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Regulamento Hackathon Alfabetização Financeira e Digital 

 

Este regulamento contém informações básicas e regras sobre o funcionamento do Hackathon 
Alfabetização Financeira e Digital, doravante denominado “Evento”.  

Esta é uma realização do BANCO AGIBANK S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede na 
cidade de Porto Alegre/RS, na Rua Mariante, n.º 25, 9 andar, Bairro Rio Branco, inscrito no CNPJ 
sob o nº 10.664.513/0001-50; AGIBANK FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Porto Alegre/RS, na 
Rua Mariante, n.º 25, 10º e 11º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 13.660.104/0001-74; 
AGIBANK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede na cidade de Porto Alegre/RS, na Rua Mostardeiro, 266, inscrita no CNPJ sob o nº 
94.187.879/0001-76; SOLDI PROMOTORA DE VENDAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
com sede na cidade de Porto Alegre/RS, na Rua dos Andradas, nº 1528, Loja 2, Bairro Centro, 
inscrita no CNPJ sob o nº 07.249.846/0001-09; BANKLAB EMPRESA DE TECNOLOGIA LTDA., 
pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Porto Alegre/RS, na Rua Mariante, n.º 
25, 6º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 27.122.212/0001-06; PROMIL PROMOTORA DE VENDAS 
LDTA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Campinas/SP, na Rua General 
Osorio, 955, loja 3, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 09.093.910/0001-30; TELECONTATO CALL 
CENTER E TELEMARKETING LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de 
Porto Alegre/RS, na avenida França, n.º 735, inscrita no CNPJ sob o nº 23.963.910/0001-75; e 
AGIBANK CORRETORA DE SEGUROS SOCIEDADE SIMPLES LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, com sede na cidade de Porto Alegre/RS, na Rua Mariante, n.º 25, 11º andar, inscrita no 
CNPJ sob o nº 04.035.431/0001-44.  

Todas as regras e disposições deste documento se aplicarão durante todo o período de 
realização do Evento, conforme datas descritas neste regulamento. 

A participação no Evento, através da efetivação da inscrição, conforme definido neste 
Regulamento, bem como o posterior aceite online, implica no conhecimento e total aceitação 
deste. Ao dar o Aceite, você dá seu CONSENTIMENTO PRÉVIO, LIVRE, EXPRESSO E INFORMADO 
para a coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção dos seus dados pessoais com a 
finalidade única da participação no Evento. 

 
1. OBJETIVO E DESAFIO  

1.1. O Evento, o qual ocorrerá nos dias 24, 25 e 26 de julho de 2020, terá como tema central a 
alfabetização financeira e digital de pessoas acima de 50 (cinquenta) anos, e buscará o 
desenvolvimento de soluções para responder às perguntas: Como fazer com que a comunidade 
50+ tenha conhecimentos básicos para gerir sua vida financeira? Como simplificar a linguagem 
bancária tornando-a acessível e compreensível por parte do usuário 50+? Como derrubar 
barreiras tecnológicas, tornando a digitalização do usuário 50+ simples e natural? 

 

2. DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO  

2.1. Só poderão inscrever-se e participar do Evento, maiores de 18 (dezoito) anos inscritos 
através do site hackathonagibank.com.br após o preenchimento do formulário constante na 
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página de inscrição e mediante aceite online do Regulamento. O período de inscrição será do 
dia 23 de junho até 15 de julho.  

2.2. O número de vagas para o Evento é limitado a 90 (noventa) pessoas e o critério para seu 
preenchimento e distribuição é de inteira responsabilidade e definição da organizadora.  

2.3. Os participantes poderão se inscrever individualmente ou em equipes de 4 (quatro) a 6 (seis) 
pessoas. No caso de inscrição individual, a comissão organizadora conduzirá a formação dos 
times.  

2.4. Poderão inscrever-se pessoas com habilidades em diversas áreas de atuação, entretanto, o 
Agibank recomenda que as equipes tenham: 

• Pelo menos 1 pessoa desenvolvedora front-end. 

• Pelo menos 1 pessoa designer UX/UI. 

• Pelo menos 1 pessoa de negócio (projetos, marketing, publicidade). 

• Pelo menos 1 pessoa de exatas (administração, economia, ciências contábeis). 

2.5. Tendo em vista que o desafio é focado no público 50+, o Agibank recomenda fortemente a 
inscrição de pessoas acima de 50 (cinquenta) anos como participantes das equipes. 

2.6. Os dados dos participantes serão descartados após a realização do Evento.  

2.7. O Agibank não se responsabiliza por inscrições que não sejam computadas por problemas 
técnicos que ocorram na transmissão dos dados. 

2.8. Reconhece o participante que sua inscrição e eventual participação no Evento não constitui 
compromisso ou promessa de qualquer relação presente ou futura com o Agibank.  

 

3. PROGRAMAÇÃO E LOCAL  

3.1 O Evento será divido em etapas, todas ocorrendo de forma totalmente online, em 
plataforma a ser divulgada mais próximo da data do Evento, pelo e-mail cadastrado pelo 
participante no momento da inscrição e pelos canais oficiais do Agibank disponibilizados para 
tanto. 

3.1.1 A programação e agenda pertinentes ao Evento serão oportunamente divulgadas pelo 
Agibank, pelos meios que este julgar apropriados para ampla divulgação.  

3.2 Os grupos participantes deverão, ao final do Evento, preparar uma apresentação para a 
banca avaliadora, a ser informada oportunamente, sobre o protótipo funcional criado durante 
o período de imersão, ou seja, deverão apresentar o resultado do desenvolvimento do projeto 
proposto, em formato de apresentação visual que seja viável para uma avaliação efetiva dentro 
do limite de tempo a ser informado.  

 

4. DA COLABORAÇÃO PARA MÍDIA E DIREITO DE IMAGEM 

4.1. O(A)s contemplado(a)s no referido Evento, pelo período de 01 (um) ano, contados a partir 
da data de encerramento do Evento e para além do período vigente do mesmo, cederá seu 
nome, imagem, som e voz, com vistas a divulgação do resultado, a critério do Agibank, sem 
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nenhum ônus ou reinvindicação nesse sentido, com o que o participante declara e aceita, sem 
ressalvas. 

 

5. PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONFIDENCIALIDADE 

5.1. Os participantes durante o Evento deverão respeitar direitos de terceiros, em especial 
direitos autorais e direitos de propriedade intelectual.  

5.2. Os projetos apresentados deverão ser resultado da criação intelectual dos participantes, 
não sendo aceitas cópias (totais ou parciais) de soluções de terceiros, declarando desde já o 
participante que a solução será única e exclusivamente sua, e que a mesma não viola direitos de 
terceiros, sendo que na hipótese disso ocorrer, o participante se responsabiliza em tomar as 
devidas providências para excluir o Agibank de quaisquer reclamações ou ações movidas, 
ressarcindo todo e qualquer valor gasto pelo Agibank, incluindo honorários advocatícios. 
Qualquer solução que viole a propriedade de terceiros ou que manifeste conteúdo impróprio 
será automaticamente desclassificada, assim como qualquer solução que surgir ou encorajar 
atividade ilegal ou divulgação de informações que não possam ser transmitidas por motivos 
legais ou contratuais. 

5.3. Aos participantes, fica expressamente proibido divulgar, revelar, explorar ou utilizar 
para fim diverso do Evento, ou tornar disponível no todo ou em parte quaisquer informações, 
dados ou trabalhos, exclusivos ou confidenciais relativos Evento, não podendo sob qualquer 
pretexto, utilizar ou dar conhecimento a terceiros. 

  

6. EQUIPAMENTOS E SOFTWARES  

6.1. Os participantes devem dispor de seus próprios equipamentos (no mínimo, um laptop com 
conexão wireless) para realização das atividades do Evento. 

6.2 A organização não exige outros equipamentos (câmeras/impressoras/drones/etc.) ou 
softwares específicos para o desenvolvimento das atividades do Evento, porém, cada 
participante fica responsável por realizar sua participação no Evento com os recursos que julgar 
necessários para o desenvolvimento das atividades.    

 

7. REGRAS DE CONDUTA  

7.1. A equipe do Evento quer proporcionar o ambiente mais criativo, divertido e inovador 
possível, e para isso é extremamente importante que cada um haja com o máximo de respeito 
e civilidade.  

7.2. A inobservância das instruções poderá ocasionar o imediato cancelamento da inscrição do 
participante, seja antes, seja durante o Evento, sem possibilidade de nova inscrição.  

7.3. É absolutamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas durante o Evento, bem como, 
por razões óbvias, a utilização indevida de quaisquer drogas ou medicamentos.  

7.4. Deve ser ressaltado que, durante o Evento, qualquer atividade que seja considerada 
suspeita ou imprópria deverá ser imediatamente informada a qualquer dos membros da 
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organização do Evento e/ou ao pessoal designado para segurança e apoio técnico. Eventuais 
incidentes ocorridos durante o Evento, envolvendo quaisquer aspectos relativos a 
comportamento dos participantes e/ou descumprimento das instruções passadas pela 
organização com relação ao Evento, serão resolvidos de forma soberana e irrecorrível pelo 
Agibank.  

7.5. Os participantes comprometem-se a não adotar, sob qualquer hipótese, quaisquer ações 
ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 12.846/2013 
(conforme alterada), do Decreto nº 8.420/2015 (conforme alterado), do U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act de 1977 (conforme alterado) ou de quaisquer outras leis ou regulamentos 
aplicáveis (“Leis Anticorrupção”), ainda que não relacionadas com o presente Regulamento, sob 
pena de eliminação, em qualquer fase do programa, bem como adoção das medidas cabíveis. 

 

8. PLATAFORMAS DIGITAIS E SEGURANÇA 

8.1. Os participantes terão acesso gratuito às plataformas digitais utilizadas durante o Evento. A 
organização do Evento disponibilizará oportunamente instruções de acesso. Note que a rede 
será continuamente monitorada durante a realização do Evento, por motivos de segurança, pelo 
que o participante deverá utilizar os recursos disponíveis única e exclusivamente para as 
finalidades do Evento. 

8.2. Utilização diversa do ora previsto deverá ser previamente autorizada pela organização do 
Evento, não sendo tolerada qualquer utilização desvirtuada ou considerada ilícita pelos 
participantes, cabendo discricionariamente à organização do Evento o julgamento e 
providências referentes a cada caso, de forma absolutamente, soberana e irrecorrível. 

8.3. Os participantes não poderão usar os serviços para violar a segurança ou a integridade de 
qualquer rede, computador ou sistema de comunicação, aplicativo de software ou dispositivo 
de rede. As atividades proibidas incluem, mas não estão restritas a: acesso não autorizado, 
intercepção, falsificação de origem, negação de serviço (DOS) e interferência internacional. 

 

9. RESPONSABILIDADE LIMITADA  

9.1. A responsabilidade do Agibank é limitada à organização e execução do Evento, na forma 
definida neste Regulamento. o Agibank não será responsável por quaisquer prejuízos e danos 
sofridos pelos participantes que não tenham sido provocados direta e culposamente pelo 
Agibank.  

9.2. O Agibank não será responsabilizado por eventos imprevisíveis ou por eventos que, ainda 
que previsíveis, apresentem-se sob forma excessiva ou extraordinária, nem nas hipóteses de 
caso fortuito ou força maior. O Agibank também não será responsabilizado nas hipóteses em 
que outros agentes tenham contribuído com culpa ou dolo, incluindo a própria vítima, e nas 
hipóteses em que, ainda que tenha o Agibank agido dentro do razoavelmente exigido, por 
fatores externos e/ou independentes, o dano ou prejuízo não tenha sido ou não pôde ser 
evitado. 

9.3. Ainda, tendo em vista o caráter remoto, os participantes ficam cientes que devem 
providenciar as próprias custas os meios necessários para ingressarem e manterem-se ativos 
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durante o Evento. O Agibank não se responsabiliza por falhas de conexão, instabilidade ou queda 
de sinal de internet, problemas de roteador ou em rede Wi-Fi, interrupção de tráfego de dados, 
bem com outras situações que venham a obstar ou impedir a participação no curso do Evento. 

   

10. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

10.1 Ao final do hackathon, todas as equipes participantes apresentarão o protótipo funcional 
da solução a uma banca julgadora. Os critérios de avaliação são descritos abaixo: 

a.   Impacto em alfabetização financeira: o quanto a solução contribui para que o público 
50+ aumente seus conhecimentos básicos sobre finanças. 

b. Impacto em alfabetização digital: o quanto a solução remove barreiras e facilita a 
digitalização do público 50+. 

c.   Viabilidade técnica: o quão complexa é a implementação da solução em termos 
técnicos. 

d.  Viabilidade financeira: o quanto a solução parece viável financeiramente. 

e. Pitch: o quanto a equipe apresentou a ideia com clareza, objetividade e qualidade. 

Em caso de empate, o critério que define a equipe vencedora é a que obtiver a maior pontuação 
em relação ao impacto em alfabetização financeira. 

 

11. PROJETO VENCEDOR 

11.1. O Agibank premiará 01 (um) projeto desenvolvido durante o Evento que obtiver a maior 
pontuação e julgará conforme os critérios estabelecidos.  

11.2. O julgamento dos projetos será realizado em uma única etapa, que será conhecida no 
último dia do Evento, conforme programação divulgada. A equipe com maior pontuação 
receberá o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em conta corrente indicada pelos participantes. 
A divisão desse valor pelos participantes da equipe vencedora é de responsabilidade da 
própria equipe. 

11.3. O (s) participante (s) vencedor (es) não terão seu prêmio negociado ou substituído por 
qualquer outra espécie de bens ou serviços.  

11.4. Como contrapartida, o Agibank reserva-se o direito, sem exclusividade e mantendo o 
direito dos participantes que criarem as soluções, de utilizar os projetos desenvolvidos durante 
o Evento pelos participantes e equipes, para utilizá-los, reutilizá-los, reproduzi-los, integral ou 
parcialmente, por todas as modalidades que julgarem adequadas, e em quaisquer formatos, 
bem como imprimi-los, inseri-los ou veiculá-los em quaisquer materiais de suporte físico ou 
eletrônico, inclusive em outros municípios. 

11.5. Os participantes se responsabilizam pela originalidade de todo conteúdo por eles 
produzido no âmbito do presente regulamento, respondendo integral e exclusivamente por 
eventuais danos ou ônus a terceiros, excluindo e indenizando a comissão organizadora, em caso 
de demanda judicial ou extrajudicial intentada por terceiros, sob alegação de violação de direitos 
de propriedade intelectual, direito autoral, imagem, voz e nome. 
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12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão 
julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela organização do Evento.  

12.2. Se os organizadores, de acordo com os critérios estabelecidos única e exclusivamente por 
estes, concluírem que qualquer participante obteve qualquer vantagem indevida mediante a 
utilização de meios fraudulentos e/ou quaisquer outros mecanismos considerados inadequados 
pela organização do Evento, o referido participante, bem como seu grupo, será imediatamente 
desclassificado.  

12.3. Quaisquer disputas, controvérsias ou reclamações que surgirem entre os participantes e o 
Evento, relacionadas aos termos deste Regulamento deverão ser, exclusivamente, dirimidos 
perante o Foro da Comarca do participante do Evento, com exclusão de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja.  

12.4. Surgindo divergências quanto à interpretação do presente Regulamento ou quanto à 
execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se nele a existência de lacunas, o 
corpo técnico do Agibank solucionará tais divergências, de acordo com os princípios de boa fé, 
da equidade e da razoabilidade. 

12.5.  Os participantes concordam que não deverão, sem o consentimento prévio e escrito do 
Agibank, usar os nomes e marcas “Agibank” ou qualquer outra marca de propriedade do 
Agibank para fins de publicidade própria ou para qualquer outra finalidade, notadamente em 
meios eletrônicos, placas, folders, panfletos publicitários, portfólios ou quaisquer outros 
materiais de divulgação, seja de forma física ou eletrônica, sob pena de eliminação da sua 
participação no Evento, além da adoção das medidas judiciais cabíveis. 

12.6. O Agibank não se responsabilizará por quaisquer operações financeiras que os 
participantes venham a contrair em razão da sua participação no Evento. 

12.7 - A divulgação deste Evento será feita através de anúncio nas redes sociais, cartazes e 
release para imprensa.  

12.8 - O(A)s contemplado(a)s no referido Evento, pelo período de 01 (um) ano contado a partir 
da data da apuração, cederá seu nome, imagem, som e voz, com vistas à divulgação do resultado 
sem nenhum ônus à pessoa jurídica promotora. 

12.9 – Presume-se que os(as) consumidores(as) contemplados(as) não tenham qualquer 
embaraço fiscal, legal ou outro que os(as) impeçam de receber e/ou usufruir dos prêmios 
distribuídos. 


