
 

PROGRAMA INOVA EMBRACON  

–  Regulamento  – 

Tudo o que você precisa saber para fazer a inovação junto com a gente!  

Nós levamos a inovação e o seu desejo de se juntar a nós muito a sério. Por isso, escrevemos 

este documento para demonstrar nosso compromisso em zelar pelas informações pessoais 

que você nos fornece e detalhar as etapas que compõem o processo. Dá uma olhada!  

Sobre nós  

1. A Embracon é uma das maiores administradoras de consórcio do país, segundo ranking do 

Banco Central. Com cerca de 120 filiais e mais de 600 parceiros de vendas em todo o Brasil, há 

30 anos trabalhamos para realizar o seu sonho. Conheça um pouco mais sobre a nossa história 

aqui.  

2. Em 2018, a Embracon inaugurou o i9_lab, área interna de Inovação, com o objetivo de 

fomentar a cultura de inovação na empresa. Recentemente, fizemos nosso primeiro Hackaton 

para desenvolvedores, e agora, com um pouco mais de maturidade nos programas internos, 

chegou a hora de juntarmos as forças da inovação com parceiros e Startups.  

Sobre o projeto  

O programa Inova, idealizado pelo i9_lab, visa integrar as diversas oportunidades em inovação 

da Embracon com novos projetos e iniciativas desenvolvidas por startups. Neste contexto, o 

Inova atua como um agente de integração com novos projetos de mercado e startups, ao 

aproximar a solução desenvolvida com as demandas e oportunidades vislumbradas pela 

Embracon.  

Com este objetivo, abre portas para novas ideias e viabiliza que startups consigam fechar 

parcerias comerciais de forma rápida e objetiva. Os critérios de seleção de projetos e Startups 

estão descritos abaixo:  

1. A startup deve apresenta uma solução inovadora e que já tenha demonstrado capacidade de 

execução por meio de projetos já validados (comercializados) previamente, mesmo que para 

clientes de pequeno porte; 

a. Caso o empreendedor ainda não tenha fundado a empresa ou ainda esteja na fase de ideia 

ou protótipo, recomenda-se que avance na criação da empresa e finalização do protótipo, 

preferencialmente validando e comercializando a solução, para efetuar a inscrição 

posteriormente; 

b. Startups de outros países podem participar, desde que atendam aos critérios deste tópico de 

inovação, com capacidade de execução e validação/comercialização; 

2. Para participar do Inova, um responsável pelo projeto e/ou startup deverá preencher o 

formulário disponível no site da Embracon. 

https://www.embracon.com.br/a-embracon


 
a. Caso prefira, o responsável pela ideia ou startup pode enviar material substituto (folder, pitch 

deck, apresentação institucional, etc.), que contenha as informações solicitadas acima. Vídeo de 

apresentação do projeto e da startup são recomendados, porém o envio não é obrigatório.  

 

3. A cada 10 (dez) projetos selecionados, as startups serão convidadas para uma apresentação 

(pitch) para os tomadores de decisão da empresa. Desta forma, passarão por uma seleção, e a 

startup será conhecida pelos principais executivos da Embracon que poderão avaliar as 

possibilidades de implementação da proposta apresentada na companhia e próximos passos. 

a. A apresentação (pitch) segue os padrões do mercado de empreendedorismo com a duração 

de cinco minutos e mais dez minutos para perguntas e respostas;  

b. Os empreendedores das startups selecionadas deverão participar de um encontro prévio com 

executivos da área de inovação da Embracon para refinar a apresentação (pitch), considerando 

a demanda da organização e o perfil dos decisores presentes na reunião. 

4. Para cada ideia ou startup selecionada, a Inova designará, pelo menos, um executivo que será 

responsável pela definição do escopo de trabalho, aspectos do contrato e integração com as 

operações da empresa.  

a. Considerando este esforço interno, os projetos e as startups selecionadas deverão ser 

restritos à atuação somente com a Embracon, incluindo exclusividade de seis meses, 

comprometendo-se a não comercializar a solução contratada para outras organizações que 

atuem no segmento de consórcio e finanças.  

 

O Inova foi projetado para apoiar ideias e startups inovadoras, e a partir daí desenvolver projetos 

que contribuam com melhorias na Embracon, visando oferecer um amplo leque de inovações 

para os clientes e parceiros da empresa, além de ampliar a capacidade visionária, inovadora e 

colaborativa dos seus colaboradores, parceiros e fornecedores. Neste sentido, este regulamento 

está em constante evolução para que atinja estes objetivos com eficácia cada vez maior. 

 

Dúvidas? Fale com a gente!  

Área de Inovação 

programainova@embracon.com.br 

(11) 2185-2494 
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