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Resumo 

 

O projeto Minha Primeira Ideia de Negócio consistiu na realização de um concurso de ideias de negócios para 

estudantes do Ensino médio/técnico, em instituições de ensino na cidade de Juazeiro-BA, com premiação para a 

melhor ideia, em que proporcionasse inovação, criatividade, e incitação ao empreendedorismo social. O objetivo 

principal do projeto é priorizar a experiência dos jovens com um primeiro contato a inovação de ideias e 

desenvolvimento de projetos. O concurso foi fragmentado em cinco fases eliminatórias, que são elas: mobilização, 

inscrição, canvas, vídeo, e Pitch; realizadas entre o período de 03/09/2018 à 23/11/2018. Durante todas as fases 

do concurso, os alunos foram acompanhados por mentores, no qual constituíam por alunos e integrantes da Enactus 

Univasf, Univasf e Fasj. 

 

Palavras-chave: empreendedorismo social; concurso; premiação; aprendizagem; inovação. 

 

Abstract 

The project My First Business Idea consisted of holding a business ideas contest for high school / technical students 

at educational institutions in the city of Juazeiro, Brazil, with awards for the best idea, in which it provided 

innovation, creativity, and incitement to social entrepreneurship. The main objective of the project is to prioritize 

the experience of young people with a first contact to innovation of ideas and development of projects. The contest 

was fragmented into five eliminatory stages, which are: mobilization, registration, canvas, video, and pitch; carried 

out between 03/09/2018 and 23/11/2018. During all the phases of the competition, the students were accompanied 

by mentors, in which they comprised students and members of Enactus Univasf, Univasf and Fasj. 
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INTRODUÇÃO 

O ensino médio e técnico, possuem papel fundamental no desenvolvimento econômico 

de países emergentes como o Brasil. A necessidade de se formar mão de obra qualificada com 

qualidade para suprir as demandas do mercado de trabalho cada vez mais exigente, vem 

refletindo a utilidade do ensino público de atualizar o seu meio de instrução, procurando agregar 

por meio de ideias e inovações, o aperfeiçoamento da aprendizagem que é repassada nas 

instituições de ensino.  

Neste cenário o estudo do empreendedorismo social, tem atraído grande relevância 

nacional e internacional nos últimos anos, principalmente, em virtude da sua forte relação com 

o desenvolvimento regional e local. Com o objetivo de possibilitar a atitude empreendedora, 

unem-se governos, instituições de ensino e afins, investindo esforços e recursos financeiros, 

entre eles, a Enactus Univasf, que busca neste projeto fomentar o empreendedorismo social e 

inovação na educação, fornecendo oportunidades aos estudantes de uma aprendizagem 

significativa, ao construírem modelos de negócios e o colocarem na prática.  

Há uma crescente procura por cursos nessa área, somado ao quadro da necessidade atual 

de mudanças rápidas de ideias e atitudes em todas as áreas do conhecimento e das futuras 

profissões, exigindo tanto a disseminação como a gestão da cultura do empreendedorismo 

social. 

Na tentativa de auxiliar a aprofundar o tema, o presente relato de experiência tem como 

 objetivo demonstrar todo o método de ensino-aprendizagem aplicados, para 

desenvolvimento do perfil empreendedor dos alunos das seguintes instituições: Centro Estadual 

de Educação Profissional Gestão e Negócios (CEEP), Centro Territorial de Educação 

Profissional do Sertão do São Francisco (CETEP), e Colégio Antonílio da França Cardoso. 

 

INTEGRAÇÃO AO TIME ENACTUS UNIVASF 

A mobilização foi realizada através do contato direto da equipe Enactus Univasf com 

diretores, professores e alunos para apresentação da proposta do projeto e sua futura realização. 

As inscrições foram disponibilizadas por uma plataforma online, em que a equipe formada com 

até 6 membros, desenvolviam um resumo da ideia de negócio que gostariam de otimizar durante 

o período do concurso. Na fase de inscrição foram selecionadas 17 equipes, no qual 

participaram da integração entre o time Enactus Univasf e os outros membros dos projetos 
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selecionados para desenvolvimento, deste modo, cada equipe acolheu um mentor para 

assessorar na iniciativa do futuro empreendimento social.  Como relata Filion: 

 

 “O empreendedor é feito pela acumulação de habilidades, know-

how, experiências e contratos em um período de tempo. Logo, 

empreendedores acumulam experiência e se preparam para o salto 

empreendedor”(FILION 1991 apud SALIM 2004). 

 

Por essa razão, a integração realizada, foi de suma importância para os jovens que 

buscam um aprendizado diferenciado. A troca de experiências, faz surgir conhecimentos, 

criatividade, aprimoramento de ideias e aprendizagem de técnicas administrativas. 

 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 

         Durante o decorrer do concurso, com o amparo  dos mentores, aconteceram capacitações 

para estruturamento de ideias, como por exemplo na formatação Business Model Canvas. Essa 

fase funcionou como eliminatória e foram selecionados apenas 10 (dez) ideias para a próxima 

fase. Na fase do vídeo, cada equipe enviou uma gravação com até 3 minutos explicando o 

funcionamento da sua ideia de negócio, resultando em 5 (cinco) equipes selecionadas para a 

fase final do concurso, que foram elas: Luminosity, Forrageiros, Infortec, Nova Água e 

Inovadores. Na etapa final do Concurso, o Pitch, as 5 (cinco) equipes finalistas selecionaram 

dois membros da equipe para apresentar a ideia durante cinco minutos, em que a mesa julgadora 

composta por cinco integrantes, dentre eles professores e empresários da Região do Vale do 

São Francisco, avaliaram as melhores ideias com base nos seguintes critérios: Clareza na 

exposição da ideia, Relevância da proposta para a resolução do problema identificado, 

Criatividade e aplicabilidade da ideia, Potencialidade da ideia se tornar um negócio, 

Funcionamento do Protótipo, Usabilidade e Aplicabilidade, Problemática abordada e Potencial 

de impacto da solução proposta. 

Duas ideias de negócios se destacaram na avaliação dos jurados, que foram: 

‘‘Dessalinizador Artesanal’’, da equipe Nova Água (CEEP), que compreende dessalinizar a 

água com materiais reaproveitáveis e de baixo custo, garantindo qualidade de vida para as 

pessoas que não possuem acesso a água límpida; e em segundo lugar a ideia de negócio ‘‘Fast 

Shop’’, da equipe Luminosity (CEEP), um aplicativo para celular, com a finalidade de 

realização de compras em supermercado, garantindo praticidade, agilidade da compra, e 

flexibilidade ao equilibrar o estado físico e mental do consumidor. O dessalinizador artesanal, 
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dentre todos os pré-requisitos, obteve a melhor pontuação e foi  equipe vencedora do concurso 

Minha primeira Ideia de Negócio. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Foi possível observar o crescimento e o comprometimento de cada equipe a cada dia 

que passava e a cada ensinamento que lhes eram repassados. Um dos benefícios concedidos a 

equipe vencedora, além da premiação em dinheiro, foi a oportunidade de investimento e estudo 

na viabilidade de executar a ideia, na qual, a Enactus Univasf colaboraria como engajadora do 

projeto.  

Logo após o concurso, o projeto recebeu vários relatos dos participantes, que valem a pena 

destacar:  

‘‘ Participar do concurso minha primeira ideia de negócio, foi uma 

grande experiência, muito proveitosa, de aprendizado e de muitas 

conquistas.  Nos fez entender que a vida não se limita apenas à escola, 

a livros, mas que podemos ir além, adquirimos conhecimento que nos 

fez se sentir mais  capazes de inovar e  concretizar projetos.’’  (Relato 

da equipe ganhadora) 

 

E complementam dizendo que o concurso mudou o modo de pensar da equipe, trazendo 

uma visão mais ampla sobre inovação, tecnologia e o mercado de trabalho; ajudando-os a 

buscar fora do contexto escolar: 

 

‘‘Este concurso mudou o modo de pensar da nossa equipe, nos trouxe 

uma visão mais ampla sobre inovação, tecnologia e sobre o mercado 

de trabalho, pois nos ajudou a entender que para nós darmos bem fora 

do contexto escolar, temos que buscar além do que temos. 

Sinceramente não vemos o que poderia melhorar para a próxima 

edição, pois tudo o que ocorreu no concurso passado foi ótimo, 

interessante e enriquecedor em novos  conhecimentos e, com certeza 

a nossa equipe indicaria o concurso minha primeira ideia de 

negócio.’’ 

 

 

Outra equipe, declarou: 
‘’Nos ensinou a ver de outra forma as riquezas do semiárido,a 

acreditar no nosso potencial,a ser mais criativos e a desenvolver 

melhor as nossas ideias e projetos. ’’ 

 

 

 De acordo com as falas apresentadas pelos alunos, foi possível perceber também o quão 

valoroso foram as contribuições do concurso entre o período de 03/09/2018 à 23/11/2018  na 

vida escolar deles, que enfatizam de forma positiva os frutos desse evento. Na percepção desses 
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discentes, foi exaltado o potencial do uso das tecnologias, a interação com demais participantes 

e as etapas de elaboração dos projetos, além da importância da disseminação de propostas e 

ideias. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As rápidas mudanças ocorridas no cenário econômico, tecnológico e social ocasionaram 

uma profunda mudança na dinâmica do mercado de trabalho, lançando assim, um grande 

desafio às Instituições de Ensino Médio e Técnico; saber aliar as tecnologias disponíveis à sanar 

problemas, viabilizando ideias, gera como consequência uma reformulação em suas práticas 

pedagógicas.  

 E por meio dos resultados apresentados no desenvolvimento do presente relato de 

experiência, pode-se notar que a prática e o estímulo a ideias inovadoras, de fato contribui para 

a formação de futuros profissionais, já que entre outros benefícios os quais proporciona, estão: 

aprimoramento de ideia, troca de conhecimento, inovação, melhoria na realidade de 

comunidades e aquisição de técnicas administrativas. Diante dos efeitos obtidos com o concurso 

proposto e realizado, unido ao interesse dos alunos, é possível perceber a importância da 

inovação, somadas as necessidades do mercado para o desenvolvimento de soluções 

tecnológicas.  
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