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1. O EVENTO 

O Design Sprint  Varejo Now é uma maratona que busca desenvolver inovações para temáticas 
emergentes na área do varejo no ambiente digital. A dinâmica irá orientar os times a trabalhar a 
inovação como um processo, onde através de etapas e filtros de decisão, poderão ser 
construídas propostas para os problemas e oportunidades a partir das temáticas, unindo práticas 
e ferramentas de áreas como design, negócios e tecnologia. 
 
O método central de condução será o Design Sprint, metodologia da Google Ventures, que é um 
passo-a-passo para produzir e testar ideias em 5 etapas (entender, criar, definir, prototipar e 
validar). 
 

2. OBJETIVO 

O evento busca estimular novas ideias para desafios relacionados a área do varejo, 
desenvolvendo as problemáticas dos desafios propostos, com o objetivo de gerar novos 
conceitos de soluções. 
 
Entregas: Apresentação de protótipo de baixa fidelidade, com o conceito detalhado de solução, 
contemplando questões de viabilidade técnica e econômica. 
 

3. DESAFIOS 

Para o evento foram elencados grandes temas de desafios relacionados a atualidade e futuro do 
varejo no ambiente digital, sendo eles: 
 
1. CONECTAR LOJA FÍSICA E DIGITAL: Lojas virtuais e físicas geralmente nascem como 
iniciativas paralelas, inclusive dentro de uma mesma empresa. Essa realidade, no entanto, já 
está mudando. O próximo passo é entender o consumidor em uma visão única ao longo de sua 
jornada de compra. Os mundos on e offline podem enriquecer o conhecimento que se tem da 
jornada do cliente.  
 
2. CONVERSÃO DE COMPRAS: Um dos grandes desafios do varejo é como transformar visitas 
nas lojas em vendas, aumentando assim sua taxa de conversão. “Por que a maior parte das 
pessoas que entram na minha loja não compram nada” é uma pergunta que povoa a mente da 
maioria dos empresários. 
 



 

 

4.  DATAS E LOCAL 

 

 Data: 29/05 

 Local: Centro de Eventos da FIERGS (Av. Assis Brasil, 8787 – Sarandi, Porto 
Alegre/RS) 

 
 

5. INSCRIÇÃO 

 
Público: Podem efetuar a inscrição pessoas físicas e com idade igual ou superior a 18 (dezoito) 
anos. A inscrição é gratuita e poderá ser feita de forma individual ou em equipes. O público-
alvo é principalmente formado por, mas não limitando-se a: estudantes; professores, 
empresários, startups e empreendedores. 
 
As inscrições serão categorizadas por áreas do conhecimento, sendo: 
 

 Negócios: conhecimentos de administração, mercado, vendas, modelos de negócio, 
gestão aplicada ao varejo. 

 
 Tecnologia: conhecimentos em desenvolvimento web, desenvolvimento mobile, internet 

das coisas, aplicações tecnológicas para varejo. 
 

 Criação: conhecimentos em design, marketing, comunicação, modelagem e criação 
visual. 
 
 

Vagas: Serão selecionadas e formadas 08 equipes de no máximo 06 integrantes cada. Para a 
inscrição de equipes sugere-se.  
 
Prazo: As inscrições poderão ser realizadas no período de 10 de maio de 2019 a 24 de maio de 
2019 às 23h00, ou o término das vagas. 
 
Site: As inscrições devem ser feitas através do site: 
https://feirabrasileiradovarejo.com.br/atracoes/varejo-now/design-sprint/ 
 

6. SELEÇÃO: 

A seleção dos inscritos será realizada por um comitê técnico composto por profissionais do  
Sindilojas, Unilasalle, Tecnosinos, H2HUB, Inova Sprint. Será avaliado o preenchimento completo 
e adequado do formulário indicado e aspectos relacionados à equipe ou indivíduo. 
 
 
 
 
  

https://feirabrasileiradovarejo.com.br/atracoes/varejo-now/design-sprint/


 

 

7. PROGRAMAÇÃO 

 
Manhã 

 Abertura & Introdução (9 h) 
 Desafios e Insights (9h às 12h) 

 
Tarde 

 Jornada de ideação (13h às 15h) 
 Elaboração de conceitos (15h às 16h) 
 Pitch da solução (16h às 17h) 
 Apresentação para banca (18h às 19h) 
 Fechamento e confraternização (19h) 

 

8. MENTORIA COMPARTILHADA 

Durante o evento, as equipes terão acesso a mentorias qualificadas com profissionais atrelados 
ao Sindilojas, Universidade La Salle, Tecnosinos, H2HUB, e empresas do varejo parceiras 
envolvidas nesta ação. 

 

9. INFRAESTRUTURA 

As equipes terão a disposição espaço projetado para trabalho com mesas dedicadas, pontos de 
energia, internet, materiais de escritório, café e água. As equipes deverão levar seus 
computadores e dispositivos móveis. 
  

10. BANCA DE AVALIAÇÃO 
Ao final do dia, as equipes irão apresentar os conceitos de solução criadas em formato de pitch 
de solução para uma banca avaliadora composta pelo sindilojas e parceiros. O tempo de 
apresentação para cada equipe será de até 5 minutos e até 5 minutos para as perguntas da banca 
avaliadora. Serão utilizados os seguintes critérios para avaliação: 
 

A. Originalidade; B. Utilidade; C.Impacto; D.Viabilidade 
 

11. Premiação:  
 

 1º Lugar 
o R$ 4.000,00 para desenvolvimento da solução 
o Pacote de workshops e mentorias (1 workshops e 2 mentoria) 
o Acesso a rodada de cocriação com o sindilojas para aprimoramento da ideia 
o Pacote de horas de coworking na Unilasalle, H2HUB e Tecnosinos 

 
 2º Lugar 

o R$ 1.000,00 para desenvolvimento da solução 
o Pacote de horas de coworking na Unilasalle, H2HUB e Tecnosinos 

 
 

 3º Lugar 



 

o Pacote de horas de coworking na Unilasalle, H2HUB e Tecnosinos 
 

12. TERMO DE ACEITE 
 

 Uso de imagem 
 
Os participantes autorizam o sindilojas, de forma irrevogável e gratuita, que faça uso de suas 
imagens e/ou seus nomes em qualquer publicidade, aviso ou comunicação que for realizada em 
qualquer meio escrito ou audiovisual (site do evento, releases de imprensa, entre outros); 
 

 Sigilo e confidencialidade 
 
Todos os participantes se obrigam a manter sigilo e confidencialidade com relação a qualquer 
informação recebida proveniente da participação no evento 
 

 Propriedade intelectual 
 
Os participantes contam com a titularidade exclusiva, livre de toda carga ou limitação, de todos os 
direitos de propriedade intelectual sobre os projetos apresentados. Os participantes autorizam a 
utilização dos dados fornecidos, ficando esclarecido que a participação neste concurso poderá 
implicar na utilização pelo sindilojas das ideias e projetos desenvolvidos, no todo ou em parte, para 
desenvolvimento ou criação de novos produtos e serviços, tendo como referência as ideias 
apresentadas. Esta autorização, contudo, não implica na cessão dos direitos autorais das 
propostas apresentadas pelas equipes, que continuam de propriedade exclusiva de seus 
criadores. 
  

 


