
Encerramento das 

inscrições  
 05/08 

 

 Último dia para envio da proposta/solução 

1ª Filtro: 
Avaliação dos 

projetos  
 05/08 a 23/08 

 Avaliação técnica e mercadológica e seleção das propostas  

Resultados dos 
aprovados na 1ª 

Fase 
20/08 

 Divulgação das melhores propostas aprovados e comunicação junto 
aos participantes. 

Imersão 
02/09 à 11/10 

 Amadurecimento das Propostas e Mentorias (Momentos 
Presenciais). 

 
Apresentação dos 
melhores projetos: 

17/10 
 

 Apresentação dos projetos selecionados à Banca Examinadora 
(presencial) e seleção de quais iniciativas seguirão para 
Prototipação. 

Treinamento Agile e 
Mentorias 

14/10 à 31/10 
 Capacitação na medotologia Ágil e mentorias direcionais. 

Prototipação 
04/11 à 16/12 

 Fase de teste para as propostas. 

Apresentação Final  GO NO GO para a indicação de escala para projeto. 

 

 

8. DECLARAÇÕES  

8.1. Ao ingressar neste Desafio, o participante:  
 
8.1.1. Declara que conhece e aceita de forma incondicional o presente regulamento, sem quaisquer ressalvas;  
 
8.1.2. Autoriza, desde já, no caso de ser vencedor do desafio, que a organização do Desafio, divulgue seu nome, 
imagem e voz, por todos os meios públicos, incluindo, mas não se limitando, a anúncios publicitários, internet, 
revistas, site, redes sociais, dentre outros;  
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8.1.3 Abster-se-á de distribuir, modificar, transmitir, reutilizar, reenviar ou utilizar o conteúdo do concurso com 
finalidades públicas ou comerciais;  
 
8.1.4. Declara-se ciente de que nada contido no concurso deverá ser interpretado como concessão, por inferência 
ou caducidade, ou qualquer outra forma, de licença ou direito de uso de qualquer marca ou logomarca exibida;  
 
8.1.5. Declara-se igualmente ciente de que todo o material que transmitir ou enviar, incluindo ideias, comentários, 
sugestões, conceitos, know how, inovações, dentre outros, poderá ser utilizado, adaptado o e/ou aproveitado pela 
Algar Agro, com qualquer finalidade, incluindo, mas não se limitando à possibilidade de reprodução, exibição, 
transmissão, publicação, dentre outras formas de utilização, não sendo devido ao participante o pagamento de 
royalties ou indenização, seja a que título for;  
 
8.1.6. Manifesta sua concordância com o fato de que todas as ideias, comentários e participações nos desafios 
poderão ser publicadas pelo autor ou por outros participantes em redes sociais; 
 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 O projeto é inteiramente Organizado e administrado pelo Brain e RMI. 
 
8.2  A Organização poderá, em qualquer tempo, revisar este regulamento, atualizando-o, desde que divulgue o 
mesmo nos sites da instituições organizadoras. O participante estará vinculado a essas revisões e, portanto, deverá 
consultá-las periodicamente. 
 
8.3  A Algar Telecom reserva-se o direito de implantar, ou não, o projeto aprovado de forma integral ou em partes 
a qualquer momento, assim como de adaptá-lo para implantação em outras frentes de negócio da Empresa. 
 
8.4 Para mais informações sobre o Desafio, consulte seu parceiro RMI, ou o Brain pelo email: 
larissas_brain@algartelecom.com.br 

 
 




