REGULAMENTO CASE DE SUCESSO PORTAL IT4CIO
1. Realização
O Prêmio Case de Sucesso Portal IT4CIO é uma realização da IT4CIO Network Technology Ltda.
Esta premiação é entregue em todos os eventos promovidos pela empresa.
Podem concorrer todos os cases de sucesso publicados no Portal IT4CIO pelo período de um
ano, no máximo. No entanto, a IT4CIO elegeu um comitê científico para o Prêmio, responsável
por escolher as publicações mais interessantes para apresentação nos eventos.
O estudo só concorrerá se o CIO responsável por sua implantação (ou cargo equivalente)
estiver presente durante o evento em que o case estiver concorrendo. Casos de não
participação desses profissionais eliminam o case da disputa pelo Prêmio.
2. O Prêmio
O objetivo desta premiação é dar visibilidade a um estudo que conte o processo de
implantação de uma solução que trouxe benefícios relevantes ou mudanças culturais para uma
companhia, bem como estimular o compartilhamento de experiências entre profissionais de TI
de todo o Brasil, valorizando o trabalho dos executivos da área.
3. Participação
A escolha do vencedor se dá em três etapas:
1ª etapa: todos os cases publicados no portal podem concorrer à premiação. O comitê
científico do prêmio irá selecionar os melhores cases para apresentação em plenária durante
um evento, considerando a relevância da publicação e o interesse despertado na comunidade
de TI por meio dos acessos no Portal IT4CIO (www.it4cio.com). Os CIOs serão comunicados
com antecedência dessa decisão.
2ª etapa: no decorrer do evento, haverá um tempo determinado para apresentação de cada
case em plenária. Esse tempo será modificado de acordo com o número de cases selecionado
e com a programação de cada evento, podendo assim ser diferente a cada encontro. Contudo,
fica estabelecido que o tempo mínimo para cada apresentação será de 05 (cinco) minutos.
Após a apresentação de todos os estudos durante o evento, haverá uma votação entre os CIOs
e executivos representantes de empresas de tecnologia presentes. Desta votação, sairão os
três cases mais votados pelo público.
3ª etapa: os três cases mais votados na etapa anterior participarão de um painel com a
moderação de um representante da equipe da IT4CIO, com a finalidade de expor melhor o

processo de implementação e os benefícios obtidos, podendo haver perguntas da plateia e do
moderador. O vencedor será escolhido nessa etapa, após uma segunda votação entre os CIOs
e executivos representantes de empresas de tecnologia.
O vencedor é o case que receber mais votos, e a votação encerra-se no último dia de atividade
técnica do evento por horário estipulado pela organização do evento. O ganhador será
anunciado na cerimônia de encerramento do evento em que estiver concorrendo. O número
de votos não será divulgado, para garantir a segurança e confidencialidade dos participantes.
Ao menos um CIO que não esteja concorrendo ao Prêmio é chamado para auditor os votos.
4. Desclassificação
Os seguintes critérios desclassificam automaticamente os executivos e empresas participantes
da premiação, sem prejuízos a qualquer parte envolvida:
• Tentativas de fraude no sistema de votação;
• Condutas que constranjam os demais participantes do evento;
• Ausência do homenageado no evento.
Caso tais situações sejam notadas ao longo da premiação, qualquer pessoa presente no evento
poderá reportar a irregularidade à Comissão Organizadora. Esta irá analisar o caso e será
soberana para decidir se o homenageado será desclassificado ou não; ou ainda se as votações
deverão ser zeradas e reiniciadas para não haver prejuízos aos demais concorrentes.
5. Prazos
A Comissão Organizadora é responsável por estipular e divulgar os prazos e horários das
inscrições.
6. Considerações finais
Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão julgadas
e decididas de forma soberana e irrecorrível pela Comissão Organizadora dos eventos.
Ao participar desse Prêmio, nos termos deste regulamento, os participantes estarão
automaticamente cedendo o direito de uso de sua imagem, marca e voz por prazo
indeterminado, bem como os direitos de expor, publicar, reproduzir, armazenar ou de
qualquer outra forma delas se utilizarem.
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