
SEBRAE Open Innovation
Chamada aberta de inovação

Seja um parceiro do SEBRAE na transformação dos pequenos negócios. 
Venha participar de nossa Chamada de Inovação!

Visite: www.oisebrae.com.br

REALIZAÇÃO:



Como poderíamos conquistar o mindshare dos jovens para que 
reconheçam o SEBRAE, como parceiro na criação de negócios inovadores 
do futuro, aumentando sua atração e retenção como clientes?

RESUMO DO DESAFIO

Durante a pandemia, houve um crescimento de 50% de 
jovens empreendedores entre 17 e 24 anos que 
começaram um negócio*. No entanto, o SEBRAE não tem 
relevância junto a esse público por nunca tê-lo 
priorizado, o que resulta em uma um marketshare de 
apenas 2%, no Sebrae/PE, neste segmento atualmente.

A instituição não tem obtido bons resultados em suas 
tentativas de captar e atender bem o público jovem pois 
usa soluções inadequadas quanto ao perfil, linguagem e 
abordagens ao ethos/cultura do jovem. Além disso, não 
tem muitos profissionais (colaboradores e consultores) 
que dialoguem bem com este público e a comunicação e 
relacionamento institucional não é atrativa e aderente.

RESULTADOS ESPERADOS

Diante do contexto detalhado abaixo, pretendemos que a 
nova solução inovadora entregue um ou mais dos resultados:

● Um storytelling e serviços bem fundamentados no 
ethos/cultura do jovem universitário, engajando ao 

menos 100 mil estudantes em 1 ano.

● Minimize a insegurança e ausência de um passo a passo 
desenhado para este público, apresentando tendências 

e referências de cultura empreendedora de forma 

flexível e adaptada para diversos estilos de 

aprendizado, base técnica e estados psicológicos.

● Jovens atuando como promotores do SEBRAE.

● Estar entre as 3 marcas top-of-mind na questão 
Empreendedorismo/Inovação para a faixa etária de 

17-24 anos, nos próximos 2 anos.
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* Fonte: McKinsey (Dados mundiais): 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/leadership/the-next-normal-arrives-trends-that-will-define-2021-and-beyond?cid=covidcenter-soc-lkn-
mip-mck-oth-2101--&sid=4416772481&linkId=109469819#



Quem é nosso cliente?

O jovem entre 17 e 24 anos, que busca propósito nos influenciadores e marcas que consome. Sente insegurança ao considerar ou 
iniciar sua jornada empreendedora, pois além de não saber o “como fazer”, desconfia das suas próprias qualidades pessoais e da 

capacidade do mercado de trabalho atual de absorver sua demanda. 33,2% dos jovens classificam como “sucesso” ter seu próprio 

negócio, mas 79% desejam trabalhar em grandes ou médias empresas, por acreditarem que carteira assinada dão mais segurança 

e 77% acreditam que precisarão se esforçar mais do que as gerações anteriores para se realizar profissionalmente.

Ele tem muita autonomia na busca de informações que não conhece na internet, preferem conteúdos visuais, principalmente 

vídeo, em formato de “pílulas de conhecimento”, valorizam programas de mentoring para desenvolver novas habilidades e sentem 

que conteúdos gamificados são mais atrativos e fácil de ser assimilado. No entanto, o que encontra hoje na internet são 

informações fragmentadas, levando-o a se sentir perdido e, assim, acaba desistindo do empreendedorismo.

O que está acontecendo de fato?

O SEBRAE, instituição tradicional no âmbito empresarial, tem enfrentado problemas para captar e conduzir jovens em um 

caminho empreendedor ou de inovação, principalmente na faixa etária mais jovem (17-24 anos).

O jovem entre 17 e 24 anos tem certa autonomia na busca de suas informações, ao mesmo tempo que procura propósito e ética 

nas instituições com as quais se relaciona. Porém experimenta burocracia, informações fragmentadas que requerem muito 

esforço e geram insegurança ao começar sua jornada empreendedora. Hoje, há poucas instituições de referência em 

empreendedorismo que consiga indicar um passo a passo e dar o suporte adequado na sua jornada - e muitas não conseguem 

atraí-lo por utilizarem conteúdos pouco relevantes ou meios ainda muito analógicos -, o que contribui para um alto número de 

abandono de ideias e iniciativas empreendedoras.

Detalhamento do Desafio
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Ainda, o jovem se sente inseguro no contexto atual, com muitas mudanças no cenário econômico e social, bem como em 
mudanças do futuro do trabalho. Com isso, tem medo de não conseguir se colocar no mercado de trabalho ou de obter uma 

renda. Alguns, passam a considerar o empreendedorismo como uma opção, seja por propósito ou por necessidade, porém a 

jornada empreendedora parece ser extremamente desafiadora.

O SEBRAE não sabe atender bem o público jovem, por escassez de profissionais e de soluções com o perfil, linguagem e 

abordagens adequadas ao ethos/cultura do jovem, bem como a comunicação muitas vezes não dialoga com esta fatia de público. 

Por este motivo, atualmente atinge apenas 2% do total deste mercado (jovens entre 17-24 anos), o que implica numa dificuldade 

em renovar sua base de clientes, perda de relevância perante o cenário de inovação e do mercado empresarial como um todo.

A construção de imagem e de portfólio de oferta de produtos e serviços sempre foi mais focado em empresários tradicionais. O 

SEBRAE Nacional no ano de 2013 desenvolveu um Programa de Educação Empreendedora, programa este que foi aderido por 

todos os estados da federação apenas em 2015, porém o mesmo ainda não possui a penetrância e aderência necessária para 

atingir o público universitário em larga escala e com alta relevância.

Quando o problema é observado?

Para o jovem, o problema ocorre quando o mesmo se depara com a necessidade e/ou oportunidade de empreender, o que muitas 
vezes pode ocorrer na época da conclusão dos seus cursos, tendo em vista que muitas vezes têm dificuldade de se colocar no 

mercado de trabalho - ao mesmo tempo em que sofrem pressão social por seguirem carreira nas suas áreas de formação.

Onde o problema acontece?

Os jovens não recebem uma formação empreendedora da sua instituição de ensino, ao mesmo tempo em que percebem a 
escassez de oportunidades no mercado de trabalho tradicional.

Detalhamento do Desafio
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Qual a causa raiz do problema?

● O jovem não recebe e nem tem fácil acesso a uma formação empreendedora adequada aos tempos atuais e futuros, o que 
traz insegurança para empreender e, muitas vezes, sequer contempla empreender como uma saída.

● Quando o faz, depara-se com uma enxurrada de informações e com pouco ou nenhum acompanhamento.

● O processo de empreender ainda é bastante burocrático e é visto como um caminho incerto pelos pais que induzem os 

filhos na busca de uma estabilidade empregatícia / financeira.

● Por outro lado, o jovem nunca foi prioridade na estratégia do Sebrae. O foco maior foi nos negócios tradicionais. Por este 

motivo, o SEBRAE não sabe captar e atender bem o público jovem, usando soluções inadequadas quanto ao perfil, 

linguagem e abordagens ao ethos/cultura do jovem. Sua comunicação muitas vezes não dialoga com esta fatia de público.

Qual o impacto do problema?

O SEBRAE precisa formar já sua clientela do futuro, por isso a importância de adquirir o mindshare dos jovens, agora. Tendo em 
vista, a fortes mudanças nos mais diversos mercados provocados pelas tecnologias digitais e a perspectiva de impactos ainda 

maiores no mercado de trabalho com inteligência artificial, robôtica, Internet das coisas, entre outros, inevitavelmente a maioria 

dos jovens, futuros profissionais, precisarão empreender e precisam enxergar no SEBRAE a instituição que pode apoiá-lo nessa 

jornada.

Ao longos dos últimos anos, o SEBRAE vem sentindo sua relevância junto ao público jovem diminuir e seu número de 

atendimentos não ter expressividade, representando apenas 2% da população jovem. Por outro lado, o número de negócios 

criados por jovens cresceu mais de 50% durante a pandemia (mundialmente, em comparação a 2019).
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Quais as alternativas existentes?

● busca informações no Google
● Segue perfis de influencers e de autoridades em determinados assuntos (como coachings, educadores financeiros e 

empreendedores de sucesso)

● Buscam conselhos de amigos e parentes.

○ Fazem cursos online com novos entrantes. Exemplos:

○ Keep learning school: tem uma base de 450K jovens nos seus cursos.

○ Perestroika: um curso deles chega a ter mais de 250K de participantes.

○ Outras empresas: @alemdafacul (Além da Facul), @exito.in.stituto (Instituto Êxito), @slasheducation (Slash), 

@escolaconquer (Conquer)

● Entretanto, a maior parte deste público parece parar no meio do caminho e às vezes já de partida, por entenderem que é 

algo complicado e arriscado.

Quais deficiências o cliente encontra nas alternativas?

● Ofertam conteúdos com linguagem adaptada, porém a maior parte do que é ofertado possui a falta de aspectos como a 
troca de experiências, o estabelecimento de networking e a mentoria continuada, em especial estabelecendo match com 

públicos de diferentes gerações e com bagagens diversas.

● Existe, ainda, um momento de transição de mercado, onde muitas vezes a profissão está descolada do aprendizado 
adquirido no formato tradicional (universidades), devido às mudanças na configuração do trabalho, bem como outros 

aspectos ligados à crise que modificam o panorama de oferta de oportunidades que existia há alguns anos atrás.
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Informações complementares:

Data Sebrae - Educação Empreendedora: https://datasebrae.com.br/educacaoempreendedora/

Dados compilados da Geração Z: https://drive.google.com/file/d/1ndIj72fibcVW3cSyTDKrvDmYK0_ywGMg/view?usp=sharing

Empreendedorismo do amanhã: 
https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Empreendedorismo-do-Amanhã_Relatório-Completo.pdf

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Brasil: 
https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2020/06/GEM-2019-Relat-Executivo_Final_compressed-1.pdf

Jovem Empreendedor: https://drive.google.com/file/d/1mN5vyXNPAWPN1Yia9Cb7wQc82nUWCUuu/view?usp=sharing

SEBRAE e o futuro: https://drive.google.com/file/d/1HvbtXLSTHg6N3igEKyDAFq3-XVbSpf2P/view?usp=sharing

Inscreva-se no site: www.oisebrae.com.br

Dúvidas: acesse o regulamento ou entre em contato pelo
E-mail: oil@portodigital.org ou pelo WhatsApp: (81) 9 9121-0040.
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