
 
 

 
 

Desafio Internacional "Rock your Career" 2021 

  

I - INTRODUÇÃO 

 

O IBMEC (Instituto Brasileiro de Mercado e Capital) e a Iscte Business School (Iscte - Instituto 

Universitário de Lisboa) em parceria com a empresa SFORI, sempre com o objetivo de oferecer as 

melhores oportunidades de experiência e ligação com o mercado para os seus estudantes, realizam 

conjuntamente o International Challenge "Rock Your Career" 2021. 

 

Os estudantes de todos os semestres do IBMEC Rio de janeiro (Centro e Barra), São Paulo e Belo 

Horizonte e da Iscte Business School poderão participar no International Challenge "Rock Your Career" 

2021, resolvendo um desafio académico através de equipas que envolvam as duas instituições de 

ensino superior, de forma a integrar a visão de desenvolvimento educativo,  a ligação com os requisitos 

do mercado e as experiências internacionais e multiculturais.  

 
II - O DESAFIO ACADÉMICO: 

 

O desafio internacional visa introduzir os estudantes participantes em cenários reais e quotidianos do 

mundo empresarial, de forma a proporcionar ao aluno uma elevada aplicabilidade do conhecimento 

adquirido em sala de aula, visando o desenvolvimento de forma estruturada e social, fomentando a 

mentalidade de crescimento e promovendo uma jornada contínua de aprendizagem. 

 

Neste contexto, vamos desenvolver um tema com a LExU - Learning Experience Unit of Rock in Rio, que 

visa contribuir para o desenvolvimento de novas competências técnicas e relacionais na formação de 

pessoas para a construção deste mundo melhor. 

E isto aborda a educação através do Edutainment, que é a ligação com o entretenimento. Com a visão 

de ser uma das plataformas Edutainment mais reconhecidas do mundo, procura promover experiências 

de aprendizagem divertidas e transformadoras que desenvolvam modelos mentais de crescimento. 

 

Com os projetos desenvolvidos pela LExU, o Rock in Rio expande a sua força e explora a elasticidade da 

sua marca, colocando a sua reconhecida experiência no entretenimento em favor da geração de valor 

no quotidiano das pessoas através do conhecimento. Sendo o principal do International Challenge 

"Rock your Career" 2021, desenhe um projeto para a plataforma online de subscrição de conteúdos de 

edutainment de acordo com as sugestões e vistas da equipa de gestão do Rock in Rio. 

 



 
 

 
 

Este mega Desafio Internacional terá lugar entre 26 e 28 de outubro de 2021 e os estudantes da IBMEC 

e da Iscte Business School terão a oportunidade de criar e propor em conjunto uma solução de negócio 

inovadora, que pode ser aplicada na LExU - Learning Experience Unit of Rock in Rio, de forma a 

incorporar um novo produto online que torna a plataforma Edutainment ainda mais completa e que 

proporciona experiências exclusivas e inesquecíveis aprendizagem e transformação.    

 

III - DA PROGRAMAÇÃO DO DESAFIO: 

 
Dia 1 - Apresentação do Desafio e interação com a equipa de executivos convidados do Rock in Rio + 

Workshops Design Thinking e Pitch: 

Rock your Career Challenge 

Dia Horário Palco Plataforma Duração 

26 out 

13:00-16:30 
(Hora do 

Reino 
Unido) 

16:00-19:30 
(Hora do 

Reino 
Unido) 

 
 
 
 

Dia 1 - Apresentação do Challenge + 
Pitch Workshop 

Equipas da 
Microsoft 3:30 da.m .m. 

Abertura do International Challenge 
"Rock your Career" 2021 - IBMEC e ISCTE 

Equipas da 
Microsoft 10 minutos 

Apresentação do Rock in Rio sobre 
história da marca e evento + 

Apresentação do Desafio + Sessão de 
Perguntas 

Equipas da 
Microsoft 50 minutos 

Intervalo Equipas da 
Microsoft 10 minutos 

Workshop de Design Thinking Equipas da 
Microsoft 45 minutos 

Trabalhar em equipas + Perguntas de 
sessão com o Professor Workshop Design 

Thinking 

Equipas da 
Microsoft 20 minutos 

Intervalo Equipas da 
Microsoft 10 minutos 

Workshop de Pitch Equipas da 
Microsoft 45 minutos 

Trabalhar em equipas + Perguntas de 
sessão com o Professor Pitch Workshop 

Equipas da 
Microsoft 20 minutos 

Lição de casa para estudantes: 
Investigação sobre o Edutaiment + Rock 
in Rio Target Audience and Platform + 

Equipas da 
Microsoft Dever de casa 



 
 

 
 

Preparação do Pitch Final e a 
Apresentação ao 1º Júri 

 

Dia 2 – 2ª Etapa - Apresentação de solução e Pitch para avaliação IBMEC + Iscte Business School e SFORI 

Rock your Career Challenge 

Dia Horário Palco Plataforma Duração 

27 out 

13:00-17:00 
(Hora do Reino 
Unido) 16:00-

20:00 (Hora do 
Reino Unido) 

 
 
 
 

Dia 2 - Apresentação da solução e Pitch para 
avaliação do 1º Júri (IBMEC + ISCTE) 

Equipas da 
Microsoft 

.m 4:00 da 
.m. 

Apresentação de Estudantes Equipas da 
Microsoft 10 minutos 

Primeiro bloco de arremesso (6 minutos por 
tempo + 4 minutos de comentário do Júri) - 

10 equipas 

Equipas da 
Microsoft 

1h15 
minutos 

Intervalo Equipas da 
Microsoft 10 minutos 

Lançamentos de segundo bloco (6 minutos 
por tempo + 4 minutos de comentário 

bancário) - 10 equipas 

Equipas da 
Microsoft 

1h15 
minutos 

Intervalo + Análise de apresentações de 
horários (Júri) 

Equipas da 
Microsoft 20 minutos 

Resultado das 10 equipas selecionadas para a 
final 

Equipas da 
Microsoft 15 minutos 

Intervalo Equipas da 
Microsoft 5 mintuos 

Mentoria de Melhorias do Pitch Apresentado Equipas da 
Microsoft 30 minutos 

“Trabalho para casa” para finalistas - Prepare 
o Pitch Final e Prepare-se para o Rock in Rio 

Equipas da 
Microsoft 

Dever de 
casa 

  

Dia 3: Apresentação final da solução e Pitch para avaliação do Júri Final ( Rock in Rio + Ibmec + Iscte 

Business School e SFORI) 

Rock your Career Challenge 

Dia Horário Palco Plataforma Duração 



 
 

 
 

28 
out 

13:00-16:30 
(Hora do 

Reino Unido) 
16:00-19:30 

(Hora do 
Reino Unido) 

 
 
 
 

Dia 3 - Apresentação de solução e Pitch para 
avaliação do Júri Final (Rock in Rio) 

Equipas da 
Microsoft 

2:00 da 
.m. .m. 

Apresentação final de abertura (IBMEC+ ISCTE) Equipas da 
Microsoft 

10 
minutos 

Primeiro bloco de arremesso (6 minutos por 
tempo + 9 minutos comentário bancário) - 5 

vezes 

Equipas da 
Microsoft 

1h15 
minutos 

Intervalo Equipas da 
Microsoft 

10 
minutos 

Segundas apresentações do Bloco (6 minutos 
por tempo + 9 minutos de comentário 

bancário) - 5 vezes 

Equipas da 
Microsoft 

1h15 
minutos 

Intervalo + Análise de apresentações de tempo 
(Ibmec + Iscte Business School + Rock in Rio) 

Equipas da 
Microsoft 

20 
minutos 

Resultado das 3 equipas vencedoras Equipas da 
Microsoft 

15 
minutos 

Evento de Encerramento e Agradecimentos Equipas da 
Microsoft 5 minutos 

  

IV - REGRAS DE INSCRIÇÃO NO DESAFIO 

 

Os estudantes que estão regularmente matriculados em qualquer período de cursos de licenciatura 

Ibmec campus e nas Licenciaturas da Iscte Business School descritos abaixo podem participar no Desafio 

Internacional "Rock your Career". 

• Rio de janeiro - Centro da cidade 

• Rio de janeiro - Barra 

• São Paulo 

• Londres 

• Lisboa 

 
V - FORMAÇÃO DE EQUIPAS 

Para a edição de 2021, serão selecionadas 20 equipas para participar no International Challenge "Rock 

your Career"2021. 

 



 
 

 
 

Os estudantes devem formar equipas mistas de um máximo de 6 estudantes e um mínimo de 4 

estudantes, metade dos quais são estudantes do IBMEC e a outra metade são estudantes do Iscte 

paraparticipar no desafio(ex: 3 estudantes do IBMEC São Paulo + 3 estudantes do ISCTE). 

 

As equipas podem ser compostas por estudantes do mesmo curso, bem como multidisciplinares, sendo 

compostas por estudantes de outros cursos, períodos e até outras unidades no caso do IBMEC. 

 

As equipas devem inscrever-se através do formulário "Rock your Career 2021", disponível de 2 9/09 a 

20/10, neste link aqui: https://bit.ly/desafio_internacional_rock_your_career_2021 

 

No formulário de inscrição, apenas um membro da equipa deve registar-se através da edição das 

seguintes informações: 

 

• Nome completo dos membros da equipa; 

• Número de registo de membros da equipa; 

• E-mail dos membros da equipa; 

• Curso de origem dos membros da equipa; 

• Unidade de membros da equipa IBMEC/Iscte Business School. 

 

Para as equipas não classificadas, será criada uma lista de espera organizada por ordem cronológica de 

registo em caso de retirada de qualquer equipa registada ou, em caso de incumprimento das regras 

descritas no presente regulamento, será enviado um e-mail solicitando a participação na ordem 

classificada na lista. 

 

VI - COMBINAÇÃO DE EQUIPAS ENTRE ESTUDANTES DO IBMEC E DA ISCTE BUSINESS SCHOOL 

 

Assim que as equipas estiverem inscritas, a equipa de representantes da IBMEC, Iscte Business School 

e SFORI, irá agrupar as equipas entre os estudantes brasileiros e portugueses, e o líder de cada equipa 

receberá um e-mail com o contacto do líder da outra equipa, para que possam reunir-se, criar um grupo 

de trabalho e alinhar o nome da equipa e de todos os membros,   que devem ser formalizados através 

de um formulário a apresentar até 22/10/2021, neste novo formulário 1APENAS Um membro da 

equipa deve registar-se através da colocação das seguintes informações: 

 
1 Os grupos de trabalho devem ser criados pelos próprios estudantes, e podem ser via e-mail, através de grupos 
Whatsapp/Telegram/Facebook e etc. A principal ideia deste momento é que o estudantes os participantes podem conhecer-
se e trabalhar em conjunto, tendo uma troca de experiências culturais e pontos de vista, bem como ter a experiência de 
trabalhar num contexto internacional, adequação fusos horários. 



 
 

 
 
 

• Nome da equipa; 

• Nome completo dos membros da equipa (IBMEC e ISCTE); 

• Número de inscrições de membros da equipa (IBMEC e ISCTE); 

• Número de telefone dos membros da equipa (IBMEC e ISCTE); 

• E-mail de membros da equipa (IBMEC e ISCTE); 

• Curso de origem dos membros da equipa (IBMEC e ISCTE); 

• Unidade de membros da equipa IBMEC/Iscte Business School. 

 

Posteriormente, será enviado um e-mail às equipas registadas que contenham um termo de adesão a 

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

 
VII - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE TEMPO 

 

Os principais critérios de seleção das 20 equipas participantes são os seguintes critérios: 

1. Dia e Hora de Inscrição - A seleção será adotada por ordem de inscrição no formulário;  

2. Cumprir a regra do número de membros por equipa - Máximo de 3 estudantes e mínimo de 2 

estudantes de cada HEI, ou seja, IBMEC e ISCTE; 

3. Ser matriculado regularmente no IBMEC ou NOCTE; 

 

No caso de equipas registadas não classificadas, em caso de incumprimento das regras descritas no 

presente regulamento, será enviado um e-mail que indique a razão da não classificação. Se houver 

divergências para uma das 20 equipas selecionadas, a próxima equipa na lista de espera será chamada 

de acordo com os seguintes critérios: 

 

1. Dia e Hora de Inscrição - A seleção será adotada por ordem de inscrição no formulário;  

2. Cumprir a regra do número de sócios por equipa - Máximo de 3 estudantes e Mínimo 2 estudantes; 

*Nenhuma taxa de inscrição será cobrada para o Desafio Internacional "Rock your Career". 

 
VIII - PARTICIPAÇÃO NO DESAFIO: 

As equipas devem estar envolvidas todos os dias nas atividades do International Challenge "Rock Your 

Career" 2021, conforme relatado no ponto III – CALENDÁRIO DO DESAFIO, sob pena de desqualificação. 

 



 
 

 
 

Os estudantes participantes no Desafio Internacional "Rock Your Career" 2021 participarão em 

workshops com professores IBMEC e ISCTE/SFORI, bem como interagirão com  os membros do Rock in 

Rio, conforme descrito no programa acima – ponto III. 

 

No desenvolvimento dos seus projetos, as equipas participantes no International Challenge "Rock Your 

Career" serão submetidas a um Júri de pré-avaliação, composta por professores e mentores da IBMEC, 

Iscte Business School e SFORI, onde serão analisados e selecionados os 10 melhores projetos, que 

avançarão para a fase final de apresentação e avaliação com o Rock in Rio no último dia. 

 

As equipas não qualificadas para a fase final do desafio poderão acompanhar o último dia do desafio, 

que contará com a presença de executivos convidados pelo Rock in Rio. 

 

Todos os estudantes matriculados nas equipas que participaram no desafio "Rock your Career" 

ganharão mais 20 horas. 

Todas as atividades serão efetuadas na plataforma Microsoft Teams – que será devidamente enviada 

aos participantes através da área de Desenvolvimento de Estudantes  da IBMEC. 

 

IX - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

PRINCIPAIS OBJETIVOS DO DESAFIO:  

Para estar presente no dia-a-dia das pessoas que entregam conteúdo relevante e colocam em prática a 

visão do ecossistema, a LExU tem o desafio de lançar uma plataforma online, por subscrição. Esta 

plataforma deve acrescentar num único ponto, novos conteúdos, inéditos, para que as pessoas possam 

desenvolver competências e competências humanas, relacionais nas áreas da comunicação, 

entretenimento, empreendedorismo, criatividade e liderança de forma leve, divertida e 

transformadora. 

 

Como a plataforma pretende alcançar um público amplo e transversal, os conteúdos serão 

desenvolvidos em diferentes formatos e níveis de profundidade contemplando e atendendo a 

diferentes interesses e necessidades. 

 

O grande desafio é o que o modelo de negócio para desenvolver uma plataforma online, por subscrição, 

que será uma espécie de "Netflix Education", agregando todos os projetos existentes da LExU num único 

ponto de contacto e trazendo novos conteúdos, inéditos, para que as pessoas possam desenvolver 

competências e competências humanas, relacionais nas áreas da comunicação,   entretenimento, 



 
 

 
 

empreendedorismo, criatividade e liderança de uma forma leve, divertida e transformadora? Como 

entregar a qualidade e reconhecimento do Rock in Rio,atraindo marcas parceiras para serem 

patrocinadoras desta plataforma digital? 

 

Como pode a LExU atrair tanto o público do festival como outros para os ajudar no seu desenvolvimento 

educativo e profissional? Quais seriam os principais benefícios a serem oferecidos dentro da plataforma 

para atrair assinaturas de pessoas e empresas? 

 

X - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS 

 

Os critérios de avaliação tanto da 1º Júri como do Júri final do International Challenge "Rock Your 

Career" 2021 serão adotados como critérios de avaliação: 

 

Descrição Peso 

Originalidade e Inovação dentro da proposta de valor da Lexu 5,0 

Viabilidade de implementação 5,0 

Foco no cenário rock no Rio e produto lexu encaixam-se 3,0 

Soluções baseadas em investigação, benchmarks e tendências e não em produtos 

"imaginários" 

3,0 

Aderindo e foco no mercado e público-alvo do produto Lexu 1,0 

Trabalho em equipa 1,0 

  

As ideias apresentadas devem ser construídas com base nos valores do Rock in Rio apresentados no 

briefing, evitando assim ações desproporcionadas de promoções que possam diluir o valor da marca. 

Todos os projetos serão avaliados com notas de 0,0 a 10,0 a atribuir por cada membro dos Júris que 

serão compostas como descrito abaixo. 

O Júri e as notas serão compostas da seguinte forma: 

 

Dia 2 (10/28) - Primeiro Júri 

O Júri terá lugar remotamente, composto por 2 Coordenadores do CEI Ibmec (RJ e BH) e 5 Professores 

do ISCTE/SFORI de áreas relacionadas com o tema do empreendedorismo e inovação. 

Pontuações máximas para obter 70,0 pontos 

Os 10 projetos com notas mais altas avançarão para a fase final. 

Nesta fase, em caso de empate, a ordem de entrada no desafio será considerada como um 

desempate. 



 
 

 
 
  

Dia 3 (10/28) - Júri Final 

O Júri terá lugar remotamente, composto por membros da equipa convidada do Rock in Rio, 

representantes do IBMEC + 1 representante da Iscte Business School + 1 representante da SFORI. 

Pontuações máximas para ir de 50,0 a 100,0 pontos. 

Os 3 projetos que obtêm as notas mais altas serão considerados os vencedores do International 

Challenge "Rock Your Career" 2021 

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

com o ponto X. 

 

XI - DOS PRÉMIOS 

Todos os estudantes que participarem em todo o "Rock Your Career" 2021 International Challenge 

ganharão mais 20 horas. 

Todos os estudantes que participarem em todo o "Rock Your Career" International Challenge 2021 

serão certificados para participar. 

Todos os estudantes que participarem em todo o "Rock Your Career" 2021 International Challenge 

receberão um e-book "Rock in Rio: The Art of Dreaming and Making It Happen". 

 

1 - Para os vencedores brasileiros: 

 

• 1º lugar - Par de Bilhetes para o relvado do festival Rock in Rio Brasil 2022 para cada participante da 

equipa vencedora. 

• 2º lugar – Como Rock in Rio ft Curseria Course –Curso onlinecom 10 horas de conteúdo, dividido em 3 
módulos - Gestão de Eventos, Gestão de Negócios e Gestão de Plataformas de Experiências – e 10 aulas 
exclusivas, explorando os bastidores da edição de 2019 do maior festival de música do mundo. ),para cada 
participante na  equipa vencedora. 

• 3º lugar – Como Rock in Rio ft Curseria Course –Curso onlinecom 10 horas de conteúdo, dividido em 3 
módulos - Gestão de Eventos, Gestão de Negócios e Gestão de Plataformas de Experiências – e 10 aulas 
exclusivas, explorando os bastidores da edição de 2019 do maior festival de música do mundo.) , para 
cada participante na equipa vencedora. 

 

O prémio para a equipa 1ª classificada é composto exclusiva e exclusivamente por um par de bilhetes 

de relvado para um dia do Festival Rock in Rio Brasil 2022 para cada aluno. 

 

A IBMEC, a Iscte Business School e a SFORI não são responsáveis pelo transporte interno, alimentação 

e/ou qualquer custo adicional que os vencedores terão de realizar o prémio ganho. 

  



 
 

 
 

Os prémios para o 2º e 3º lugar são compostos exclusiva e exclusivamente por 1acesso ao curso Como 

Rock in Rio ft Curseria, para cada participante da equipa vencedora. 

 

O IBMEC não se responsabiliza por quaisquer custos adicionais para os vencedores do Desafio, nem 

garante o acesso à IBMEC a áreas especiais do evento e a outros dias do festival.  

 

Os participantes com bilhetes para o relvado do Rock in Rio Brasil devem observar os termos e 

condições de entrada e estadia na Cidade do Rock, que estará disponível em devido tempo no 

www.rockinrio.com. 

 

Para receber o prémio, os vencedores serão comunicados por e-mail e entregues aos destinatários por 

vezes e a comunicar em tempo útil pela IBMEC. 

Não há possibilidade de trocar o prémio ganho, nem a sua conversão em dinheiro. 

 

2 - Para os vencedores portugueses: 

 

• 1º lugar - Par de bilhetes para o festival Rock in Rio Lisboa 2022, para cada participante da equipa 

vencedora. 

• 2º lugar – Como Rock in Rio ft Curseria Course (curso onlinecom10 horas de conteúdo, dividido em 3 
módulos – Gestão de Eventos, Gestão de Negócios e Gestão de Plataformas de Experiência – e 10 aulas 
exclusivas, explorando os bastidores da edição de 2019 do maior festival de música do mundo.) , para 
cada participante na equipa vencedora. 

• 3º lugar – Como Rock in Rio ft Curseria Course –Curso onlinecom 10 horas de conteúdo, dividido em 3 
módulos - Gestão de Eventos, Gestão de Negócios e Gestão de Plataformas de Experiências – e 10 aulas 
exclusivas, explorando os bastidores da edição de 2019 do maior festival de música do mundo.) , para 
cada participante na equipa vencedora. 

O prémio para a equipa 1ª classificada é composto exclusiva e exclusivamente por um par de bilhetes 

de relvado para um dia do Festival Rock in Rio Lisboa 2022 para cada aluno. 

 

A IBMEC, a Iscte Business School e a SFORI, diretores exclusivos deste desafio, não são responsáveis 

pelo transporte, alojamento, alimentação e/ou qualquer custo adicional que os vencedores terão de 

usufruir do prémio ganho. 

 

Os prémios para o 2º e 3º lugar são compostos exclusiva e exclusivamente por 1 acesso ao curso Como 

Rock in Rio ft Curseria, para cada participante da equipa vencedora. 

 



 
 

 
 

Os participantes com bilhetes para o Rock in Rio Lisboa devem observar os termos e condições de 

entrada e estadia na Cidade do Rock, que estará disponível em devido tempo no www.rockinrio.com. 

 

Para receber o prémio, os vencedores serão comunicados por e-mail e entregues aos destinatários por 

vezes e de forma a serem comunicados atempadamente pelo ISCTE. 

Não há possibilidade de trocar o prémio ganho, nem a sua conversão em dinheiro. 

 
VIII - CONDIÇÕES FINAIS 

 

Este desafio académico é realizado exclusivamente pela IBMEC Educacional Ltda e pela Iscte Business 

School - Iscte - Instituto Universitário de Lisboa, com o apoio da SFORI - Estratégia para a Melhoria, 

Serviços de Apoio à Gestão, Lda, com uma cultura exclusivamente académica, e a participação do 

Desafio não está sujeita a qualquer modalidade de petróleo ou pagamento por concorrentes,   nem 

relacionado com a aquisição ou utilização de qualquer bem, direito ou serviço, em conformidade com 

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

 

A Rock World S.A, empresa que organiza o festival Rock in Rio Brasil 2022, não tem qualquer 

responsabilidade por este desafio académico, e é certo que todos os direitos e obrigações aqui previstos 

estão apenas ligados aos diretores (Ibmec e Iscte Business School com o apoio da SFORI) e dos 

participantes.  

 

Em caso de dúvida contacte a área internacional. 

São Paulo e Lisboa, 29 de setembro de 2021. 

 

Contactos: 

Caio Souza - caio.souza@yduqs.com.br 

Tiago Barbosa - tiago.barbosa@iscte-iul.pt 


