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Grau de Inovação: A avaliação do grau de inovação deve
levar em consideração se a ideia pode resultar em uma
solução inédita (inovação de ruptura) ou se a ideia surgiu para
melhorar um processo ou produto já existente (inovação
incremental). 
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É uma ideia de negócio
tradicional, sem evidência
de algum tipo de inovação
no processo ou no
produto proposto.

A ideia de negócio demonstra que
algo diferente pode ser feito em
relação ao que já existe. Entretanto
não apresenta evidência de
melhoria significativa.

A ideia de negócio demonstra que algo
diferente pode ser feito em relação ao que
já existe e apresenta evidência de
melhoria significativa podendo ser uma
inovação no processo ou no produto já
existente. 

A ideia pode resultar em uma solução
inédita, como a criação de um novo
processo ou de um novo produto. 

Modelo de Negócio: A avaliação do modelo de negócio deve
levar em consideração se a ideia apresentada demonstra um
modelo repetível e escalável.
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O modelo de negócio não
apresenta dados suficientes
para avaliação.  

O modelo de negócio não
demonstra ser repetível e
escalável e nem capaz de gerar
valor ou receita de forma
sustentável por meio da oferta de
um produto ou serviço em escala
potencialmente ilimitada.

O modelo de negócio demonstra ser
parcialmente repetível e escalável e
capaz de gerar valor ou receita por meio
da oferta de um produto ou serviço,
porém  em escala limitada.

O modelo de negócio demonstra ser
totalmente repetível e escalável, capaz
de gerar valor ou receita de forma
sustentável por meio da oferta de um
produto ou serviço em escala
potencialmente ilimitada.

Potencial de Mercado: A avaliação do potencial de mercado
deve levar em consideração se a ideia apresentada
demonstra a existência de um mercado, ou seja, clientes
interessados na ideia do negócio proposto. 
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Não há evidências de que
existe um mercado para a
ideia de negócio proposto.

Há evidências de que existe um
mercado. Entretanto, este mercado
não tem potencial para crescer ou
é muito concorrido.

Há evidências de que existe um mercado.
Entretanto, a ideia de negócio demonstra
pouco diferencial em comparação aos
concorrentes, não demonstrando como
atrairá clientes e como se destacará
diante da concorrência. 

Mercado favorável, com alto
potencial de crescimento. A ideia de
negócio demonstra diferencial em
comparação aos concorrentes,
apresentando forte proposta de valor
com potencial para posicionar o
negócio como referência.

Maturidade do MVP: A avaliação do MVP deve levar em
consideração a fase em que o mesmo se encontra.

1,5 O MVP não foi apresentado.

MVP em elaboração. A equipe
apresentou um esboço de uma
versão simples e operacional do
produto ou serviço, mas não o
MVP pronto.

MVP pronto. A equipe apresentou uma
versão simples e operacional do produto
ou serviço, mas que ainda não foi testado
com potenciais clientes.

MVP pronto . A equipe apresentou
uma versão simples e operacional do
produto ou serviço ajustado conforme
feedback dos potenciais clientes.

Resultados da validação: A avaliação dos resultados deve
levar em consideração se foram apresentados dados de
entrevistas realizadas, eventuais testes e descobertas no
contato com o mercado.

1,5
Nenhuma validação. Não foi 
apresentado resultado de
validações.

A equipe apresentou poucas
evidências sobre as descobertas
obtidas e conseguiu validar poucas
hipóteses sobre o problema que se 
propõe a resolver.

A equipe apresentou evidências que
validam parcialmente o problema que se
propõe a resolver, porém existem
diversas hipóteses importantes ainda a
serem validadas.

A equipe apresentou validação
satisfatória e eficiente das hipóteses do
problema que se propõe a resolver.

Qualidade da apresentação do Pitch: A avaliação do Pitch
deve levar em consideração a capacidade da equipe de
realizar uma boa apresentação com planejamento e preparo.
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Péssima apresentação,
sem planejamento, sem
preparo e com dados
insuficientes.

Apresentação ruim, com poucos
recursos visuais e demonstrando
pouco engajamento da equipe em
apresentar um bom trabalho.  

Apresentação boa, cobrindo os aspectos
necessários para a compreensão da
proposta, porém a equipe não respondeu
os questionamentos da banca em sua
totalidade.

Excelente apresentação, pois foi muito
bem planejada. A equipe respondeu,
de forma satisfatória, todos os
questionamentos da banca.
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