
REGULAMENTO DO “DESAFIO DA CABOTAGEM ENAV-2019 MERCOSUL LINE” DE INOVAÇÃO 

NA CABOTAGEM 

 

 

1. SOBRE O PROGRAMA 

 

1.1. O Programa denominado “Desafio da Cabotagem ENAV-2019 Mercosul Line” (“Programa”) é 

promovido pela Mercosul Line Navegação e Logística Ltda. (“Mercosul Line”), pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 01.341.776/0003-08, com sede na Rua Guaiaó, 66, 21º andar, 

Aparecida, Santos/SP e suas filiais, em parceria com o Grêmio Politécnico da Universidade de São Paulo, 

pessoa jurídica sob o CNPJ/MF nº 62.841.382/0001-33, em conjunto denominadas “Organizadores do 

Programa”. 

 

1.2. O “Desafio da Cabotagem ENAV-2019 Mercosul Line” é um Programa de incentivo ao 

desenvolvimento de propostas inovadoras para melhoria da logística de cabotagem, através da parceria 

da Mercosul Line com os alunos de graduação de Engenharia e Tecnologia do Brasil. 

 

1.3. Define-se ENAV-2019 como o Encontro Nacional dos Estudantes de Engenharia Naval, que neste ano 

será sediado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, no período do dia 29 de outubro até o 

dia 01 de novembro de 2019. 

 

1.4. Constituem objetivos do Programa: (i) aproximar os alunos/meio acadêmico dos desafios do setor de 

logística com uso da cabotagem, fortalecendo a cultura de maritimização da economia, e tendo a 

universidade como parceiro para seu desenvolvimento; (ii) identificar soluções para os desafios do setor, 

apresentados pela Mercosul Line, que poderão ou não ser utilizadas no futuro; (iii) identificar alunos que 

poderão vir a ser estagiários ou trainees da Mercosul Line. 

 

1.4. Não será prevista nenhuma modalidade de prêmio financeiro, nem tampouco a obrigação da Mercosul 

Line em contratar os alunos antes, durante ou após o término do Programa. 

 

1.5. O Programa somente aceitará inscrições dos projetos enquadrados em um dos seguintes desafios: 

 

a) Inovações para aumento da participação da cabotagem em diversos segmentos de mercado 

(commodities, produtos siderúrgicos, alimentos e bebidas, químicos etc.):  

i. Com aumento da competitividade em relação ao modal rodoviário, considerando o custo 

por m³ ou ton transportado; e/ou 



ii. Redução do lead time da carga, incluindo todo ou partes do processo multimodal (marítimo 

e rodoviário); e/ou 

iii. Novos produtos e serviços inovadores na cabotagem; e/ou 

iv. Aplicação das “novas tecnologias” no ciclo de pedido e entrega do cliente da cabotagem. 

 

b) Inovações para Melhoria da integração e otimização de ativos na intermodalidade: 

 

i. No desenho da malha de hubs conectando modais ferroviário, rodoviário e marítimo, para 

otimizar fluxo de caminhões e containers vis a vis programação de navios; e/ou 

ii. Assistente para planejamento de demanda de transporte rodoviário em função dos 

bookings ou alocações dos navios. 

 

c) Inovação nas Operações Marítimas: 

 

i. Container design, acomodação da carga no container, operações de carregamento e 

descarga no navio na cabotagem; e/ou 

ii. Tecnologias de navegação que tornem o modal mais competitivo; e/ou 

iii. Soluções para Redução da emissão poluentes. 

 

2. DOS PARTICIPANTES 

 

2.1. Podem se inscrever no desafio alunos da área de graduação em engenharia ou de graduação 

tecnológica das seguintes instituições: 

 

a. Universidade do Estado do Amazonas (UEA) 

b. Universidade Federal do Pará (UFPA) 

c. Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

d. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

e. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

f. Universidade de São Paulo (USP) 

g. Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) 

h. Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 

i. Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (UEZO) 

j. Faculdade de Tecnologia de Jaú (FATEC JAHU) 

 

2.2. A participação deverá ser realizada por equipes formadas de 2 (dois) até 4 (quatro) alunos de 

graduação, sem restrições quanto a composição das Instituições de origem e ano do curso. 



 

2.3. Todos os participantes devem ser maiores de 18 (dezoito) anos na data de inscrição. 

 

2.4. Todos os participantes devem estar regulamente matriculados em suas instituições indicados neste 

regulamento na data das inscrições. 

 

2.5. Todos os participantes devem estar inscritos na ENAV-2019. 

 

2.6. O fornecimento de informações falsas, incorretas, inválidas ou imprecisas durante o curso do 

Programa implicará na desclassificação dos participantes, a qualquer momento. Esta prática poderá, 

ainda, caracterizar crime, sujeitando o infrator às penalidades previstas na legislação em vigor. 

 

2.7. Participantes de outras instituições superiores, não participantes do ENAV-2019, que não estejam 

devidamente matriculados em suas instituições ou não sejam da área de engenharia ou tecnologia não 

serão aceitos sob nenhuma hipótese. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. A participação no Programa é voluntária, respeitados os termos e as condições estabelecidos neste 

Regulamento. 

 

 3.1.1. Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição para participar do Programa. 

 

3.2. Os participantes deverão se inscrever por meio do preenchimento do formulário de inscrição, 

disponível no site https://www.enavbrasil.com/ durante o período de inscrição, impreterivelmente. 

 

3.2.1. Não terão validade as inscrições que não preencherem as condições básicas do Programa 

previstas neste regulamento, bem como os formulários incompletos, as inscrições intempestivas, 

e-mail enviado sem o formulário preenchido ou os arquivos corrompidos, hipóteses em que as 

inscrições serão automaticamente anuladas. 

 

3.2.2. Os Organizadores do Programa resguardam-se no direito de recusar a inscrição de qualquer 

participante que não atenda as condições previstas nesse regulamento. 

 

3.2.3. Os Organizadores do Programa não se responsabilizam por falhas nos e-mails, queda de 

sistema e qualquer outro problema tecnológico ou não que possa implicar na não aplicação do 

participante no Programa. 

https://www.enavbrasil.com/


 

3.2.4. Os Organizadores do Programa não se responsabilizam por inscrições que não sejam 

computadas por problemas técnicos que ocorram na transmissão dos dados. 

 

3.2.5. O envio do formulário implica na aceitação na íntegra dos termos do presente regulamento. 

 

3.3. A participação neste Programa implica na aceitação e cumprimento irrestrito deste Regulamento. Ao 

confirmar a participação neste Programa o participante autoriza a utilização de seu e-mail para fins de 

recebimento de comunicação de atualização do Programa durante o período o seu período de vigência. 

 

3.4. Os Organizadores do Programa não se responsabilizam por inscrições que não sejam computadas 

por problemas técnicos que ocorram na transmissão dos dados. 

 

3.5. Os Organizadores do Programa reservam-se o direito de recusar a inscrição de qualquer grupo que 

não reúna os requisitos descritos neste regulamento e que não cumpra com os termos de participação. 

  

4. DIRETRIZES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 

 

4.1. O não cumprimento dos prazos estipulados pela organização do Programa para a entrega dos 

documentos requeridos em cada etapa possibilitará a eliminação do Programa, a critério exclusivo dos 

Organizadores do Programa. 

 

4.2. Os Organizadores do Programa poderão a qualquer tempo desclassificar e/ou eliminar o participante 

que não atenda as condições previstas nesse regulamento, incluindo, mas não limitado às seguintes 

situações: 

 

1. Falta de comprometimento com as iniciativas do Programa;  

2. Não comparecimento aos eventos; 

3. Apresentação de qualquer informação incorreta, alterada ou em descumprimento com o 

presente regulamento ou cujo projeto não esteja de acordo com este regulamento; 

4. Não participação em qualquer uma das etapas; 

5. Não cumprimento dos prazos previstos no cronograma; 

6. Entrega de projetos que não sejam de autoria própria; 

7. Se valer de meios fraudulentos na inscrição ou durante a realização das fases do 

Programa; 

8. Incompatibilidade com o perfil do Programa; ou  

9. Conduta inadequada e/ou em desacordo com os valores da Mercosul Line ou do ENAV. 



 

4.2.1. Outras situações podem ser consideradas motivos para desclassificação e eliminação do 

participante a exclusivo critério dos Organizadores do Programa. 

 

4.3. A desclassificação de qualquer um dos participantes desclassificará automaticamente o grupo. 

  

5. DA COLABORAÇÃO PARA MÍDIA E DIREITO DE IMAGEM 

 

5.1. Os participantes, desde já, autorizam o uso de sua imagem, nome, voz e outros, incluindo, mas não 

se limitando, entrevistas e vídeos, à Mercosul Line e ao ENAV, para veiculação pública, sem qualquer 

restrição ao formato e/ou mídia, sem nenhum ônus ou obrigação aos Organizadores do Programa, por 

tempo e território indeterminado com o único objetivo de divulgação dos resultados do Programa. 

 

6. DAS FASES DO PROGRAMA 

 

6.1. O “Desafio da Cabotagem ENAV-2019 Mercosul Line” está divido em 7 (sete) fases, abaixo descritas: 

 

• 1ª Fase – INSCRIÇÕES: Fase de inscrições das equipes. A ficha de inscrição deve ser enviada 

até o prazo limite no site: https://www.enavbrasil.com/. Prazo: 14/08/2019. 

• 2ª Fase – HABILITAÇÃO: As equipes inscritas deverão respondem um QUIZ online disponibilizado 

pela organização do desafio. O QUIZ será composto de 15 questões de conhecimento geral e 5 

questões sobre cabotagem no Brasil, que avaliará o raciocínio lógico e conhecimento mínimo de 

informações sobre os temas de projeto do Desafio. As equipes de melhor desempenho avançam 

para próxima fase. Data para responder o QUIZ online: 16/08/2019 a 18/08/2019. Divulgação dos 

resultados: 20/08/2019.  

• 3ª Fase – PROPOSIÇÃO: Fase Classificatória. As equipes inscritas enviarão para a equipe de 

organização do desafio (e-mail: enavbrasil@gmail.com) o resumo da proposição em uma página, 

contendo (i) o tema abordado; (ii) a proposição; (iii) benefícios resultantes da proposição. Prazo: 

30/08/2019. 

• 4ª Fase – MONITORIA: Fase de aproximação das equipes selecionadas na fase anterior com a 

Mercosul Line, realizada de forma remota (online). É a fase onde as equipes aprofundam os temas 

de interesse, dentro dos projetos definidos no item 1.5. Nesta fase as equipes poderão tirar 

dúvidas, solicitar dados e interagir com a Mercosul Line no desenvolvimento dos projetos. Prazo: 

21/08/2019 a 18/09/2019.  

• 5ª Fase – PRIMEIRA ENTREGA: As equipes deverão entregar a proposta preliminar do projeto 

para avaliação da Banca Examinadora. Os 5 (cinco) melhores trabalhos prosseguirão para a 

https://www.enavbrasil.com/
mailto:enavbrasil@gmail.com


próxima fase e poderão ter uma nova rodada de monitoria com a Mercosul Line. Prazo: 

19/09/2019. 

• 6ª Fase – ENTREGA FINAL: As equipes finalistas devem entregar seus projetos finais para a 

Banca Examinadora. Prazo 24/10/2019.  

• 7ª Fase – APRESENTAÇÃO: As equipes finalistas devem apresentar seus projetos na ENAV-

2019, em sessão aberta a público. Data: 30/10/2019. Ao final da Apresentação a Banca 

Examinadora fará a seleção e premiação do melhor projeto. 

 

6.2. Todas as comunicações relativas ao Programa serão realizadas por e-mail, cabendo aos participantes 

mantê-lo atualizado. 

 

7. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DO PROGRAMA E DO PRAZO 

 

7.1. O Programa seguirá o seguinte cronograma: 

 

FASE DESCRIÇÃO DATA 

1ª Fase Início das Inscrições 21/07/2019 

1ª Fase Término das Inscrições 14/08/2019 

2ª Fase Início do QUIZ 16/08/2019 

2ª Fase Término do QUIZ 18/08/2019 

2ª Fase Divulgação do Resultado do QUIZ 20/08/2019 

3ª Fase Proposição do Projeto 30/08/2019 

3ª Fase Divulgação do Projeto Selecionado 06/09/2019 

4ª Fase Início da Monitoria 09/09/2019 

4ª Fase Término da Monitoria 18/09/2019 

5ª Fase Primeira Entrega do Projeto 19/09/2019 

5ª Fase Início da Monitoria 20/09/2019 

5ª Fase Término da Monitoria 23/10/2019 

6ª Fase Entrega Final do Projeto 24/10/2019 

7ª Fase Apresentação do Projeto e Premiação 30/10/2019 

 

7.2. O cronograma previsto nesta cláusula poderá ser alterado sem prévio aviso a exclusivo critério dos 

Organizadores do Programa, sem que isso enseje qualquer direito aos alunos participantes. 

 

7.3. O presente regulamento entrará em vigor em 21/07/2019 e ficará válido até o término do Programa e 

cumprimento de todas as obrigações pelas Partes. 



 

8. PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONFIDENCIALIDADE 

 

8.1. As soluções comerciais cadastradas 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 

a Mercosul Line e o ENAV de quaisquer reclamações ou ações movida, ressarcindo todo e qualquer valor 

a ser gasto pela mesma, incluindo honorários advocatícios. Qualquer solução que viole a propriedade de 

terceiros ou que manifeste conteúdo impróprio será automaticamente desclassificada, assim como 

qualquer solução que sugira ou encoraje atividade ilegal ou divulgação de informações que não possam 

ser transmitidas por motivos legais ou contratuais. 

 

8.2. Os participantes não farão nenhuma cessão de propriedade intelectual de suas soluções a terceiros 

ao longo do Programa, exceto caso deliberado formalmente entre as partes.  

 

8.3. Os Organizadores do Programa poderão utilizar os projetos apresentados a seu exclusivo critério sem 

que isso enseje qualquer direito de propriedade intelectual, royalties e/ou qualquer outro direito aos 

participantes. 

 

8.4. Aos participantes fica expressamente proibido divulgar, fornecer ou tornar disponível quaisquer 

informações, dados ou trabalhos, exclusivos ou confidenciais relativos às soluções cadastradas no 

Programa, não podendo sob qualquer pretexto, utilizar ou dar conhecimento a terceiros estranhos. 

 

8.5. Serão consideradas Informações Confidenciais: 

  

a) Informações por escrito, contidas em arquivos eletrônicos ou verbalmente transmitidas, obtidas 

em reuniões com a Mercosul Line, parceiros e outras partes envolvidas no projeto, incluindo 

documentos, relatórios, arquivos; informações derivadas, decorrentes ou relacionadas às 

Informações Confidenciais, recebidas na forma desta Cláusula; e informações de terceiros, 

sujeitas a dever de sigilo por sua parte; ou 

b) Informações econômico-financeiras a respeito das atividades da Mercosul Line e/ou suas 

coligadas ou das empresas participantes, como Balanço Patrimonial, Balancetes Mensais, Mapa 

de Endividamento, Faturamento Previsto, informações eventualmente fornecidas sobre seus 

produtos, empregados, planos de negócio ou de operações, e outras informações financeiras; ou 

c) Toda e qualquer informação referente à Mercosul Line, seus clientes, controlados, controladores 

ou sociedades sob controle comum (“Coligadas”), bem como a todas as empresas que compõem 



o grupo econômico, bem como aos seus respectivos negócios, incluindo-se, mas sem limitação a 

estes itens, os segredos comerciais e/ou informações financeiras, operacionais, econômicas, 

técnicas, jurídicas, planos e planejamentos de negócios, projetos, marketing, know-how, 

informações comerciais e/ou relacionadas a clientes, planos comerciais, atividades promocionais, 

tecnologia , além de outros negócios que, de modo geral, sejam restritos, internos e de 

desconhecimento público. 

 

8.6. As disposições desta Cláusula subsistirão ao término do presente regulamento. 

  

9. DA SELEÇÃO DE PROJETOS 

 

9.1. O processo de seleção do “Desafio da Cabotagem ENAV-2019 Mercosul Line” seguirá os seguintes 

critérios, a serem avaliados pela coordenação do Desafio e pela Banca Examinadora: 

 

1ª Fase: INSCRIÇÃO 

a. Informações solicitadas: Verificação do fornecimento de informações solicitadas no formulário 

de inscrição, que estará disponível no endereço eletrônico (https://www.enavbrasil.com/). 

b. Alinhamento com os critérios de participação estabelecidos. 

 

2ª Fase: HABILITAÇÃO 

a. Raciocínio lógico e conhecimento mínimo de informações sobre o tema. 

 

3ª Fase: PROPOSIÇÃO 

a. Alinhamento com o Desafio selecionado: verificação da aderência que a solução possui com 

o tema do Desafio selecionado pelo grupo no momento da inscrição. 

b. Nível de Inovação: avaliação inicial da capacidade inovadora para solucionar o Desafio. 

c. Avaliação qualitativa dos potenciais benefícios. 

 

5ª Fase: PRIMEIRA ENTREGA 

a. Potencial de impacto: avalia qual é o potencial de impacto que a solução terá. 

b. Grau de viabilidade de sua implantação. 

 

6ª Fase e 7ª Fase: ENTREGA FINAL e APRESENTAÇÃO 

a. Nível de Inovação da proposta. 

b. Qualidade técnica da solução apresentada. 

c. Potencial de Benefícios da solução apresentada, considerando Clientes, Armador, Meio 

Ambiente, Comunidade Marítima, Governo, Sociedade em Geral. 



d. Nível de viabilidade da implantação da solução, considerando: 

I. Desafios técnicos e operacionais vis a vis soluções apresentadas; 

II. Nível de investimento em comparação com potenciais benefícios; 

III. Nível de risco e grau de incerteza da solução; 

IV. Aderência aos requisitos normativos e de regulamentação, se aplicável. 

 

9.2. A Banca examinadora será composta por: 

• Peter Verheijen (Mercosul Line). 

• Vitor Yamashita (Mercosul Line). 

• Andre Bergsten (PNV-USP) 

• Gustavo Costa (PNV-USP) 

• Celso Mitsuo Hino (CISLOG-POLI-USP) 

 

9.2.1. Os Organizadores do Programa reservam-se o direito de alterar a composição da Banca 

Examinadora sem prévio aviso, sem que isso enseje qualquer pleito por parte dos participantes. 

 

9.3. Em nenhuma hipótese caberá recurso ou reanálise do resultado do projeto escolhido. 

 

10. DA PREMIAÇÃO 

 

10.1. Cada participante da equipe vencedora receberá: 

 

• 01 certificado de Vencedor do Desafio Cabotagem (ou Navegação) Mercosul Line; 

• 01 caixa de som portátil JBL Charge 3 | Bluetooth | à prova d’água; 

• 01 Treinamento Lean Six Sigma – Yellow Belt em São Paulo (treinamentos em outras localidades 

podem ser avaliados à exclusivo critério da empresa); 

• 01 Summer Job de 2 (dois) meses na Mercosul Line (o Summer Job será oferecido a apenas um 

integrante da equipe vencedora do Desafio a ser escolhido pela Mercosul Line a seu exclusivo 

critério. Localidades disponíveis para realização do Summer Job: Manaus, São Paulo, Santos, 

Recife ou Itajaí)”. 

 

10.2. Em caso de indisponibilidade de algum dos itens listados na premiação, os Organizadores do 

Programa poderão substitui-lo por outro similar sem prévio aviso, a seu exclusivo critério. 

 

10.3. Os prêmios devem ser retirados/utilizados em até 6 (seis) meses após a divulgação do resultado da 

premiação. Após essa data, os ganhadores perderão o direito ao prêmio. 

 



11. DA ALTERAÇÃO NO REGULAMENTO 

 

11.1. A Mercosul Line poderá, a qualquer momento, independentemente de aviso ou aceitação, realizar 

alterações no presente regulamento, caso entenda necessário. As alterações no regulamento poderão ser 

comunicadas aos participantes por e-mail. 

  

12. DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E ÉTICAS 

 

12.1. 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. 

  

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1. Em caso de 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 da 

Mercosul Line, responsável pelo Programa, solucionará tais divergências, de acordo com os princípios de 

boa-fé, da equidade e da razoabilidade. 

 

13.2. Os participantes serão responsáveis e deverão responder perante aos Organizadores do Programa 

por quaisquer divulgações do Programa nas mídias sociais e demais meios de comunicação que estejam 

em desacordo com a legislação vigente. 

 

13.3. O Programa poderá ser divulgado por cartazes, rádio, folhetos, displays, internet, em especial do site 

https://www.enavbrasil.com/, e por outros meios de mídia e comunicação, a critério dos Organizadores do 

Evento. 

 

13.4. As dúvidas e as controvérsias oriundas de reclamações dos participantes do Programa deverão ser 

dirimidas por seus organizadores. 

 

13.5. O regulamento completo do Programa estará disponível no site https://www.enavbrasil.com/ durante 

todo o período de sua vigência. 

https://www.enavbrasil.com/
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