EDITAL/REGULAMENTO DE
CONCURSO nº 01/2017

INOVA-SE:
Prêmio Senac de Ideias Inovadoras
RETIFICATIVO nº3

Senac em Minas
Gerência Universitária/Superintendência Educacional

EDITAL/REGULAMENTO CONCURSO Nº 01/2017
INOVA-SE: PRÊMIO SENAC DE IDEIAS INOVADORAS
RETIFICATIVO Nº3
O Senac-MG, no uso de suas atribuições, RETIFICA as seguintes informações divulgadas
no item 12. JULGAMENTO do Edital/Regulamento Nº 01/2017:

Onde se lê no item 12:
12. JULGAMENTO
12.1. O julgamento do INOVA-SE 2017 se dará ao longo das seguintes etapas do concurso:
• PRIMEIRA ETAPA/PRELIMINAR: SELEÇÃO DA IDEIA INOVADORA (ELIMINATÓRIA)
Nesta etapa serão selecionadas as 5 (cinco) melhores ideias inovadoras de cada
categoria. A Ideia Inovadora deverá atender a um dos setores em que o Senac em Minas
atua: comércio de bens, serviços ou turismo e aos seguintes critérios:
Quadro 1 – AVALIAÇÃO DA IDEIA INOVADORA
CRITÉRIOS
* NOTA 0 a 2
CLAREZA DA IDEIA (peso 1)
CARÁTER INÉDITO DA IDEIA (peso 2)
POTENCIAL DE NEGÓCIO (peso 2)
COERÊNCIA COM O SUBTEMA ESCOLHIDO (peso 1)
CRIATIVIDADE NAS SOLUÇÕES APRESENTADAS (peso 1)
PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PARA O CLIENTE (peso 1)
ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SENAC: comércio de bens, serviços ou turismo (peso 2)
TOTAL
Cada critério relacionado no Quadro 1 – Avaliação da Ideia Inovadora será avaliado
através da escala de Avaliação descrita no Quadro 2.
Quadro 2 – *Escala para avaliação
DESCRIÇÃO
PONTUAÇÃO
Atende
2
Atende parcialmente
1
Não atende
0

12.2. O cálculo para obtenção da nota de cada critério deverá ser feito por meio da
multiplicação da pontuação (Quadro 2), recebida na avaliação do critério, pelo peso do
critério.
12.3. Serão consideradas aprovadas para a 2ª etapa/Semifinal do Concurso, as equipes
que receberem o conceito “Atende” em todos os critérios citados no Quadro 1 –
Avaliação da Ideia Inovadora.
12.4. Na hipótese de não se ter nenhuma equipe com o conceito “Atende” em todos
os critérios avaliados, serão consideradas aprovadas para a 2ª etapa/Semifinal do
Concurso, as equipes que obtiverem a maior pontuação no somatório “Atende” e
“Atende parcialmente”, desde que:
• 1ª situação: cada um dos critérios CARÁTER INÉDITO DA IDEIA (peso 2), POTENCIAL
DE NEGÓCIO (peso 2) e ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SENAC: comércio de bens, serviços
ou turismo (peso 2 ) tenha recebido a nota 2, correspondente ao conceito “Atende”.
• 2ª situação: apenas 2 (dois) dos 3 (três) critérios CARÁTER INÉDITO DA IDEIA (peso
2), POTENCIAL DE NEGÓCIO (peso 2) e ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SENAC: comércio de
bens, serviços ou turismo (peso 2) tenham recebido a nota 2, correspondente ao
conceito “Atende”.
• 3ª situação: apenas 1 (um) dos 3 (três) critérios CARÁTER INÉDITO DA IDEIA (peso
2), POTENCIAL DE NEGÓCIO (peso 2) e ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SENAC: comércio
de bens, serviços ou turismo (peso 2) tenha recebido a nota 2, correspondente ao
conceito “Atende”.
12.5. Em último caso, não havendo nenhuma das situações descritas neste Regulamento/
Edital para seleção da Ideia Inovadora, ficará a cargo da comissão organizadora analisar,
ou não, os casos de equipes que receberam apenas o conceito “Atende parcialmente”, a
fim de verificar a viabilidade de continuação no Concurso para determinada categoria.
12.7. As equipes que receberem na avaliação da Ideia Inovadora o conceito “Não
atende” em um dos 07 (sete) critérios citados no Quadro Avaliação da Ideia Inovadora
serão desclassificadas automaticamente do Concurso.
12.8. O desempate será realizado na seguinte ordem:
a) maior pontuação no critério caráter inédito da ideia;
b) maior pontuação no critério setores de atuação do Senac: comércio de bens,
serviços e turismo;
c) maior pontuação no critério potencial de negócios;
d) maior pontuação no critério percepção de benefício para o cliente;
e) maior pontuação no critério clareza da ideia;
f) maior pontuação no critério coerência com o subtema escolhido;
g) maior pontuação no critério criatividade nas soluções apresentadas.

• SEGUNDA ETAPA/SEMIFINAL – PRESENCIAL: AVALIAÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIOS
(ELIMINATÓRIA)
12.9. Nesta etapa serão selecionados os 3 (três) melhores modelos de negócios da
categoria Graduação e os 3 (três) melhores modelos de negócios da categoria Pósgraduação. Os modelos de negócios aprovados serão avaliados de acordo com os
critérios do Quadro 3.
12.10. Cada critério relacionado no Quadro 3 – Avaliação da Ideia Inovadora, será
avaliado através da escala de avaliação descrita no Quadro 4.
Quadro 3 – AVALIAÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIOS
CRITÉRIOS
ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS
PESO
Explicação da proposta de valor que o modelo de
Definição clara da proposta negócios se propõe a resolver. Está relacionado
1,0
de valor/Originalidade
ao ineditismo da ideia inovadora do produto,
serviço, método ou processo.
Descrição da solução e explicação do seu
funcionamento. Propor inovação ou melhoria de
um produto, serviço, método ou processo que 2,0
Alternativas de solução
tenha diferenciais na comparação com o que já
existe no mercado.
Identificação dos usuários e dos benefícios que a
solução proporciona. O modelo de negócios deve
Segmentos de clientes
ser relevante para o avanço de uma das áreas em 1,0
que o Senac atua: comércio de bens, serviços ou
turismo.
Estimar o tamanho da oportunidade, identificar
Oportunidade/Mercado
1,0
os competidores.
Explicar como o modelo de negócios vai gerar
1,0
Receitas e lucros
receitas e lucros.
O modelo de negócios deverá ter potencial para
Aplicação
aplicação prática na solução da necessidade 2,0
identificada.
Qualidade da apresentação, da argumentação e
das informações prestadas. O apresentador deverá
Defesa oral e qualidade do
expor o modelo de negócios com objetividade, 2,0
material da apresentação
clareza e consistência, além de demonstrar a
viabilidade do seu desenvolvimento.

12.11. O cálculo para obtenção da nota de cada critério deverá ser feito por meio da
multiplicação da pontuação (Quadro 3), recebida na avaliação do critério, pelo peso do
critério.
Quadro 4 – Escala para avaliação
DESCRIÇÃO
PONTUAÇÃO
Atende
2
Atende parcialmente
1
Não atende
0
12.12. Os modelos de negócios que receberem o conceito “Não atende” em todos os
critérios descritos no Quadro 3 – Avaliação do Modelo de Negócios serão desclassificados
automaticamente.
12.13. Nesta etapa serão classificados os 03 melhores modelos de negócios para cada
categoria Graduação e Pós-graduação, que apresentarem maior pontuação no somatório
dos conceitos “Atende plenamente” e “Atende”.
12.14. O desempate será realizado na seguinte ordem:
a) maior pontuação obtida no critério Alternativas de solução
b) maior pontuação no obtida no critério Aplicação;
c) maior pontuação obtida no critério Defesa oral e qualidade do material da
apresentação.
12.15. Para participar da Etapa Final, os 3 (três)modelos de negócios da categoria
Graduação e os 3 (três) modelos de negócios da categoria Pós-graduação, aprovados na
Etapa Semifinal do INOVA-SE 2017, deverão ser revisados pelos participantes à luz das
considerações encaminhadas pela Comissão Julgadora.
TERCEIRA ETAPA/SEMIFINAL: AVALIAÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIOS APRIMORADO
(CLASSIFICATÓRIA)
Quadro 5 – AVALIAÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIOS
CRITÉRIOS
ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS
PESO
Qualidade da apresentação, da argumentação e
Desempenho na
das informações prestadas. O apresentador deverá
apresentação do modelo expor o modelo de negócios com objetividade, 30
de negócios
clareza e consistência, além de demonstrar a
viabilidade do seu desenvolvimento.

Qualidade do Canvas

Aprimoramento do
modelo de negócios

O Canvas deve apresentar a descrição da ideia do
negócio; a visão sistêmica por meio dos blocos,
ou seja, ver o todo do negócio por meio dos
blocos que o compõem; O pensamento visual
constituído por desenhos para representar ideias
ou situações, conforme modelo apresentado
pela Figura 1: Modelo de Canvas.
Na apresentação do modelo de negócios deverá
constar o aprimoramento do item indicado pela
Comissão Julgadora da 2ª Etapa/Semifinal do
Concurso.
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35

Cada critério relacionado no Quadro 5 – Avaliação da Ideia Inovadora será avaliado
através da escala de Avaliação descrita no Quadro 6.
Quadro 6 – Escala para avaliação
DESCRIÇÃO
PONTUAÇÃO
Atende
2
Atende parcialmente
1
Não atende
0
12.16. Os modelos de negócios que receberem o conceito “Não atende” em qualquer
um dos critérios descritos no Quadro 5 serão desclassificados automaticamente.
12.17. Nesta etapa serão classificados os 2 (dois) melhores modelos de negócios da
categoria Graduação e da categoria Pós-graduação que apresentarem, respectivamente,
maior pontuação.
12.18. O desempate será realizado na seguinte ordem:
a) maior pontuação obtida no critério qualidade do Canvas;
b) maior pontuação obtida no critério Aprimoramento do modelo de negócios;
c) maior pontuação obtida no critério Desempenho na apresentação do modelo de
negócios.
12.19. Ao término das apresentações e reunião da Comissão Avaliadora, as equipes e
os avaliadores participarão da Cerimônia de Premiação, na qual serão divulgados os 1º
e 2º lugares da categoria Graduação e os 1º e 2º lugares da categoria Pós-graduação.
Será realizada neste mesmo dia, na Cerimônia de Premiação do INOVA-SE 2017.

Leia-se no item 12:
12. JULGAMENTO
12.1. Cada ideia inovadora e ou modelo de negócios será avaliado, no mínimo, por três
avaliadores, integrantes da Comissão Julgadora de Avaliação.
12.2. A Comissão Organizadora definirá os membros das Comissões Julgadoras das três
etapas do Concurso, considerando a competência técnica a que se refere à área de
atuação.
12.3. PRIMEIRA ETAPA/PRELIMINAR: SELEÇÃO DA IDEIA INOVADORA (ELIMINATÓRIA)
12.3.1. Nesta etapa serão selecionadas as 5 (cinco) melhores ideias inovadoras de cada
categoria.
12.3.2. A Comissão Julgadora de Avaliação atuará na ideia inovadora, utilizando para
cada um dos itens descritos no Quadro 1 – Avaliação da Ideia Inovadora, uma escala de
conceitos com valores de 0 a 2 descrita no Quadro 2:
Quadro 1 – AVALIAÇÃO DA IDEIA INOVADORA
CRITÉRIOS
PESO * NOTA 0 a 2 PESO X NOTA
CLAREZA DA IDEIA
1
CARÁTER INÉDITO DA IDEIA
2
POTENCIAL DE NEGÓCIO
2
COERÊNCIA COM O SUBTEMA ESCOLHIDO
1
CRIATIVIDADE NAS SOLUÇÕES APRESENTA1
DAS
PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PARA O CLIENTE
1
ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SENAC: comércio de
2
bens, serviços ou turismo
TOTAL
Quadro 2 – *Escala para avaliação
DESCRIÇÃO
PONTUAÇÃO
Atende
2
Atende parcialmente
1
Não atende
0

12.3.3. Cada critério relacionado no “Quadro 1 – Avaliação da Ideia Inovadora” será
julgado por cada avaliador que utilizará a escala de Avaliação descrita no Quadro 2
para registrar o valor atribuído a cada um dos critérios (clareza da ideia, caráter inédito
da ideia, potencial de negócio, coerência com o subtema escolhido, criatividade nas
soluções apresentadas, percepção de benefício para o cliente, áreas de atuação do
Senac: comércio de bens, serviços ou turismo). Para cada equipe avaliada, os valores
registrados pelos avaliadores, em cada um dos critérios do Quadro 1 serão somados,
perfazendo uma nota total por avaliador. A soma da nota total dos avaliadores será
dividida pela quantidade de avaliadores, obtendo-se o valor total da avaliação conforme
fórmula abaixo:
(Nota Total do Avaliador 1) + (Nota Total do Avaliador 2) + (Nota Total do Avaliador 3)
3
12.3.4. Para efeito de qualificação a nota deverá ser igual ou superior a 70% dos
pontos. Serão aprovadas para a 2ª etapa, apenas 5 (cinco) equipes de cada categoria,
considerando a pontuação decrescente.
12.3.5. Caso haja empate, a Comissão Organizadora utilizará como critério de desempate
o maior valor obtido no somatório dos critérios, na seguinte ordem:
1. Caráter Inédito da Ideia
2. Áreas de Atuação do Senac: Comércio de Bens, Serviços ou Turismo
3. Potencial de Negócio
4. Coerência com o Subtema Escolhido
5. Criatividade nas Soluções Apresentadas
6. Percepção de Benefício para o Cliente
7. Clareza da Ideia
12.3.6. Em último caso, não havendo nenhuma das situações descritas neste
Regulamento/Edital para seleção da Ideia Inovadora, ficará a cargo da Comissão
Organizadora analisar a viabilidade da equipe continuar no Concurso. A Comissão
Julgadora de Avaliação é soberana nas suas decisões, não cabendo recursos no resultado
de seu julgamento.
12.4. SEGUNDA ETAPA/SEMIFINAL – PRESENCIAL: AVALIAÇÃO DO MODELO DE
NEGÓCIOS (ELIMINATÓRIA)
12.4.1. Nesta etapa serão selecionados os 3 (três) melhores modelos de negócios de
cada categoria: Graduação e Pós-graduação. Os modelos de negócios aprovados serão
avaliados de acordo com os critérios do Quadro 3.
12.4.2. Cada critério relacionado no Quadro 3 – Avaliação do Modelo de Negócios, será
avaliado através da escala descrita no Quadro 4:

Quadro 3 – AVALIAÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIOS
ASPECTOS A SEREM
*NOTA Peso x
CRITÉRIOS
PESO
CONSIDERADOS
0a2
Nota
Explicação da proposta de valor
que o modelo de negócios se
Definição clara da
propõe a resolver. Está relacionado
proposta de valor/
1,0
ao ineditismo da ideia inovadora
Originalidade
do produto, serviço, método ou
processo.
Descrição da solução e explicação
do seu funcionamento. Propor
inovação ou melhoria de um
Alternativas de solução produto, serviço, método ou
2,0
processo que tenha diferenciais na
comparação com o que já existe
no mercado.
Identificação dos usuários e
dos benefícios que a solução
proporciona. O modelo de
Segmentos de clientes negócios deve ser relevante para o 1,0
avanço de uma das áreas em que
o Senac atua: comércio de bens,
serviços ou turismo.
Estimar o tamanho da
Oportunidade/
oportunidade, identificar os
1,0
Mercado
competidores.
Explicar como o modelo de
Receitas e lucros
negócios vai gerar receitas e
1,0
lucros.
O modelo de negócios deverá
ter potencial para aplicação
Aplicação
2,0
prática na solução da necessidade
identificada.
Qualidade da apresentação, da
argumentação e das informações
prestadas. O apresentador
Defesa oral e
deverá expor o modelo de
qualidade do material
2,0
negócios com objetividade,
da apresentação
clareza e consistência, além de
demonstrar a viabilidade do seu
desenvolvimento.

Quadro 4 – Escala para avaliação
DESCRIÇÃO
PONTUAÇÃO
Atende
2
Atende parcialmente
1
Não atende
0
12.4.3. Cada critério relacionado no Quadro 3 – Avaliação do Modelo de Negócios será
avaliado por cada avaliador que utilizará a escala de Avaliação descrita no Quadro 4 para
registrar o valor atribuído a cada um dos critérios (Definição Clara da Proposta de Valor/
Originalidade, Alternativas de Solução, Segmentos de Clientes, Oportunidade/Mercado,
Receitas e lucros, Aplicação, Defesa Oral e Qualidade do Material da Apresentação).
Para cada equipe avaliada, os valores registrados pelos avaliadores, em cada um dos
critérios do Quadro 3 serão somados, perfazendo uma nota total por avaliador. A soma
da nota total dos avaliadores será dividida pela quantidade de avaliadores, obtendo-se
o valor total da avaliação conforme fórmula abaixo:
(Nota Total do Avaliador 1) + (Nota Total do Avaliador 2) + (Nota Total do Avaliador 3)
3
12.4.4. Para efeito de qualificação a nota deverá ser igual ou superior a 70% dos pontos.
Serão aprovadas para a 3ª etapa, apenas 3 (três) equipes de cada categoria, considerando
a pontuação decrescente.
12.4.5. O desempate será realizado na seguinte ordem:
a) maior pontuação obtida no critério “Alternativas de solução”;
b) maior pontuação no obtida no critério “Aplicação”;
c) maior pontuação obtida no critério “Defesa oral e qualidade do material da
apresentação”.
12.4.6. Para participar da Etapa Final, os 3 (três) modelos de negócios da categoria
Graduação e os 3 (três) modelos de negócios da categoria Pós-graduação, aprovados na
Etapa Semifinal do INOVA-SE 2017, deverão ser revisados pelos participantes à luz das
considerações encaminhadas pela Comissão Julgadora de Avaliação.
12.5. TERCEIRA ETAPA/FINAL: AVALIAÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIOS APRIMORADO
(CLASSIFICATÓRIA)
12.5.1. Nesta etapa serão classificados os 2 (dois) melhores modelos de negócios de
cada categoria, Graduação e Pós-graduação, que apresentarem, respectivamente,
maior pontuação.

Quadro 5 – AVALIAÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIOS
CRITÉRIOS
ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS
NOTA
Qualidade da apresentação, da argumentação e
Desempenho na
das informações prestadas. O apresentador deverá
apresentação do modelo expor o modelo de negócios com objetividade, 30
de negócios
clareza e consistência, além de demonstrar a
viabilidade do seu desenvolvimento.
O Canvas deve apresentar a descrição da ideia do
negócio; a visão sistêmica por meio dos blocos,
ou seja, ver o todo do negócio por meio dos
Qualidade do Canvas
blocos que o compõem; O pensamento visual 35
constituído por desenhos para representar ideias
ou situações, conforme modelo apresentado
pela Figura 1: Modelo de Canvas.
Na apresentação do modelo de negócios deverá
Aprimoramento do
constar o aprimoramento do item indicado pela
35
modelo de negócios
Comissão Julgadora da 2ª Etapa/Semifinal do
Concurso.
TOTAL 100
12.5.2. Para efeito de classificação será considerada a pontuação decrescente. Serão
aprovadas para a Premiação, apenas 2 (duas) equipes de cada categoria.
12.5.3. O desempate será realizado na seguinte ordem:
a) maior pontuação obtida no critério “Qualidade do Canvas”;
b) maior pontuação obtida no critério “Aprimoramento do modelo de negócios”;
c) maior pontuação obtida no critério “Desempenho na apresentação do modelo de
negócios”.
12.5.4. Ao término das apresentações e parecer final da Comissão Avaliadora, as
equipes e os avaliadores participarão da Cerimônia de Premiação do INOVA-SE 2017, na
qual serão divulgados os 1º e 2º lugares da categoria Graduação e os 1º e 2º lugares da
categoria Pós-graduação.

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2017.
Comissão Julgadora INOVA-SE 2017

