
 
 

 
Desafio Acadêmico “Rock your Career” 2020 

 

I – INTRODUÇÃO 
 

O Ibmec, visando sempre oferecer as melhores oportunidades acadêmicas, de experiência 

e de conexão com o mercado para os seus alunos, realiza o Desafio Acadêmico “Rock Your 

Career”. Os alunos de todos os semestres de graduação do IBMEC Rio de Janeiro Centro e 

Barra poderão participar do Desafio “Rock Your Career”, durante os dias 26 a 29 de outubro 

de 2020, solucionando um desafio sobre o produto Rock in Rio Club, do Rock in Rio. 

 

II – O DESAFIO: 
 

O Rock in Rio Club é um programa de fidelidade desenvolvido pelo Rock in Rio, desde 2011, 

muito bem-sucedido, que visa conceder aos seus associados um conjunto de benefícios 

ligados ao conteúdo do Rock in Rio e à realização das futuras edições do evento. O 

programa oferece benefícios na aquisição de produtos oficiais do Rock in Rio, participação 

em promoções, informações exclusivas e demais vantagens. Na edição de 2021 do festival, 

o Rock in Rio Club comemorará 10 anos. 

 

Com base nessa história de sucesso, as equipes participantes do Desafio Rock Your Career 

deverão desenvolver novas ideias de benefícios e vantagens que possam integrar às já 

existentes no Rock in Rio Club, que tornem a experiência dos associados cada vez mais 

especial.  

 

Esse mega desafio acadêmico, ocorrerá entre os dias 26 a 29 de Outubro de 2020 e os 

alunos do IBMEC Rio de Janeiro Barra e Centro terão a oportunidade de criar e propor uma 

solução de negócios inovadora que poderá ser aplicada no Rock in Rio Club, de forma a 

torná-lo um programa de relacionamento ainda mais completo e que proporcione 

experiências exclusivas e inesquecíveis para seus associados.    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
III – DO CRONOGRAMA DO DESAFIO: 

 
Dia 1 - Apresentações e interação com time de executivos convidados do Rock in Rio 
e Desafio:  

 
 

Dia 2 - Aprofundando o escopo, Desing Thinking e Preparando o Pitch 

  

 
  

Dia 3: Pré-Banca - Apresentação de solução e Pitch para banca avaliadora Ibmec 
  

 
 
 
 

 

Dia Horário Etapa Plataforma Duração
Dia 1 - Apresentação do Desafio Colaborate 1h30

Apresentação  Ibmec RJ Colaborate 5 mins

Apresentação Rock in Rio sobre história da marca e evento Colaborate 45 mins

Intervalo Colaborate 10 mins

Apresentação do desafio e dúvidas Colaborate 30 mins

Homework para alunos: Pesquisar sobre o setor de mega 
eventos e ter brainstorms (Coachella, Burning Man, 

Glastonbury, Tomorrowland + Empresas Parcerias do Rock in 
Rio)

Colaborate

Desafio Rock your Career 

26/out 17h30-19h

Dia 2 -  Design Thinking e Pitch Colaborate 3h
12h-13h Workshop de Design Thinking para os times Colaborate 1h

13h-14h Sessão dúvidas com professor Workshop e outros professores 
convidados

Cobalorate 1h

17h-18h Workshop de Pitch Cobalorate 1h
Homework para alunos: Preencher Canvas Alunos

27/out

Dia 3 - Pré-Banca Apresentação de solução e Pitch para 
banca avaliadora (Ibmec)

Colaborate 3h

Apresentação dos alunos Colaborate 15 mins

Primeiro Bloco de Pitchs Colaborate 60 mins

Intervalo Colaborate 5 mins

Segundo Bloco de Pitchs Colaborate 60 mins

Intervalo Colaborate 5 mins

Resultado dos 3 selecionados por praça Colaborate 15 mins

Mentoria de Melhorias do Pitch Apresentado Colaborate 20 mins

Homework para finalistas - Preparar Pitch Final e se preparar 

para o Rock in Rio
Finalistas

28/out 16h-19h



 
 

 
Dia 4: Apresentação de solução e Pitch para banca avaliadora (Rock in Rio e Ibmec) 

 
 
IV – REGRAS DE INSCRIÇÃO NO DESAFIO 
 
Poderão participar do desafio acadêmico “Rock your Career” 2020.2., os alunos 

regularmente matriculados em qualquer período dos cursos de graduação dos campi do 

Ibmec descritas abaixo: 

• Rio de Janeiro – Centro 

• Rio de Janeiro – Barra 

 

Os alunos deverão formar equipes de no máximo 5 alunos e no mínimo 3 alunos para 

participarem do desafio. Os times podem ser compostos por alunos do mesmo curso, bem 

como multidisciplinares, sendo compostos por alunos de outros cursos, períodos e até 

mesmo campus. 

 

As equipes deverão se inscrever através do formulário “Rock your Career 2020”, disponível 

entre os dias 01 e 22 de outubro, neste link aqui; 
 
No formulário de inscrição SOMENTE UM MEMBRO da equipe deverá fazer o cadastro, 

colocando as seguintes informações: 

• Nome da equipe; 

• Nome Completo dos membros da equipe; 

• Número de Matrícula dos membros da equipe; 

• CPF dos membros da equipe; 

• Telefone dos membros da equipe; 

• E-mail dos membros da equipe; 

• Curso de origem dos membros da equipe; 

• Unidade do Ibmec dos membros da equipe. 

Dia 4 - Apresentação de solução e Pitch para banca 
avaliadora (Rock in Rio)

Colaborate 2h

Apresentação Final Colaborate 10 mins

Primeiro Bloco de Pitchs 3 times Colaborate 30 mins
Intervalo Colaborate 10 mins

Segundo Bloco de Pitchs 3 times Colaborate 30 mins
Intervalo Colaborate 10 mins

Resultado das 3 equipes vencedoras Colaborate 10 mins
Evento de Encerramento e Agradecimentos Colaborate 10 mins

Próximos passos dos vencedores  junto ao time Rock in Rio Colaborate 10 mins

29/out 17h-19h



 
 

 
 

Uma vez inscritos os times de cada unidade do Ibmec Rio de Janeiro Barra e Centro, será 

enviado um e-mail para os times inscritos, contendo um termo de participação a ser assinado 

por cada membro da equipe e os próximos passos de participação no desafio. 

 

Para os times não classificados, em caso de não cumprimento das regras descritas no 

presente Regulamento, será encaminhado um e-mail informando o motivo da não 

classificação. 

 

Não será cobrado nenhum valor para inscrição no desafio acadêmico “Rock your Career”. 

 

V – DA PARTICIPAÇÃO NO DESAFIO: 
 
Os times deverão envolver-se todos os dias das atividades do desafio acadêmico “Rock Your 

Career, conforme informado no item III – DO CRONOGRAMA DO DESAFIO, sob pena de 

desclassificação. 
 

Os alunos participantes do desafio “Rock your Career” irão participar de workshops com 

professores do IBMEC, assim como irão interagir com membros do time do Rock in Rio, 

conforme descrito no cronograma acima – item III. 

 

Ao desenvolverem seus projetos, os times participantes do desafio acadêmico “Rock your 

Career” passarão por uma pré-banca de avaliação, composta por professores e mentores 

do IBMEC Rio de Janeiro Centro e Barra, onde serão analisadas e selecionadas os 10 

melhores projetos, sendo 5 projetos de cada Campus (Barra e Centro), os quais avançarão 

para a fase final junto ao time do Rock in Rio no último dia. 

 

As equipes não classificadas para a fase final do desafio poderão acompanhar o último dia 

do desafio, que terá a presença de executivos convidados do Rock in Rio. 

 

Todos os alunos inscritos nos times que estiveram participando do desafio “Rock your 

Career” ganharão 15 horas complementares. 

 

Todas as atividades acontecerão na plataforma collaborate – que serão devidamente 

enviadas aos participantes pela área de Desenvolvimento do Aluno do IBMEC.  

 



 
 

 
VI – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

PRINCIPAIS OBJETIVOS DO DESAFIO:  
 
Apesar de ser um produto premium e com uma base altamente engajada, as marcas 

parceiras do Rock in Rio ainda não (re)conhecem e investem no Rock in Rio Club. O desafio 

então é: como trazer as marcas parceiras do Rock in Rio para serem patrocinadoras 
do Rock in Rio Club? Como o Rock in Rio Club pode ajudá-las em suas estratégias de 
marca e que benefícios elas podem oferecer para tornar o programa de 
relacionamento ainda mais completo e exclusivo? 

 

Serão adotados como critérios de avaliação, tanto da Pré-Banca como da Banca Final do 

desafio acadêmico “Rock your Career”, as soluções que valorizem: 

 

Descrição Peso 
Originalidade e Inovação dentro da proposta de valor do Rock in Rio 

Club 

5,0 

Viabilidade de implantação 5,0 

Foco no cenário ao qual o Rock in Rio e o produto Rock in Rio Club se 

enquadram 

3,0 

Soluções fundamentadas em pesquisas, benchmarks e tendências e 

não em produtos “imaginários” 

3,0 

Aderência ao negócio e Foco no mercado e público-alvo do produto 

Rock in Rio Club 

1,0 

Trabalho em equipe 1,0 

 

As ideias apresentadas devem ser construídas com base nos valores Rock in Rio 

apresentados no briefing, evitando assim ações desproporcionais de promoções que 

possam diluir o valor da marca.  

 

Todos os projetos serão avaliados com notas de 0,0 a 10,0 sendo atribuídas por cada 

membro das bancas que serão compostas conforme descrito abaixo. 

 

A banca e as notas serão compostas da seguinte forma: 

 

 



 
 

 
Dia 3 (28/10) – Primeira Banca 
 

A banca acontecerá remotamente, sendo composta por 1 Coordenador do CEI Ibmec RJ e 

Professores de áreas relacionadas a temática de empreendedorismo e inovação. 

 

Notas máximas a serem obtidas 30,0 pontos 

 

Os 5 projetos de cada Campus com as maiores notas avançarão para a fase final. 

 

Nesta fase, em caso de empate será considerado como critério de desempate a ordem de 

inscrição no desafio. 

 

Dia 4 (29/10) – Fase Final 
 

A banca acontecerá remotamente, sendo composta por 4 a 6 membros do time convidado 

do Rock in Rio, 1 Coordenador CEI (IBMEC RJ) e 1 Funcionário da área de Desenvolvimento 

do Aluno Ibmec. 

 

Notas máximas a serem obtidas 60,0 a 80,0 pontos. 

 

Os 3 projetos que obtiverem as maiores notas serão considerados os vencedores do desafio 

acadêmico “Rock your Career” 2020.2 

 

Em caso de empate, o desempate será feito pelas notas recebidas no critério com maior 

peso, conforme item VI. 

 

VII – DA PREMIAÇÃO 
 
Todos os alunos participantes de todo o desafio acadêmico “Rock your Career” ganharão 15 

horas complementares. 

 

Todos os alunos participantes de todo o desafio “Rock your Career” ganharão certificado de 

participação. 

 

Todos os alunos participantes de todo o desafio “Rock your Career” ganharão um e-book 

“Rock in Rio: A Arte de Sonhar e Fazer Acontecer”.. 



 
 

 
 

Para os projetos vencedores: 

• 1º colocado – Par de Ingressos para festival Rock in Rio Brasil 2021 + Rock in Rio 

Club, para cada participante do Time vencedor.  

• 2º colocado – Rock in Rio Club, para cada participante do Time vencedor. 

• 3º colocado – Rock in Rio Club, para cada participante do Time vencedor. 

 

O prêmio ao 1º time colocado é composto única e exclusivamente por 1 par de ingressos 

para um dia do Festival Rock in Rio Brasil 2021 para cada aluno(a) e 1 credencial de 

associado Rock in Rio Club para cada aluno(a).  

 

OBS: A credencial do Rock in Rio Club não dá direito a ingresso para o festival, apenas 

associa os vencedores ao programa de fidelidade Rock in Rio Club.  

 

O IBMEC, exclusiva Realizadora deste desafio, não se responsabiliza por transportes e/ou 

hospedagens ou ainda, qualquer custo adicional que os vencedores venham a ter para 

fruição do prêmio conquistado. 

 

Os prêmios ao 2º e 3º colocados são compostos única e exclusivamente por 1 credencial de 

associado Rock in Rio Club, para cada participante do Time vencedor, ou seja, tais 

credenciais não dão acesso ao evento, apenas associa os vencedores ao programa de 

fidelidade Rock in Rio Club. 

 

O Ibmec não se responsabiliza por quaisquer custos adicionais aos vencedores do 
Desafio, tampouco, garante a todos os participantes da Competição acesso ao evento.  
 

Os participantes contemplados com ingressos para o Rock in Rio deverão observar os 

termos e condições para a entrada e permanência na Cidade do Rock, que será 

disponibilizado oportunamente no site www.rockinrio.com. 

 

Para o recebimento do prêmio, os ganhadores serão comunicados através e-mail e 

entregues aos contemplados em momentos e de forma a ser oportunamente comunicada 

pelo IBMEC. 

 

Não há a possibilidade de troca do prêmio conquistado, tampouco a sua conversão em 

dinheiro. 



 
 

 
 

VIII – CONDIÇÕES FINAIS 
 
Este Concurso é realizado exclusivamente pelo IBMEC Educacional Ltda. (“Realizadora”) 

com cunho exclusivamente cultural e acadêmico, sendo que a participação do Desafio não 

está subordinada a qualquer modalidade de álea ou pagamento pelos concorrentes, nem 

vinculada à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, de acordo com o disposto 

no inciso II do artigo 3º da Lei nº 5.768/71 e artigo 30 do Decreto nº 70.951/72. 

 

A Rock World S.A, empresa organizadora do festival Rock in Rio Brasil 2021, não tem 

qualquer tipo de responsabilidade sobre o presente desafio acadêmico, sendo certo que 

todos os direitos e obrigações aqui previstos vinculam tão somente a Realizadora (Ibmec) e 

os participantes. 

 
Em caso de dúvida entrar em contato com a área de Desenvolvimento do Aluno, com foco 

em empreendedorismo. 

 

São Paulo, 01 de outubro de 2020. 

 

Contatos: 

Caio Souza – caio.souza@yduqs.com.br 

Fernanda Vio – Fernanda.vio@yduqs.com.br 


