
REGULAMENTO DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO NO SETOR
ELÉTRICO

DESAFIO SETORIAL DE CIBERSEGURANÇA

O ENERGY FUTURE PESQUISA E INOVAÇÃO LTDA (“ENERGY FUTURE”),

torna público que estão abertas as inscrições para candidatura a seu desafio

de inovação do setor elétrico (“DESAFIO SETORIAL DE CIBERSEGURANÇA”),

em conformidade com os termos deste regulamento (“Regulamento”).



1. OBJETIVO

1.1. O Desafio Setorial de Cibersegurança (“DESAFIO”) tem como objetivo

prospectar e mapear soluções e projetos de base tecnológica e inovadora, que

possam contribuir na estruturação deste importante tema para o Setor Elétrico

Brasileiro.

1.2. O DESAFIO é realizado pelo ENERGY FUTURE em parceria com a ACCENTURE,

doravante “REALIZADORES” e possui grandes empresas do setor elétrico

brasileiro como parceiros, doravante “PARCEIROS”. Para saber sobre a lista de

PARCEIROS atualizada, acesse https://energyfuture.com.br/agenda-setorial.

2. INSCRIÇÕES

2.1. Para a inscrição é imprescindível a leitura de todas as seções que compõem

este Regulamento, bem como a concordância expressa a este documento. O

ato de inscrição pressupõe plena concordância com os termos deste

Regulamento.

2.2. As inscrições dos projetos serão realizadas única e exclusivamente através da

Plataforma de Inovação do Energy Future, onde o proponente deve efetuar seu

cadastro de usuário, e inserir por completo as informações de sua proposta e

de sua empresa, bem como responder a todas as perguntas específicas do

DESAFIO.

Após inserir as informações necessárias, o proponente deve aplicar sua

proposta em
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https://app.energyfuture.com.br/desafios/energyfuture-ciberseguranca. A

inscrição somente será deferida após a confirmação, por e-mail, do envio

eletrônico do projeto.

A documentação incompleta implica na automática desclassificação do projeto.

2.3. O ENERGY FUTURE não se responsabiliza pelas inscrições que não forem

completadas por falta de energia elétrica, problemas no servidor, na

transmissão de dados, na linha telefônica ou em provedores de acesso dos

usuários, por casos fortuitos ou de força maior, bem como aquelas inscrições

que apresentarem dados incorretos, incompletos ou inverídicos, que serão

automaticamente eliminadas, cabendo ao proponente assegurar-se do correto

e tempestivo envio da inscrição.

3. CATEGORIAS

Cada proposta deverá estar enquadrada em um ou mais temas do Desafio

determinados como “Categorias”:

3.1. Inteligência de Ameaças

Soluções que suportem uma visão dedicada para o setor de inteligência de

ameaças e que possam ser utilizadas pelos seus agentes de forma integrada

para evitar a indisponibilidade e garantir o correto funcionamento do setor

elétrico brasileiro.
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3.2. Resposta a incidentes

Soluções que permitam tornar mais eficientes os processos de detecção,

resposta e recuperação de incidentes cibernéticos, estabelecendo mecanismos

de integração entre os agentes do setor.

3.3. Treinamentos

Soluções e ferramentas que potencializem o treinamento de profissionais e/ ou

equipes em competências e habilidades relacionadas à cibersegurança no

setor elétrico.

3.4. Padrões de segurança

Conteúdos e soluções que definam melhores práticas e protocolos a serem

seguidos para a adoção de determinada tecnologia ou solução no ambiente

operacional.

3.5. Tecnologias de proteção

Soluções (hardware, software e firmware) que visem tornar subsistemas da

rede elétrica mais seguros.

Não poderão participar do DESAFIO pessoas físicas e pessoas jurídicas com

vínculo de emprego ou prestação de serviços, direto ou indireto, ou com vínculo

familiar, por afinidade ou consanguíneo, com membros das equipes de análise e

seleção do ENERGY FUTURE, bem como as equipes de prestadoras de serviços

envolvidas neste processo de seleção.
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4. PROJETOS SELECIONADOS

4.1. O número de projetos a ser selecionado está condicionado à capacidade de

investimento dos REALIZADORES e PARCEIROS e à aprovação nos requisitos

do processo de seleção, não existindo um número limite prévio.

4.2. Os REALIZADORES e PARCEIROS se reservam no direito de propor

adequações no escopo dos projetos selecionados, com objetivo de atender às

suas necessidades e estratégias.

4.3. As propostas selecionadas serão premiadas com:

● Selo “Destaque - Ciclo Cibersegurança” para proposta selecionada com a

chancela das empresas embaixadoras do Ciclo para o mercado;

● Posição de destaque da proposta ou solução na plataforma Energy Future,

posicionando-a melhor em buscas realizadas na plataforma;

● Vídeo promocional de apresentação e detalhamento da proposta ou solução;

5. ETAPAS DE SELEÇÃO

O processo de seleção é constituído pelas seguintes etapas:

5.1. Etapa de Aplicação

As inscrições serão recebidas entre o dia 20 de janeiro de 2022 e 18 de

fevereiro de 2022, e deverão atender aos termos deste Regulamento.
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5.2. Etapa de Avaliação

A etapa de avaliação online ocorrerá entre o dia 21 de fevereiro de 2022 e 04

de março de 2022.

O objetivo desta etapa é selecionar as melhores soluções, de acordo com os

critérios e regras estabelecidos no presente Regulamento ou incluídos no

formulário de inscrição, por meio da análise das informações fornecidas pelo

proponente no preenchimento de sua proposta na Plataforma de Inovação do

Energy Future.

5.2.1. Critério Eliminatório da Etapa de Avaliação

Conexão com a chamada: Neste critério será avaliado se a ideia possui conexão

com as temáticas da chamada.

5.2.2. Critérios da Etapa de Avaliação

• Sobre a abrangência e relevância: Esse critério avaliará se a solução

endereça um problema real do setor, bem como a relevância e a magnitude

desse problema. Visto que é uma iniciativa setorial, serão priorizadas soluções

1-to-N, ou seja, que endereçam problemas de múltiplas organizações de

maneira simultânea. A convergência de IT / OT é uma tendência que será

também avaliada.
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• Sobre a solução ou projeto: Esse critério avaliará o grau de inovação da

proposta, verificando o respectivo nível de disrupção. A razoabilidade dos

custos da solução apresentada, além da existência de matriz de riscos de

desenvolvimento com as respectivas medidas sugeridas para a mitigação dos

mesmos.

• Sobre o modelo de negócio e escalabilidade: Esse critério avaliará se a

solução possui um modelo de negócio bem definido para resolver o desafio

proposto, bem como os diferenciais que farão a solução ser escolhida em

detrimento de outras. Será avaliado também se há um modelo claro de receita e

a escalabilidade da solução.

• Sobre a equipe: Esse critério avaliará a experiência profissional e o papel de

cada integrante relacionado ao projeto. Será levado em conta a compatibilidade

da formação acadêmica dos membros da equipe com o projeto, assim como a

multidisciplinaridade da equipe.

• Sobre suas experiências: Esse critério avaliará os principais produtos,

serviços, ou protótipos já desenvolvidos pela empresa proponente e quais são

seus diferenciais tecnológicos e competitivos.

• Sobre a maturidade da solução: Esse critério avaliará como a solução está

sendo implementada, se possui clientes pagantes ou não, se há pessoas

testando a ferramenta ou mesmo se a tecnologia ainda não foi desenvolvida.
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5.3. Etapa de Seleção

A etapa de seleção ocorrerá entre o dia 05 de março de 2022 e 19 de abril de

2022. As empresas que apresentarem as soluções de maior potencial e fit de

desenvolvimento serão convidadas para uma ou mais reuniões com

profissionais das empresas REALIZADORAS e PARCEIRAS para discutir

individualmente os detalhes de formatação de um projeto conjunto, respeitando

a decisão e cronograma de desembolso determinados.

Os REALIZADORES e PARCEIROS se reservam o direito de não efetivar a

contratação da solução proposta caso seja verificado na presente etapa

quaisquer impossibilidades de desenvolvimento do projeto.

5.4. Divulgação dos resultados

A divulgação dos resultados está prevista para o dia 22 de abril de 2021.

O ENERGY FUTURE se reserva ao direito de divulgar somente o número de

soluções selecionadas.

A seleção dos Projetos será realizada pela comissão de seleção (“Comissão de

Seleção”), composta por colaboradores das empresas envolvidas na realização

do DESAFIO.
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6. CRONOGRAMA 

6.1. O DESAFIO atenderá, resumidamente, ao seguinte cronograma:

Etapa de Aplicação� 20 de janeiro de 2022 a 18 de fevereiro de 2022.

Etapa de Avaliação� 21 de fevereiro de 2022 a 04 de março de 2022.

Etapa de Seleção� 05 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.

Divulgação dos resultados� 22 de abril de 2022.

6.2. Quaisquer alterações no cronograma serão amplamente divulgadas aos

inscritos e o seu acompanhamento é de responsabilidade dos mesmos.

7. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS

7.1. Os resultados de cada etapa serão divulgados no site e serão enviados para o

endereço de e-mail fornecido pelos proponentes durante o cadastro de usuário

na plataforma Energy Future.

7.2. O resultado final está previsto para 22 de abril de 2022 e será divulgado

através de publicação no website do ENERGY FUTURE

(https://energyfuture.com.br). 

8. INVESTIMENTOS E CONTRATAÇÃO

8.1. Os PARCEIROS podem aportar seus recursos, de origem regulatória ou

próprios, em qualquer solução ou projeto inscrito no DESAFIO, independente

da classificação. Essa escolha é criteriosa e acompanha as estratégias
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corporativas de inovação de cada companhia. Ao final do processo, a

negociação com cada PARCEIRO é feita de forma direta e personalizada, não

havendo prazo mínimo pré-estabelecido.

8.2. A efetivação da contratação das empresas selecionadas seguirá as Normas

Corporativas das PARCEIRAS aplicáveis. Quaisquer descumprimentos

relacionados aos pré-requisitos da empresa resultarão na desclassificação e

descontinuidade do processo junto a empresa.

8.3. Não existe garantia de investimento nos projetos selecionados. O ENERGY

FUTURE atuará como um facilitador e articulador do processo de conexão

entre os PARCEIROS e propostas de soluções, priorizando o desenvolvimento

de soluções ou projetos cooperados entre empresas financiadoras.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Todos os dados pessoais e informações dos Projetos recebidos pelas

inscrições serão tratados como confidenciais pelos REALIZADORES e

PARCEIROS do DESAFIO.

9.2. O ENERGY FUTURE poderá utilizar as informações sobre os Projetos, coletadas

pelo processo de inscrição, para a avaliação, seleção e apresentação dos

Projetos para a avaliação de interesse de investimento.
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9.3. As informações recebidas poderão, ainda, ser utilizadas para fins internos, tais

como análise de dados e geração de análises estatísticas, respeitando a

confidencialidade dos dados pessoais. 

9.4. As informações coletadas das inscrições serão armazenadas em serviços de

nuvem confiáveis de parceiros e usualmente utilizados por empresas de

tecnologia, que podem estar localizados no Brasil ou em outros países, tais

como Estados Unidos da América �EUA�, países da América Latina e da Europa.

9.5. Na contratação desses serviços, o ENERGY FUTURE sempre busca empresas

que empregam alto nível de segurança no armazenamento de suas

informações, estabelecendo contratos que não violam as definições de

privacidade previstas neste Regulamento e nas leis brasileiras aplicáveis.

9.6. Fica restrito o acesso às informações pessoais e técnicas dos projetos às

pessoas qualificadas e autorizadas pelos REALIZADORES e PARCEIROS do

DESAFIO que estão sujeitas a rigorosas obrigações contratuais de

confidencialidade, podendo ser processados ou dispensados se deixarem de

cumprir tais obrigações. 

9.7. Os participantes cedem gratuitamente ao ENERGY FUTURE, sem exclusividade,

o direito ao uso de sua imagem, texto e/ou voz em qualquer tipo de material. O

ENERGY FUTURE se compromete a não utilizar a imagem de forma

depreciativa, ou que possa representar, sob qualquer forma, algum tipo de

violação de dano moral.
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9.8. Se aplicável, os direitos de Propriedade Intelectual serão discutidos conforme a

negociação avançar entre PARTICIPANTE, REALIZADORES E PARCEIROS.

9.9. Em caso de dúvidas, a comunicação poderá ser realizada pelo endereço de

correio eletrônico setorial@energyfuture.com.br.

9.10. Os PARTICIPANTES entendem que as informações disponíveis na Plataforma

Energy Future ou cedidas pelos REALIZADORES e PARCEIROS a qualquer

momento são sigilosas e confidenciais, vedada a divulgação a terceiros.

9.11. Entende-se que o ENERGY FUTURE poderá enviar informações sobre o

DESAFIO para todos os e-mails cadastrados em sua plataforma

https://www.energyfuture.com.br/

9.12. Os casos omissos serão resolvidos pelo ENERGY FUTURE e as decisões são

soberanas e irrecorríveis. 

Rio de Janeiro, 15 de Março de 2022.
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