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1. Introdução 
A Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l. (a seguir denominada "Enel GI&N") está buscando soluções 
alternativas para resolver os problemas e desafios técnicos que encontra em suas atividades diárias. Para 
isso, a partir de 15 de novembro de 2018, a Enel GI&N lançará no Enel Open Innovability 
[www.openinnovability.com] (a seguir "Plataforma") um concurso de inovação (a seguir denominado 
"I&NNOVATION CHALLENGE") com cinco (5) desafios (a seguir "Desafios") a serem resolvidos.  
 

2. Descrição dos desafios 
O I&NNOVATION CHALLENGE está relacionado aos seguintes Desafios: 
(1) Safety Distance: Certifique-se de que a distância de segurança dos elementos energizados seja 

respeitada; 
(2) Open Look: identificar fraudes com fontes externas;  
(3) Dischargers Status Indicator: garantir a funcionalidade ideal em linhas aéreas de MT; 
(4) Data driven maintenance: sistemas não convencionais para localização de falhas e manutenção 

preditiva em MT; 
(5) Clean Sheet Design for process transformation: focada na cadeia de suprimentos, manutenção 

preventiva, solicitação de conexão. 

3. Definição de Submissão 
O proponente que participar do I&NNOVATION CHALLENGE (a seguir denominado “Participante”) deverá 
apresentar o requerimento através da Plataforma em relação aos Desafios descritos no parágrafo 2 
(coletivamente denominados “Proposta”).  

4. Elegibilidade dos participantes 
Com exceção das pessoas envolvidas na organização e gestão do I&NNOVATION CHALLENGE e seus 
cônjuges ou parceiros, assim como familiares até o quarto grau calculado de acordo com a legislação 
italiana, podem participar do I&NNOVATION CHALLENGE todos os funcionários que trabalham nas 
entidades pertencentes ao âmbito de Infrastructure & Networks nos seguintes países: Argentina, Brasil, 
Chile, Colômbia, Itália, Peru, Romênia e Espanha.  
 
É permitida a participação em equipes, com um número máximo de três (3) membros por equipe.  
Todos os membros da equipe devem ser funcionários que trabalham nas entidades legais especificadas 
acima. 
Para a participação deve ser criado um perfil na Plataforma e a inscrição deve ser feita por um líder da 
equipe (a seguir "Team Leader"). O Team Leader será o único contato da equipe no âmbito do 
I&NNOVATION CHALLENGE e será o seu único representante e responsável. 
 
Observe que a composição da equipe deve ser especificada nos anexos da Proposta. 
 
Se uma equipe for selecionada para a fase de pré-seleção, somente o Líder da Equipe participará - como 
"Finalista") do GI&N Innovation Day 2019 e apresentará a solução da equipe (conforme descrito no 
Parágrafo 7). 
 
Ao inscrever-se no I&NNOVATION CHALLENGE, o Participante indica e garante que: 
1) é elegível para participar do I&NNOVATION CHALLENGE; 

2) toda a informação contida na Proposta é verdadeira, precisa e completa; 
3) consultou e aceitou a política de privacidade da plataforma; 

4) não violou nenhuma lei do próprio país de residência em relação à possibilidade legal de participar do 
I&NNOVATION CHALLENGE; 

5) não está em uma posição de conflito de interesses com o I&NNOVATION CHALLENGE; 
6) no seu melhor conhecimento, a proposta não: (i) viola os direitos – incluindo, mas não exclusivamente, 

direitos autorais, direitos de marca registrada, direitos de patente ou direitos de privacidade – de 
terceiros; (ii) apresenta de forma destacada qualquer marca registrada ou logotipo; 
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7) divulga e compromete-se a isentar a Enel GI&N de toda e qualquer responsabilidade ou qualquer 
prejuízo, perda ou dano de qualquer tipo decorrente ou relacionado a este I&NNOVATION 
CHALLENGE ou a qualquer prêmio recebido; 
 

A Enel GI&N lembra a todos os candidatos que o Grupo Enel adotou e adere aos princípios estabelecidos 
no Código de Ética, Tolerância Zero para o Plano de Corrupção e no programa Global Compliance de 
acordo com o Decreto Legislativo 231/2001 do Grupo Enel, que atualmente pode ser encontrado em 
http://www.enel.com. 
O Participante, neste ato, reconhece o Código de Ética do Grupo Enel como vinculativo e confirma sua 
adesão. O Requerente também reconhece que a Enel SpA aprovou o Programa Global de Compliance da 
Enel, que foi elaborado levando em conta as principais convenções internacionais contra corrupção (isto é, 
Bribery Act; Foreign Corrupt Practice Act etc.) e que serão adotadas por todas as subsidiárias não italianas 
do Grupo Enel. 
 
A Enel GI&N reserva-se o direito de rejeitar qualquer proposta que não respeite estes Termos e Condições.  

5. Prêmios 
A melhor proposta para cada um dos Desafios a serem resolvidos será premiada com: i) a participação em 
uma semana de trabalho, onde serão realizados treinamentos e atividades de Inovação; e ii) o envolvimento 
no Formula-E experience (bastidores e Grande Prêmio em Roma, dia 13 de abril de 2019). Se a proposta 
vencedora for realizada por uma equipe, o prêmio será concedido a todos os seus membros.  
 

6. Inscrição 
As propostas serão submetidas exclusivamente através da Plataforma online em uma das cinco (05) línguas 
do Grupo Enel (Italiano, Espanhol, Inglês, Português e Romeno). As inscrições apresentadas mediante 
qualquer outro sistema não serão consideradas. As Propostas devem ser apresentadas numa única fase e 
incluir: 

1) Informações sobre o Participante; se o Participante é uma equipe, a pessoa física que enviar a 
inscrição será automaticamente considerada o representante autorizado da equipe; se o Participante é 
uma equipe, todos os membros da equipe devem cumprir os critérios de elegibilidade estabelecidos 
acima e devem ser indicados em um arquivo anexado chamado “Team Composition”. 

2) Informações sobre as propostas usando o formato fornecido que aparece na Plataforma; 

3) Possibilidade de enviar documentos para um máximo de 5 arquivos. 
 

É permitido submeter mais de um Desafio por Participante(s), desde que uma inscrição diferente seja feita 
para cada Desafio. 
É altamente recomendado aos Participantes que não esperem até o último momento para enviar a 
Proposta. Se a proposta não chegar em tempo, por qualquer motivo, incluindo circunstâncias atenuantes, a 
Proposta será rejeitada.  
 

7. Fases e prazos 
O I&NNOVATION CHALLENGE está estruturado nas seguintes etapas: 
 
Fase 1 - Envio 
Será possível enviar as candidaturas através da Plataforma entre os dias 15 de novembro de 2018 e 31 de 
dezembro de 2018 (até 23.59 CET).  
 
Durante a fase de Envio, o Participante pode enviar perguntas através de uma email para o ponto focal. As 
respostas estarão na plataforma, como anexo, em no máximo três (3) dias.  
 
Para que sejam elegíveis para avaliação, as inscrições devem ser completadas e enviadas dentro do prazo 
previsto através da Plataforma; os candidatos devem aceitar estes Termos e Condições e os Termos de 
Uso e política de privacidade da Plataforma, assim como declarar sob sua própria responsabilidade a 
ausência de conflitos de interesse. 
Comunicação aos participantes: após uma candidatura formalmente válida, os Participantes receberão uma 
confirmação pela Plataforma. 

http://www.enel.com/
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Uma vez submetida, as soluções serão visíveis para todos os colegas da Enel. Mesmo que o solucionador 

seja mantido anônimo, os colegas da Enel poderão enriquecer a proposta com seus comentários (que não 

são anônimos). 

Fase 2 - Avaliação 
As propostas para cada Desafio serão avaliadas por um Comitê de Avaliação (o “Evaluation Committee”) 
com base nos critérios indicados abaixo (por ordem de importância):  
 
1) Viabilidade técnica e potencial: a solução tecnológica proposta pode ser realizada/utilizada e tem um 

alto nível de qualidade e especificidade. 
2) Impacto nos negócios: precisão e credibilidade dos parâmetros avaliados (por exemplo, custos, 

receitas, benefícios). 
3) Apresentação: exaustividade e clareza do material. 

 
As decisões do Evaluation Committe são baseadas nos critérios mencionados acima, mas restam de seu 
exclusivo critério; todas as decisões do Comitê de Avaliação serão definitivas e vinculantes para todas as 
questões relacionadas ao I&NNOVATION CHALLENGE. 
 
O Evaluation Commitee compromete-se a avaliar as soluções sem prejudicar ou facilitar qualquer candidato 
em troca de benefícios pessoais. 
 
Comunicação aos participantes: Uma comunicação específica será enviada aos finalistas para que eles 
possam preparar uma apresentação das suas propostas conforme uma metodologia e um formato 
específicos. Também serão informados de que participarão do dia de premiação, durante o Enel GI&N 
Innovation Day 2019. 
 
As soluções e apresentações serão julgadas pelo Evaluation Committee, que decidirá três (3) finalistas para 
cada Desafio e por um júri que concederá um (1) vencedor por Desafio. 
 
 

8. Evaluation Committee 
O Evaluation Committee será formado da seguinte maneira: 
 
Os challenge owner são responsáveis pela seleção e descrição dos desafios. São especialistas de seis (6) 

funções da Enel GI&N: 

• Santiago Cascante   (Tecnologia de Rede e Inovação) 

• Gabriele Licasale    (Desenvolvimento de Rede)  

• Jean Pierre Goossens Alayon (Operação e Manutenção) 

• Nicola Grasso   (Saúde, Segurança e Meio Ambiente) 

• Domenico Tresoldi   (Operação Comercial em Rede)  

• Ilaria Vadacchino   (Qualidade e Transformação de Processos) 
 
Os local focal points são responsáveis pela Coordenação do I&NNOVATION CHALLENGE em cada país 

e pela relação entre os participantes em um país específico e os challenge owners. 

 

• Mirco Kildani    (Itália) 

• Mario Alberto Colonnello  (Argentina) 

• Jose Nilo Rodrigues Da Silva   (Brasil) 

• Marius Domnicu                (Romênia) 

• Cesar Rincon Alvarez   (Colômbia) 

• Hans Christian Rother Salazar  (Chile) 

• Roberto Leonidas Sanchez Vargas (Peru) 

• Jorge Sanchez Cifuentes  (Espanha) 
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9. Direitos da Enel sobre as propostas  
Ao enviar as Propostas no I&NNOVATION CHALLENGE, o Participante: 
1) garante à Enel GI&N direito e licença mundiais, irrevogáveis e gratuitos, para: (i) usar, revisar, avaliar, 

testar e analisar em qualquer forma as propostas e todos os seus conteúdos relacionados ao 
I&NNOVATION CHALLENGE; e (ii) apresentar as propostas e todos os seus conteúdos relacionados 
ao I&NNOVATION CHALLENGE (incluindo, mas não exclusivamente, apresentações internas e 
externas, feiras ou capturas de tela do processo de entrada da Competição em comunicados de 
imprensa) em qualquer mídia (já estabelecida ou futuramente desenvolvida);  

2) concorda em assinar qualquer documentação que possa ser exigida para que a Enel GI&N e os seus 
designados possam valer-se dos direitos garantidos acima; 

3) compreende e reconhece que a Enel GI&N pode ter desenvolvido ou encomendado materiais 
semelhantes ou idênticos à proposta e quaisquer reclamações resultantes de quaisquer semelhanças 
com a Proposta do Participante são desconsideradas; 

4) compreende e reconhece que a Enel GI&N não pode controlar as informações recebidas divulgadas ao 
pessoal do Grupo Enel durante a entrada do I&NNOVATION CHALLENGE, e tampouco os tópicos que 
os representantes da Grupo Enel poderão recordar sobre as diversas Propostas. Também é entendido 
e aceito que a Enel GI&N não restringirá as tarefas do pessoal que teve acesso à Proposta. Ao se 
inserir no I&NNOVATION CHALLENGE, o Participante concorda que a Enel GI&N e a Enel S.p.A não 
podem ser responsabilizadas por esta seção ou pela lei de direitos autorais ou segredo comercial pelo 
uso das informações que o pessoal do grupo Enel possa reter em suas memórias enquanto 
desenvolvem ou implantam nossos produtos ou serviços; 

5) compreende e reconhece que, após o anúncio do vencedor, as Propostas podem ser postadas em um 
site selecionado por Enel GI&N para que sejam visualizadas pelos visitantes de tal site. Enel GI&N não 
é responsável por qualquer uso não autorizado da Proposta feito pelos visitantes desse site.  

6) compreende e reconhece que, embora a Enel GI&N reserve estes direitos, não é obrigada a usar a 
proposta do Participante para qualquer finalidade, mesmo se for selecionada como uma proposta 
vencedora.  

 

10.   Alterações dos Termos e Condições  
Ao enviar a Proposta, o Participante reconhece que Enel GI&N e Enel S.p.A. podem alterar estes Termos e 
Condições a qualquer momento, a seu exclusivo critério. Isso inclui mudanças nas datas dos prazos finais e 
eventos, locais ou especificações do I&NNOVATION CHALLENGE e/ou dos prêmios. 
A Enel S.p.A. publicará quaisquer alterações a estes Termos e Condições na Plataforma. Os candidatos 
devem visitar regularmente a Plataforma para verificar se foi publicada qualquer atualização dos Termos e 
Condições. 
As alterações não podem ser retroativas, garantindo iguais direitos aos participantes registrados na 
Plataforma.  
 

11.   Conflitos  
No caso de qualquer conflito entre os presentes Termos e Condições e os Termos de Uso da Plataforma, os 
presentes Termos e Condições prevalecerão. 

12.   Cancelamento, alterações ou suspensão do I&NNOVATION CHALLENGE  
Em caso de fraude, ou se vírus, bug, internet bot, evento catastrófico ou qualquer outro evento imprevisto 
ou inesperado, que não possa ser razoavelmente antecipado ou controlado (também chamado força maior), 
afetar a equidade e/ou a integridade deste I&NNOVATION CHALLENGE, a Enel GI&N reserva-se o direito 
de cancelar, alterar ou suspender este I&NNOVATION CHALLENGE. Este direito é reservado 
independentemente para evento relacionado a erro humano ou técnico. Se não puder ser encontrada uma 
solução para restabelecer a integridade do I&NNOVATION CHALLENGE, a Enel GI&N reserva-se o direito 
de selecionar vencedores entre as inscrições elegíveis recebidas antes de a Enel GI&N ter sido obrigada a 
cancelar, alterar ou suspender o I&NNOVATION CHALLENGE. Se algum candidato ou membro de uma 
equipe tentar comprometer a integridade ou o funcionamento legítimo deste I&NNOVATION CHALLENGE, 
ou se a Enel GI&N tiver motivos para acreditar que um candidato ou membro de uma equipe tenha 
comprometido a integridade ou o funcionamento legítimo deste I&NNOVATION CHALLENGE enganando, 
pirateando, criando um bot de internet ou outro programa automatizado ou cometendo qualquer tipo de 
fraude, a Enel GI&N poderá exigir indenizações na medida máxima permitida por lei. Além disso, a Enel 
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GI&N pode desqualificar e banir qualquer Participante desonesto de qualquer futuro I&NNOVATION 
CHALLENGE. 
 

13.   Custos e impostos  
 
Quaisquer custos e impostos relevantes para a participação no I&NNOVATION CHALLENGE ou o 
recebimento do pagamento serão exclusivamente suportados pelos Participantes. Solicita-se aos 
Participantes que verifiquem os custos, taxas e impostos aplicáveis de acordo com as leis da jurisdição 
onde residem ou onde estão obrigados a pagar impostos. 
 

14.  Limitação de responsabilidade 
Além de qualquer limitação de responsabilidade contida nestes Termos e Condições, a Enel GI&N e Enel 
S.p.A. não são responsáveis por possíveis deficiências da Plataforma. Favor notar que a Enel GI&N a Enel 
S.p.A. não são responsáveis por problemas relacionados a computadores, redes ou outros motivos que 
possam provocar perda, danificação ou atraso das inscrições. 
 

15.  Leis aplicáveis e jurisdição 
O I&NNOVATION CHALLENGE é regido pela lei italiana. Em caso de disputas, serão encarregados 
exclusivamente os tribunais de Roma. 
 
 


