
REGULAMENTO OFICIAL 
PRÊMIO BRASIL REFERÊNCIA EM DADOS 

 
Leia com atenção todo o conteúdo do presente Regulamento. 

 
I. OBJETIVOS DO REGULAMENTO 

1.1. Este Regulamento Oficial tem por finalidade estabelecer as normas gerais 
relativas às condições para participação, inscrições, entrega dos cases, 
critérios de julgamento, categorias e premiação que regerão este evento.
 
1.2. A participação nesta premiação está destinada aos profissionais de 
dados, incluindo cientistas de dados, engenheiros de dados, desenvolvedores 
e profissionais de Business Intelligence, com trabalhos voltados aos setores 
de Tecnologia da informação e serviços, varejo, saúde ou qualquer outra área 
de dados inserida em qualquer setor. 

1.3. Os participantes devem estar estabelecidos dentro do território nacional, 
atuando efetiva e comprovadamente na área de dados num período mínimo 
de pelo menos 5 (cinco) anos, até a data oficial estipulada para o início das 
inscrições dos candidatos, ou seja, 28 de novembro de 2022. 

II. COORDENAÇÃO DO EVENTO 

A Governança do PRÊMIO REFERÊNCIA DE DADOS 2022,, responsável por 
monitorar, fiscalizar e garantir a observância do presente Regulamento 
Oficial, será composta por: 

a) Gerência do Prêmio – Marketing de Comunidade da plataforma 
Cognitivo.ai 
b) Banca reguladora do prêmio para o público externo 
c) Banca reguladora do prêmio para a comunidade Cognitivo.ai 



III. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO  

3.1. Poderão se inscrever no PRÊMIO BRASIL REFERÊNCIA EM DADOS 2022 
quaisquer candidatos que trabalhem ativamente na área de dados brasileira.

3.1.1. A não observância ao disposto no item 4.1 acarretará na desclassificação 
automática do(s) case(s), conforme previsto no Capítulo XI, deste 
Regulamento Oficial; 

3.1.2. A inscrição deverá ser feita pelo candidato, devidamente identificado 
na Ficha de Inscrição, no período compreendido entre os dias 28 de agosto e 
08 de janeiro de 2023  até às 23h59m – horário de Brasília; 

3.2. O(s) case(s) inscrito(s) será(ão) de exclusiva responsabilidade do(s) 
candidato (s), que deverá(ão) mencionar a participação de outras 
pessoas/funcionários envolvidos diretamente em sua execução, tanto no 
conteúdo do case como nos campos específicos da Ficha de Inscrição; 

3.3. Os cases inscritos deverão apontar renovação, criatividade e inovação; 
ter seus resultados apurados até a data inicial das inscrições, devendo esses 
dados serem reais e seus resultados devidamente comprovados, por se 
tratar de um case já implantado. Os dados deverão ser condizentes com a 
realidade e ser apresentados em valores absolutos ou relativos; 

3.4. As inscrições serão realizadas somente via internet e, para sua 
efetivação, os profissionais participantes deverão observar o disposto no 
item 3.5 abaixo e preencher a Ficha de Inscrição em sua totalidade, cujo 
modelo encontra-se disponível no portal eletrônico oficial do Prêmio – 
https://www.cognitivo.ai/premiobrd

3.5. No ato de sua inscrição, o profissional participante deverá: 

a) manifestar a sua concordância com os termos deste Regulamento Oficial; 

b) preencher os campos obrigatórios da Ficha de Inscrição com os dados 
cadastrais requeridos, cujo modelo encontra-se disponível no site oficial do 
Prêmio. 



3.6. Concluído o procedimento de inscrição do(s) case(s), e se o 
preenchimento estiver correto, ao clicar em ENVIAR aparecerá uma tela com 
a seguinte mensagem: "Obrigado pela inscrição no Prêmio Brasil Referência 
em Dados. Desejamos êxito e boa sorte!” 

IV. FORMATO E ESTRUTURA DA PREMIAÇÃO

4.1. Os candidatos inscritos na premiação passarão pelas seguintes fases de 
avaliação: 

4.1.1. Triagem inicial dos perfis pela banca avaliadora, com base nos seguintes 
critérios: 

- Tempo de experiência (mínimo de 5 anos no mercado de dados) 
- Iniciativas paralelas em que participa (comunidades inclusivas de dados, 
grupos de discussão, engajamento na produção de conteúdo no Linkedin, 
entre outras ações complementares ao trabalho) 

4.1.2. Votação Pública online 

4.1.3. Apresentação em vídeo para a banca do case de impacto escolhido 
pelo candidato 

4.2. O(s) case(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em formato de vídeo, com 
duração máxima de 15 minutos. 

4.2.1. A realização de uma apresentação visual, em conjunto com a narração 
do candidato, é obrigatória para que os jurados da banca possam ter contato 
com o case; 

a) capa 
b) sumário 
c) definição do problema 
d) objetivos 



e) abrangência 
f) metodologia aplicada 
g) resultados econômico/financeiros obtidos, se houver 
h) benefícios obtidos 
i) volume de investimento envolvido 
j) material complementar (ilustrações, fotografias, gráficos, pesquisas, etc.) k) 
ficha técnica com nome da empresa e profissionais envolvidos
l) referências que se acharem necessárias 

V. DAS CATEGORIAS 

5.1 O PRÊMIO DESTAQUE PROFISSIONAL é composto das seguintes 
categorias: 

5.1.1 PRÊMIO REFERÊNCIA EM DADOS BRASIL: Profissional de dados que 
cumpre com excelência os requisitos de avaliação da banca, e que obteve 
destaque no ano de 2022 pela sua atuação no mercado de dados e 
Tecnologia, apresentando um projeto com resultados concretos e escaláveis. 

5.1.2 PRÊMIO DESTAQUE COMUNIDADE COGNITIVO.AI: Profissional de dados 
que cumpre com excelência os requisitos de avaliação da banca, e que 
obteve destaque no ano de 2022 pela sua atuação nos projetos da 
plataforma Cognitivo.ai, apresentando resultados consistentes em mais de 
um projeto. 

5.1.3 PRÊMIO REVELAÇÃO COMUNIDADE COGNITIVO.AI: Profissional de 
dados que cumpre com excelência os requisitos de avaliação da banca, e que 
obteve destaque no ano de 2022 pela sua atuação nos projetos da 
plataforma Cognitivo.ai, apresentando resultados significativos em pouco 
tempo de atuação. 

5.1.4 PRÊMIO LIDERANÇA COMUNIDADE COGNITIVO.AI: Project Lead ou Tech 
Lead da plataforma que cumpre com excelência os requisitos de avaliação da 
banca, e que obteve destaque no ano de 2022 pela sua liderança nos 
projetos da plataforma Cognitivo.ai



5.1.5 PRÊMIO EMPRESA DATA DRIVEN: Empresa que mais se destacou em 
projetos e iniciativas envolvendo Big Data e Inteligência artificial, 
aproximando-se do estágio Data Driven da Jornada Analítica.


