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1. Objetivo 

O LTS Challenge é uma competição entre estudantes universitários que proporciona a conexão com 

um time de grandes investidores e analistas do mercado financeiro. O objetivo da competição é 

promover a análise de uma empresa de capital aberto, que resulte em uma recomendação embasada 

no investimento ou não na ação. 

2. Participantes 

Estão aptos a participar da competição estudantes devidamente matriculados e cursando graduação 

(bacharelado ou licenciatura), independentemente do curso; 

• Não serão aceitas inscrições de participantes já graduados. 

A participação na competição poderá ocorrer individualmente ou em duplas (“Inscritos”); 

• Aos Inscritos caberá eleger um representante (“Representante”), que ficará responsável pela 

inscrição, entrega de todas as etapas da competição, bem como será a interface com a 

Comissão Organizadora. 

 

3. Inscrições 

O período de inscrições é de 20 de dezembro de 2019 a 16 de janeiro de 2020 às 23h59. 

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente através do site www.ltschallenge.com: 

• Todos os Inscritos receberão um email com a confirmação da inscrição até às 23h59 do dia 16 

de janeiro de 2020; 

• A omissão de qualquer dado, existência de erros, inconsistências ou atraso incorrerá em 

desclassificação; 

• A Comissão Organizadora poderá solicitar aos inscritos, a qualquer momento, documentação 

comprobatória das informações enviadas; 

• É expressamente proibida a constituição de equipes compostas por participantes que estejam 

simultaneamente inscritos em outras equipes da competição; 

• Até o final do período de inscrição será permitida a alteração nos membros do grupo, sendo 

que as alterações devem ser informadas através do e-mail challenge@lts-investments.com; 

• Ao longo da competição será permitida a saída de um participante, mas sob nenhuma 

hipótese a entrada de novos membros. 

Em caso de desistência da competição, favor informar através do e-mail challenge@lts-

investments.com. 

 

4. Estrutura da Competição 

Os Inscritos deverão apresentar uma análise de uma empresa de capital aberto com atuação em 

mercado internacional (“Empresa”), respondendo à pergunta: “Recomendaria o investimento na 

empresa escolhida? Por quê?”  

A competição compreende as seguintes etapas:  

 

http://www.ltschallenge.com/
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4.1. Divulgação da Companhia: 

I. A divulgação da Empresa será realizada até às 23h59 do dia 17 de janeiro de 2020 pelo site 

www.ltschallenge.com. 

4.2. Etapa Intermediária: Análise de Ambiente Macroeconômico e Setorial 

I. Deverá ser elaborada uma análise do ambiente macroeconômico e setorial da empresa 
objeto da análise, de acordo com as seguintes diretrizes: 

• Conteúdo: Análise macroeconômica e setorial do mercado indicado, relacionando 
com a empresa em questão e suas principais concorrentes; 

• Formato: apresentação em PowerPoint, contendo até 10 slides e em inglês. 

II. A apresentação da Etapa Intermediária deverá ser enviada para o e-mail challenge@lts-

investments.com até às 23h59 do dia 30 de janeiro de 2020; 

III. A divulgação dos classificados para a Etapa II, assim como dos reprovados, será feita ao 

email dos Inscritos até às 12h do dia 06 de fevereiro de 2020; 

IV. Os Inscritos que enviarem a apresentação em formato diferente do indicado no item 4.2 - I 
estarão eliminados; 

V. Os Inscritos que não enviarem o material dentro do prazo estarão eliminados; 

VI. A quantidade de inscritos que será aprovada à Etapa Final ficará a critério da LTS 

Investments. 

VII. 1ª Mentoria (geral) - Os participantes da Etapa II terão direito a uma sessão de mentoria 

com os analistas da LTS Investments para feedbacks e esclarecimento de dúvidas. O 

encontro será geral com todos os participantes da Etapa II no dia 06 de fevereiro de 2020 

em horário e canal a ser informado, na cidade de São Paulo. 

4.3. Etapa Final: Empresa e Recomendação 

VIII. Deverá ser elaborada uma análise da empresa e uma recomendação de investimento, de 

acordo com as seguintes diretrizes: 

• Conteúdo: Avaliação da empresa (análise competitiva e de mercado, bem como 
valuation por métodos que avaliem o valor da empresa) e indicação da recomendação 
de investimento na ação, justificando a tese de investimento ou os pontos críticos 
identificados.  

• Formato: apresentação em PowerPoint, em inglês e com número ilimitado de slides. A 
apresentação oral deverá ser em português e utilizando o mesmo material em 
PowerPoint enviado na entrega final. 

IX. A entrega deste trabalho deverá ser feita até às 23h59 do dia 14 de fevereiro de 2020 para o 

e-mail challenge@lts-investments.com; 

X. A divulgação dos classificados para a apresentação da Etapa Final, assim como dos 

reprovados, será feita ao email dos Inscritos até o dia 19 de fevereiro de 2020; 

XI. 2ª mentoria (em grupos): Os participantes da Etapa Final terão direito a uma segunda sessão 

de mentoria com os analistas da LTS Investments para feedbacks e esclarecimento de 

dúvidas. Os horários disponíveis para marcação com os analistas serão divulgados por email. 

Após esta sessão de mentoria, os participantes podem fazer ajustes na análise condizentes 

com o feedback do time LTS; 
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XII. A apresentação da análise entregue para a Etapa Final será obrigatoriamente presencial e 

ocorrerá no dia 03 de março de 2020 em local a ser informado, na cidade de São Paulo; 

XIII. Os Inscritos finalistas terão 15 (quinze) minutos para apresentação e 10 (dez) minutos para 

perguntas; 

XIV. O grupo ou participante vencedor será anunciado no próprio evento, ao término das 

apresentações e reunião da banca julgadora. 

XV. Todos os participantes do grupo deverão estar presentes na etapa final, devendo o grupo 

informar até o dia 28 de fevereiro de 2020 através do e-mail challenge@lts-investments.com 

caso um participante do grupo não esteja presente; 

XVI. Todos os participantes deverão estar presentes no horário de início da etapa final 

independente do horário da apresentação. 

XVII. Os grupos e participantes deverão enviar a apresentação final também em formato .pdf com 

os dois arquivos (PowerPoint e PDF) contendo o seguinte nome “NomeDoGrupo_Final”; 

XVIII. O grupo ou participante que enviar a apresentação em formato diferente do indicado acima 

poderá ser eliminado; 

XIX. O grupo ou participante que não enviar o material dentro do prazo estará eliminado.  

 

5. Premiação 

O grupo ou participante vencedor será premiado com ingresso(s) para participar de um evento 

internacional ao longo de 2020.  

O prêmio inclui o ingresso ao evento, as despesas com passagem internacional (ida e volta), 

hospedagem, e um montante em dinheiro para ajuda de custos com alimentação e transporte local. 

Despesas adicionais ficarão sob responsabilidade do grupo ou participante. 

6. Disposições gerais 

6.1. Ao se inscrever na competição todos os participantes individuais e integrantes do grupo 

confirmam que tomaram conhecimento do regulamento oficial da competição e estão 

integralmente cientes e em acordo com o documento; 

6.2. Ao se inscrever na competição todos os participantes individuais e integrantes do grupo 

entendem que no caso de descumprimento de quaisquer um dos itens descritos no 

documento poderão ser excluídos da competição; 

6.3. Todos os materiais disponibilizados aos participantes são de propriedade da LTS Investments, 

não sendo permitidas reprodução, divulgação ou a disponibilização para terceiros, exceto 

quando autorizado previamente pela LTS Investments; 

6.4. Ao se inscrever na competição todos os participantes individuais e integrantes do grupo 

permitem a utilização do direito de imagem para divulgação, reprodução de fotos e vídeos 

para a atual edição do LTS Challenge e, bem como futura edições, com a única finalidade de 

ser utilizado como material de divulgação pertencente à LTS Investments; 

6.5. Ao efetivar a inscrição se comprometem todos os participantes individuais e integrantes do 

grupo a zelar pela realização da competição ficando subentendido que, em eventuais casos de 

conflito de interesse, descumprimento das regras da competição ou qualquer incidente que 

venha ocorrer serão comunicadas imediatamente à LTS Investments através do e-mail 

challenge@lts-investments.com; 
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6.6. A LTS Investments se compromete a manter a confidencialidade de qualquer denúncia de 

irregularidade. 

6.7. A reprodução de qualquer material produzido por terceiro como, por exemplo, relatórios de 

research, consultoria e competições passadas de formatos semelhantes são passíveis de 

exclusão do grupo. O LTS Challenge tem como objetivo incentivar que os grupos e 

participantes desenvolvam materiais próprios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


