
 

 

EDITAL 2022 
 

IBMEC INVESTMENT CHALLENGE 
2022 

 
O Centro Universitário IBMEC, com sede na Av. Armando Lombardi, 940, anuncia o lançamento do II 
IBMEC INVESTIMENT CHALLENGE, no Rio de Janeiro – RJ, para os alunos dos campi Centro e Barra.  

 
  

I. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 
  

O IBMEC INVESTMENT CHALLENGE (IIC) consiste em uma competição entre equipes formadas por 
alunos matriculados no IBMEC sobre a construção, gestão, operacionalização e indicação de 
carteiras de investimentos. O objetivo da competição é avaliar em um período equivalente a 6 
semanas a performance das carteiras de investimentos e os relatórios de recomendação semanal 
dos grupos, utilizando como critérios de avaliação a rentabilidade, a qualidade técnica e a 
consistência das propostas de recomendação.     
 
Poderão participar das equipes alunos(as) de quaisquer cursos de graduação ou de pós-graduação, 
do Centro Universitário IBMEC, com interesse em desenvolver e testar seus conhecimentos sobre 
o mercado de capitais, assim como, aprimorar a capacidade de avaliar a conjuntura econômica, o 
comportamento das empresas e o funcionamento do mercado de capitais.  
 

II. OBJETIVOS DO PROGRAMA  
  

O objetivo do IBMEC INVESTMENT CHALLENGE é avaliar a performance das carteiras de 
investimentos e os relatórios de recomendação semanal elaborados pelos grupos, utilizando como 
critérios de avaliação a Rentabilidade, a Qualidade Técnica e a Consistência das propostas de 
recomendação.  
 
    

III. DA ELEGIBILIDADE 
 

O programa é aberto a todos os alunos regularmente matriculados no Centro Universitário IBMEC, 
que desejam participar e se encaixem em todas as condições citadas abaixo. 
 
São elegíveis a participar dos grupos, alunos que: 
 

a) alunos que estejam entre o 2º e 7º período do seu curso de graduação ou alunos 
regularmente matriculados na pós-graduação do Ibmec; 

b) comprovem conhecimento mínimo de Macroeconomia; 



 

 

c) estiverem regularmente matriculados no semestre letivo de 2022.1; 
d) ter mais de 18 anos completos no momento da inscrição. 

 
 

 
IV. DA INSCRIÇÃO 

 
As inscrições das equipes ocorrerão no período de 01 a 12 de abril de 2022. 
A ficha de inscrição ficará disponível no formulário eletrônico no endereço: 
https://forms.office.com/r/rLtAqkG8yB 
 
 

 
 

As equipes deverão ser compostas por máximo 6 membros e no mínimo de 3 membros. Não há 
restrições em relação ao curso de graduação ou pós-graduação dos alunos. 
 

 
V. DA PRIMEIRA FASE 

 
O processo de avaliação das equipes e seus resultados será feito da seguinte de forma: 
 

I. 60% do peso de cada rodada será definido pela rentabilidade da carteira proposta na 
rodada; 

II. 40% do peso de cada rodada será definido pela avaliação do relatório de recomendação 
de ativos para rodada, sendo avaliado com nota de 1 a 5 por uma banca a ser descrita e 
apresentada em fase posterior neste edital. 

 
Só serão aceitas ordens de compras e rentabilidades de ativos em suas ações ordinárias ou 
preferenciais, assim tentando garantir a isonomia das informações. Também será permitido ao 
grupo não investir a totalidade dos recursos em ações deixando parte para rentabilizar em SELIC 
durante a semana, como uma renda-fixa em Tesouro Selic.  
 
Ao final de cada rodada as carteiras são zeradas e os grupos deverão realizar novas ordens para 
semana posterior. O valor da rentabilidade da carteira na semana será acumulado aos resultados 
anteriores. 
 

https://forms.office.com/r/rLtAqkG8yB


 

 

NÃO SERÃO ACEITAS ORDENS DE CONSTRUÇÃO DE CARTEIRAS SEM OS RESPECTIVOS RELATÓRIOS 
DE RECOMENDAÇÃO DE ATIVOS. 
 
As equipes terão até 100% para associar de 1 a 5 ativos em sua carteira de investimentos. 
 
A equipe que atingir o maior resultado na ponderação entre carteira e relatório de análise, após 6 
semanas de competição, será campeão do IBMEC INVESTMENT CHALLENGE. 
 

VI. DA BANCA AVALIADORA 
 

A banca avaliadora será formada por:  
 
i. Coordenação do curso de ciências econômicas; 
ii. Pró reitoria de pós-graduação; 

iii. Coordenação do MBA de Finanças e Controladoria;  
iv. CFA Member 

 
 

VII. DA PREMIAÇÃO 
 

A equipe vencedora receberá certificado de participação e um kit de formação em finanças. 
  
 A equipe que realizar o melhor relatório de recomendação de ativos ganhará um certificado.  
 

 
VIII. RESULTADO E ENTREGA DO PRÊMIO 

 
Semanalmente os resultados serão publicados e divulgados para todas as equipes.  
 
O resultado será divulgado em cerimônia na data de 09 de junho de 2022, no Centro Universitário 
IBMEC, com a participação de parte da banca avaliadora. 

  
IX. DISPOSIÇÕES FINAIS E RECURSOS  

 
Os casos não previstos neste regulamento serão discutidos, analisados e julgados pela banca 
avaliadora.  
 
Recursos quanto aos resultados semanais poderão ser apresentados diretamente a banca 
avaliadora por meio do email: Paula.jardim@ibmec.edu.br ou samuel.barros@ibmec.edu.br. 
 
A organização do programa poderá modificar datas e eventos para melhor atender ao calendário 
acadêmico do Centro Universitário IBMEC, sem prejuízo a formação acadêmica do corpo discente 
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participante do programa IIC. 
 
Em caso de fraude ou conduta antiética de qualquer membro de equipe, a mesma será 
sumariamente eliminada do programa.  
 

 
X. CRONOGRAMA 

 

Atividade Data 

Período de Inscrições 01 a 12 de Abril de 2022 

Abertura do IIC 2022 e envio da primeira 
carteira  

15 de Abril às 18h 

Período do Programa 15 de Abril a 09 de Junho de 2022 

Divulgação dos ganhadores do IIC 2022 09 de Junho de 2022 
 
 

O cronograma das semanas e entrega das carteiras e relatórios seguirá conforme o detalhamento 
disposto abaixo: 

  

Entrega da Carteiras e 
Relatórios 

Início Término Liberação do Resultado 

Semana 1 17/abril (domingo) 18/abril 22/abril 20/abril 

Semana 2 01/maio (domingo) 02/maio 06/maio 11/maio 

Semana 3 08/maio (domingo) 09/maio 13/maio 18/maio 

Semana 4 15/maio (domingo) 16/maio 20/maio 25/maio 

Semana 5 22/maio (domingo) 23/maio 27/maio 01/junho 

Semana 6 29/maio (domingo) 30/maio 03/junho 09/junho 

 
 

Como exemplo, o desempenho da carteira entregue dia 22 de maio será medido durante a semana 
de 23 a 27 de maio e será divulgado para os alunos no dia 01 de junho. As demais semanas seguirão 
esse mesmo fluxo. 
 
 
 
 

Prof. Samuel Barros 
Pró-Reitor de Pós Graduação IBMEC RJ 

 


