


Seu projeto desenvolvido, apresentado e 
analisado por empresários, em uma 
experiência imersiva e orientada por 
professores do IDP!

Aprendizado e experiência 
prática de mercado 

Trabalho em equipe para 
resolução de problemas 
objetivos 

Conexão com empresas e 
seus desafios reais



Primeira fintech de pagamento certificada 
integrada com o Governo.

Vencedores do Demo Day do Innovation Pay, 
maior evento de pagamentos da América 
Latina, fazem parte da Lift Learning, iniciativa 
desenvolvida pelo BACEN junto às 
universidades para desenvolvimento de 
projetos relacionados ao Sistema Financeiro 
Nacional.

Estão entre as 10 startups finalistas na 
categoria Aposta de 2022 do Distrito For 
Startups do Programa Scale-up Endeavor 
2021.



+ 900 mil usuários 
pagantes em todo o 
Brasil

+ 40 integrações de 
pagamentos com 
órgãos governamentais

+ 1 Bilhão transacionados 
em pagamentos



Seu desafio passará por:

● Pesquisa 
● Planejamento
● Desenvolvimento de 

protótipo
● Apresentação

O desafio consiste em conceber o produto 
Marketplace Webapp em sua versão APP, 
mantendo o posicionamento como 
instituição de pagamento que não tem 
interesse em se tornar um banco digital, 
descontinuando o produto já existente em 
sua versão Web app e entendendo não 
apenas quais são as funcionalidades vitais 
que um usuário busca ao pagar suas 
contas, mas também o que ele quer 
pagar, como e onde.



Pesquisa e análise do produto e 
público-alvo

Conclusão sobre prós e contras da 
continuidade do produto já existente 

em suas duas versões

Desenvolvimento de aplicativo 
direcionado aos dispositivos móveis e 

em seguida para os desktops

Entendimento sobre a existência de 
um novo posicionamento do 

produto em uma plataforma WEB



Processo seletivo para o 
projeto e análise de 
perfil dos candidatos

SELEÇÃO1
Processo seletivo para o 
projeto e análise de 
perfil dos candidatos

DISCOVERY2
Criação de solução e 
planejamento da 
proposta, desenvolvidos 
em parceria pelos alunos 
e professores

DESENVOLVIMENTO3

Apresentação e 
avaliação de propostas 
em evento de 
conclusão

ENTREGA4
Premiação dos 
melhores grupos e dos 
alunos de destaque

SPRINT AWARDS5



A partir de 
03 de abril

10 semanas

Das 14h às 18h 
de segunda, quarta e sexta

No IDP Asa Norte

Bolsa de 
R$1.500

Premiação variável até 
R$1000, de acordo com 
a avaliação da empresa

Premiação coletiva 
para 3 equipes e 3 
alunos destaque 


