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HACKATHON POSTOS PETROBRAS:
MARATONA DE PROGRAMAÇÃO SERÁ NESTE FINAL DE SEMANA

Está tudo pronto para o primeiro Hackathon promovido pela Petrobras Distribuidora,
neste final de semana, no Rio de Janeiro (RJ). Até as 16h de domingo (1º/10), as doze
equipes selecionadas terão que desenvolver um aplicativo para atender ao desafio
proposto: “Como melhorar a experiência do consumidor nos postos Petrobras com o
uso de facilidades digitais?”.
Realizada em parceria com a Escola Politécnica da UFRJ (POLI), a maratona de
programação reúne grupos dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco,
Bahia e Minas Gerais, formados por profissionais e estudantes de áreas como Administração,
Engenharia, Comunicação, Ciência da Computação, Design e Sistemas de Informação.
As equipes, com quatro membros cada, terão total liberdade de criação, desde a escolha
da plataforma empregada na construção do aplicativo até seu uso, não limitado ao
abastecimento dos veículos, mas a tudo que um posto de serviço oferece: combustíveis,
lubrificantes, lojas de conveniência.
“O alto nível dos inscritos e dos grupos selecionados confirma a nossa expectativa de
colaboração com grandes talentos. Trata-se de mais um passo de incentivo à inovação
na BR ”, afirma Aspen Andersen, gerente executivo de TI da Petrobras Distribuidora.
Para o professor Edilberto Strauss, coordenador do ITLAB/POLI, as maratonas de
programação têm se mostrado uma boa ferramenta no incentivo à inovação, atraindo
jovens talentos para questões práticas, observadas no cotidiano de grandes empresas.
O professor destaca a valorização do currículo dos estudantes que participam de
hackathons e a interação com profissionais que já atuam no mercado de trabalho.
Premiação – Os grupos terão dez minutos para apresentar as propostas para a banca,
que fará a avaliação com base em critérios como criatividade, inovação, sinergia,
qualidade técnica e viabilidade. Os vencedores serão anunciados às 20h de domingo.
A equipe mais bem avaliada receberá um prêmio de R$ 40 mil; a segunda, de R$ 16
mil; e a terceira, de R$ 8 mil. Todos vão receber certificados de participação no evento
e um kit contendo um mouse, teclado sem fio e mousepad personalizado.
A lista com os vencedores estará disponível para consulta em: www.br.com.br/hackathon.
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