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6º Business Case Competition ISE e IESE Business 

School | EMBA Brasil 2019 – 2021 

  

  

Condições de participação  

  

• Ter sido admitido no programa do EMBA BRASIL 2019 – 2021 entre o 1º e 2º 

comitês de admissão.  

  

Inscrição  

 

O período de inscrição é entre 14/09/2018 e 22/11/2018 até as 23h59.  

• Os participantes receberão um e-mail confirmando a inscrição. 

• Para mais esclarecimentos, envie um e-mail para: embasp@iese.edu  

  

Prêmios  

  

• O prêmio para a equipe vencedora será bolsa de 25% (referente ao valor total do 

curso, para cada integrante da equipe ganhadora) no programa EMBA BRA 2019 – 

2021, para ser utilizado exclusivamente no início do EMBA.   

• O prêmio não é cumulativo e não poderá ser usado em conjunto com outros prêmios 

ou bolsas.   

• Não é permitida a transferência do prêmio, nem mesmo entre integrantes.  

• O prêmio não poderá ser reembolsado.  

• O prêmio é válido para ser utilizado no EMBA BRA 2019 – 2021, não podendo ser 

transferido para outro programa ou para outro ano de promoção do Executive MBA.  

  

Termos e condições  

  

• Os participantes devem ter sido admitidos entre os 2 primeiros comitês do EMBA 

BRA 2019 – 2021, sendo que o segundo ocorrerá em 22 de novembro de 2018.  

• Cada grupo será composto por 2 pessoas* (exceção de 3 pessoas, caso não haja 

candidatos suficientes*).  

• Os grupos serão definidos em um encontro com os participantes por meio de sorteio 

pela equipe de admissão do ISE / IESE, no dia 23 de novembro de 2018.  

• Não será permitida escolha dos participantes por solicitação dos inscritos.  

• A participação na competição não tem custo e nem gera nenhum retrocesso para 

os participantes que desejem cursar o Executive MBA.   

• Os participantes se comprometem a ter desempenho profissional, sem praticar 

nenhum ato ilícito para melhorar sua performance na competição. 
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• A premiação é exclusiva e condicionada ao programa cursado no Campus de São 

Paulo, denominado EMBA BRA (BRASIL) na Turma de 2019-2021. 

 

Regras e Relatório escrito  

  

• Será enviado por e-mail o caso a ser estudado no dia 30 de novembro de 2018 

as 08h. As equipes terão 72 horas para entregar um relatório com a análise do 

problema e as recomendações sugeridas.   

  

• O relatório deverá ser entregue por e-mail até as 12h do dia 03 de dezembro 

de 2018.  

  

• O relatório deve ser entregue em PDF por e-mail com confirmação de recebimento.  

  

• O relatório não deve ter mais do que 10 páginas (incluindo anexos), deve ter 

fonte tamanho 10 (ou maior) e espaçamento simples. O relatório deve possuir 

qualidade profissional.  

  

• O relatório deve ser identificado com o nome da equipe. Os nomes dos 

integrantes não podem ser citados em nenhuma parte do documento. Em um 

formulário separado, serão apresentados o nome da equipe e seus respectivos 

integrantes.  

  

• Os relatórios serão avaliados por uma banca de professores e antigos alunos do ISE 

Business School, de forma aleatória (sem identificação dos autores dentro do 

documento). Os nomes dos integrantes devem ser entregues em folha separada. 

   

  

Apresentação  

  

• Em função da qualidade dos relatórios, a banca avaliadora poderá eliminar 

relatórios para a apresentação.  

  

• A apresentação para a banca ocorrerá em 08 de dezembro de 2018 (sábado), 

entre 8h e 14h. 
 

• A ordem da apresentação será definida de forma aleatória; divulgaremos os horários 

posteriormente.  

  

• É fundamental a presença de todos participantes no dia da apresentação.  

  

• As apresentações serão avaliadas por uma banca composta por professores e / ou 

antigos alunos do ISE e IESE Business School.  
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• Cada equipe terá 15 minutos para apresentar suas conclusões e recomendações. 

Na sequência terão mais 15 minutos para responder às perguntas da banca.  

  

Critérios da Avaliação  

  

Relatórios e apresentações serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:  

   

• Identificação do problema e assuntos relevantes.   

• Análise completa, correta e consistente.   

• Relevância, solidez e recomendações.   

• Qualidade das apresentações.   

  

Cada relatório será avaliado por pelo menos por 3 revisores aleatórios (sem tomarem 

conhecimento da identificação dos membros da equipe), em função dos critérios gerais. 

Cada avaliador pontuará todos os relatórios com critério de qualidade global.  

  

A avaliação das apresentações será feita de forma aleatória em conformidade com a 

avaliação dos relatórios.  

  

As avaliações do relatório e das apresentações serão consolidadas para compor o 

resultado final.  

  

As avaliações parciais e finais dos avaliadores, assim como da banca, são inapeláveis.  

 

É obrigatória a presença de todos integrantes no dia da apresentação, a falta do 

participante anulará automaticamente a inscrição. 

  

 Resultados  

  

No dia 13 de dezembro de 2018, todos os participantes estarão convidados para a sessão 

de encerramento e divulgação da equipe ganhadora.   
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Agenda do Business Case Competition  

 

 Calendário   

DATA          ATIVIDADE  

14/09 – 08h Abertura das Inscrições  

22/11 – 23h59 Encerramento das inscrições  

23/11 – 19h 

    

Encontro para sorteio e divulgação dos grupos 

30/11 – 08h Entrega do caso aos grupos  

03/12 – 11h59 Entrega do relatório e análise do estudo de caso, e-mail ao ISE / IESE 

Business School  

08/12 – 08h as 

14h  

Apresentação dos grupos selecionados  

13/12 – 19h            Entrega do prêmio e encerramento  
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