
Regulamento Oficial do Constellation Challenge Brasil 2019  

1. Disposições gerais 

1.1. Ao se inscrever na competição, todos os participantes individuais e integrantes do grupo confirmam que tomaram 

conhecimento do regulamento oficial da competição estando integralmente cientes e de acordo com o documento; 

I. Ao se inscrever na competição, todos os participantes individuais e integrantes do grupo entendem que no 

caso de descumprimento de qualquer um dos itens descritos no documento, isto acarretará em eliminação da 

competição – independente da etapa em que o grupo estiver. 

1.2. Todos os materiais disponibilizados aos participantes são de propriedade da Constellation Asset Management, não 

sendo permitida a reprodução, divulgação ou a disponibilização para terceiros, exceto quando previamente 

autorizado pela Constellation Asset Management; 

1.3. Ao se inscrever na competição, todos os participantes individuais e integrantes do grupo permitem a utilização do 

direito de imagem para divulgação, reprodução de fotos e vídeos para a atual edição do Constellation Challenge e 

para futuras edições, com a única finalidade de ser utilizado como material de divulgação pertencente à Constellation 

Asset Management; 

1.4. Ao efetivar a inscrição, todos os participantes individuais e integrantes do grupo se comprometem a zelar pela 

realização da competição ficando subentendido que em eventuais casos de conflito de interesse, descumprimento 

das regras da competição ou qualquer incidente que venha ocorrer serão comunicados imediatamente a 

Constellation Asset Management através do e-mail const.challenge@const.com.br; 

I. A Constellation Asset Management se compromete a manter a confidencialidade de qualquer denúncia de 

irregularidade. 

1.5. A reprodução de qualquer material produzido por terceiro como, por exemplo, relatórios de research, consultoria e 

competições passadas de formato semelhantes são passíveis de exclusão do grupo. O Constellation Challenge tem 

como objetivo incentivar que os grupos e participantes desenvolvam materiais próprios. 

2. Inscrições 

2.1. O período de inscrições da Constellation Challenge 2019 irá ocorrer entre às 13h00 do dia 01 de janeiro de 2019 

até às 23h59 do dia 22 de fevereiro de 2019; 

2.2. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente através do website www.constchallenge.com – não sendo 

admitidas inscrições através de outros meios; 

2.3. Todos os participantes devem receber um e-mail de confirmação no momento da sua inscrição no Constellation 

Challenge 2019;  

I. Em caso de não recebimento do e-mail de confirmação, é imprescindível que o grupo ou participante informe 

através do e-mail const.challenge@const.com.br solicitando a confirmação da inscrição – desde que a inscrição 

tenha sido realizada dentro do período acordado; 

II. Os grupos ou participantes que não receberem o e-mail de confirmação e não se manifestarem em caso de 

não recebimento até o dia 23 de fevereiro de 2019 não serão considerados inscritos. 

2.4. A participação na competição poderá ocorrer individualmente ou em grupos com até 3 (três) pessoas; 

I. Todos os integrantes do grupo devem, obrigatoriamente, estar matriculados em um curso de 

graduação no momento da apresentação final do trabalho. 

II. Não será permitido a inscrição de qualquer participante nas seguintes condições: 
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i. Participantes que estejam trabalhando ou estagiando no presente momento (ou em qualquer tempo 

passado) em empresas e/ou cargos com atividades relacionadas a análise de empresas, investimentos, 

análise de crédito por um prazo máximo de 3 (três) meses até o final das inscrições, contados no dia 22 

de fevereiro de 2019; 

ii. Participantes que possuam parentesco de primeiro grau com executivos da companhia escolhida. 

iii. Caso algum integrante da equipe não esteja em conformidade com as condições descritas, toda a equipe 

será desclassificada. 

2.5. Até o final do período de inscrição será permitida a alteração nos membros do grupo, sendo que as alterações devem 

ser informadas através do e-mail const.challenge@const.com.br; 

2.6. Ao longo da competição será permitida a saída de um ou mais participantes do grupo, mas sob nenhuma hipótese 

a entrada de novos membros; 

2.7. Em caso de desistência da competição, informar através do e-mail const.challenge@const.com.br  

3. Estrutura da competição 

3.1. O objetivo da competição é a realização da análise de uma empresa de capital aberto, comum a todos os grupos e 

participantes, com objetivo de responder à pergunta: “Você seria sócio da empresa escolhida? Por quê?”; 

A competição será constituída das seguintes etapas: 

3.2. 1) Divulgação da companhia: Dia 02 de fevereiro de 2019 às 12h; 

I. A divulgação oficial da empresa será realizada através do website 

https://www.facebook.com/pg/constellationchallenge/; 

II. Todos os grupos e participantes deverão analisar a mesma empresa, sendo que em nenhuma hipótese a 

empresa analisada deverá ser diferente daquela divulgada através do website. 

III. Será divulgado, simultaneamente ao anúncio da companhia, um guia com as instruções de como fazer o 

trabalho. Este guia deve servir como balizador – não obrigatório, porém recomendado - para a pesquisa do 

grupo. 

3.3. 2) Abertura da competição: Dia 23 de fevereiro de 2019 na Melicidade (Av. das Nações Unidas, 3003 – Osasco); 

I. Etapa presencial, não eliminatória e não obrigatória com a presença dos executivos da companhia;  

3.4. 3) Etapa intermediária: Entrega do trabalho intermediário para o e-mail const.challenge@const.com.br no dia 07 

de Março até as 23h59. 

I. Etapa não presencial, eliminatória e obrigatória em que o grupo ou participante deverá enviar uma 

apresentação em formato .pdf com até 10 (dez) slides (todos os slides serão contabilizados, inclusive capa 

e afins) contendo uma análise do setor em que a empresa está inserida com o arquivo contendo o seguinte 

nome “Faculdade_NomeDoGrupo_Intermediario” (ex.: FaculdadeConst_GrupoConstellation_Intermediário): 

i. O grupo ou participante que enviar a apresentação em formato diferente do indicado acima 

estará eliminado; 

ii. O grupo ou participante que não enviar o material dentro do prazo determinado estará 

eliminado. 

iii. Durante a etapa intermediária, não serão disponibilizados os formulários de avaliação corrigidos. 
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II. A quantidade de grupos ou participantes que serão eliminados ficará a critério da Constellation Asset 

Management; 

i. Todos os grupos e participantes serão notificados se foram aprovados ou não para a etapa final pela 

equipe da Constellation Asset Management através do e-mail de inscrição dos participantes. 

3.5. 4) Etapa final: Dia 23 de março de 2019 no Insper (R. Quatá, 300 – São Paulo). A entrega do trabalho final deverá 

ser efetuada pelo grupo através de envio de e-mail para const.challenge@const.com.br até o dia 19 de Março as 

23h59. 

I. Etapa presencial, eliminatória, obrigatória e condicionada à aprovação na etapa intermediária em 

que os grupos serão divididos em chaves para apresentação à banca de jurados da Constellation Asset 

Management com até 10 (dez) minutos para apresentação e até 5 (cinco) minutos para perguntas; 

i. Todos os participantes do grupo deverão estar presentes na etapa final, devendo o grupo informar com 

pelo menos uma semana de antecedência através do e-mail const.challenge@const.com.br caso pelo 

menos um participante do grupo não esteja presente; 

ii. Todos os participantes deverão estar presentes no horário de início da etapa final, independente do 

horário da apresentação. Os horários das apresentações serão informados no dia da competição, no local 

do evento;  

II. Os grupos e participantes deverão enviar a apresentação final em formato .pdf com quantidade ilimitada 

de slides com o arquivo contendo o seguinte nome “Faculdade_NomeDoGrupo_Final”;  

i. O grupo ou participante que enviar a apresentação em formato diferente do indicado acima 

estará eliminado; 

ii. O grupo ou participante que não enviar o material dentro do prazo estabelecido estará 

eliminado. 

III. O chaveamento dos grupos e participantes está sujeito à quantidade de grupos aprovados para etapa final;  

i. Os grupos não serão necessariamente avaliados pelos mesmos avaliadores, mas os critérios de avaliação 

serão os mesmos e padronizados de acordo com critérios estabelecidos pela Constellation Asset 

Management. 

ii. A avaliação será feita comparativamente e exclusivamente aos demais grupos participantes daquela 

chave – isto é, a aprovação é independente ao resultado das demais chaves, exceto aquela à qual o 

grupo pertence; 

IV. O formulário de avaliação que será utilizado pelos avaliadores da Constellation Asset Management com os 

aspectos esperados a serem abordados para a etapa final e que serão utilizadas para todas as chaves será 

disponibilizado no website www.constchallenge.com. 

i. A única forma de avaliação pela qual o grupo terá acesso será o formulário de avaliação e eventuais 

feedbacks dos avaliadores no próprio dia do evento.  

3.6. A competição terá apenas um vencedor, não sendo divulgado a posição dos demais grupos que participarem da 

etapa final. 

4. Premiação 
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4.1. Todos os grupos e participantes que chegarem à última chave da etapa final poderão concorrer a uma vaga de 

summer job na Constellation Asset Management; 

I. A seleção para o summer job ficará a critério da Constellation Asset Management e será divulgada após a 

conclusão da competição de acordo com a disponibilidade;  

II. As condições do summer job serão definidas de acordo com a disponibilidade do candidato e a critério da 

Constellation Asset Management. 

4.2. Além da vaga mencionada acima, o grupo ou participante vencedor ganhará os prêmios listados abaixo: 

I. Terão a oportunidade de apresentar o seu trabalho durante a Brazil Conference que acontece em Harvard e 

MIT durante o mês de Abril de 2019. 

II. Apresentação e discussão com os principais executivos da empresa avaliada – a depender da disponibilidade 

da companhia 


