
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 dar condições para que jovens criem novos 
empreendimentos inovadores, de forma colaborativa e articulados com 
ecossistemas de negócios e que façam sentido para suas realidades de 
mercado?

RESUMO DO DESAFIO

Normalmente, os jovens modelam seus negócios muito 
longe do cliente, sem entendimento real do contexto do 
mercado, sem proximidade com quem já empreendeu ou 
conhece o segmento e sem conexões importantes com 
parceiros. Ainda, o empreendedor encontra uma 
overdose de conteúdos desestruturados sobre como 
modelar negócios inovadores atrapalhando sua jornada 
empreendedora, resultando em descontinuidade de 
ideias e alto índice de mortalidade nos primeiros anos das 
empresas.

RESULTADOS ESPERADOS

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

● Atenda 50 mil jovens, gerando 500 novos negócios 
inovadores e sustentáveis em até 2 anos.

● Uma experiência dinâmica, interativa com foco mais 
prático que teórico, e que contemple tendências de 

como inovar em vários segmentos.

● Potencialize a inteligência coletiva e a participação de 
mentores e especialistas que possam influenciar 

positivamente no resultado do negócio.

● Integre parceiros e fornecedores que ofereçam 
condições especiais para os jovens atendidos pela 

solução.

DESAFIO 6 
Modelagem de novos negócios inovadores
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Quem é nosso cliente?

Jovens que têm o desejo de ter seu próprio negócio e jovens que empreendem por necessidade para ter alguma renda, ou ainda 
que não encontram trabalho.

Os primeiros adotantes estudantes e egressos do curso técnico e universitários que ainda estão descobrindo em que área 

profissional desejam atuar. Os que têm uma vertente empreendedora investem muito na ideia inicial, sem explorar a verdadeira 

problemática, sem validar a aderência no mercado.

Os segundo adotantes são jovens de mais de 25 anos e egressos que estão buscando empreender mas não sabem por onde 

começar e o que encontram de informações são padronizadas e não atendem a realidade.

Eles pertencem a geração Y, Z e milleniuns. Geralmente, são ansiosos, ficam entediados facilmente e querem ver resultados 

rápidos. Buscam  caminhos que favoreçam a absorção rápida de conteúdos práticos e que façam sentido para eles.

O que está acontecendo de fato?

Estamos em uma era de muita informação sobre inovação e empreendedorismo disponíveis, mas sem ter um direcionamento 

claro a seguir numa jornada empreendedora. Muitos conteúdos, muitos cursos, muitas trilhas de influenciadores. Os jovens não 

sabem o caminho, só escutam falar e  quando encontram algo, é muito superficial, não diz de fato como fazer ou são conteúdos 

mais densos e técnicos que não conseguem entender e aprofundar. Encontram modelos de negócios prontos que não se adequam 

às suas necessidades.

Observa-se também que além da dispersão de conteúdos e informação,  não existe um ambiente integrado onde o jovem consiga 

acessar facilmente todos ou quase todos os principais parceiros para se iniciar um negócio com baixo investimento, tais como: 

coworking, assessorias jurídica e contábil, mentores de negócio, fornecedores, etc. Tornando sua jornada empreendedora ainda 

mais desafiadora, burocrática, onerosa e morosa. Além de suporte para implantar o empreendimento.

Detalhamento do Desafio
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Quando o problema é observado?

● Quanto precisam gerar renda pessoal e vêem o empreendedorismo como uma opção;
● Quando possuem uma idéia e querem dar sequência, mas não sabem como iniciar a jornada em meio a tantas informações 

e conteúdos;

● No momento em que buscam algo personalizado, como uma mentoria, assessoria, consultoria para modelar um negócio, 

indicação de fornecedores/ parceiros; sentem falta de apoio, não conseguem colocar em prática o que 

aprendem/orientam. Sentem falta de que as coisas sejam mais práticas, customizadas para o seu problema.

Onde o problema acontece?

Nas diversas trilhas de empreendedorismo, eventos e soluções existentes, presenciais e online, como  lives, vídeos, conteúdos, 
ebooks, blogs, soluções. Sejam do sebrae ou do mercado em geral. Sempre lidando mais do mesmo, mas não sendo completos e 

integrados.

Qual a causa raiz do problema?

Há uma overdose de conteúdos desestruturados sobre como modelar negócios inovadores e uma alta taxa de descontinuidade 
de sua jornada empreendedora, o que gera o desenvolvimento de soluções pouco aderentes ao mercado.

Detalhamento do Desafio
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Qual o impacto do problema?

O impacto pode ser sentido em diversas variáveis no decorrer da jornada empreendedora como surgimento de negócios 
amadores, perda de dinheiro e tempo, negócios não sustentáveis e competitivos, diante das situações recorrentes, tais como*:

● Ideias de negócios sem mercado;

● Falta de recurso para investimento e capital de giro;

● Problemas societários;

● Problemas em seleção e contratação de colaboradores;

● Problemas de custos e precificação;

● Não conseguem ultrapassar a fronteira de venda dos amigos e familiares;

● Produto/serviço sem um modelo de negócio;

● Deficiência em marketing;

● Perda de foco;

● Dificuldade de expansão e escalabilidade do negócio;

● Desarmonia entre os interesses dos investidores/instituições financeiras e os sócios;.

● Falta de estratégia e visão de futuro alinhado com a nova economia digital.
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* Algumas fontes que retratam os tópicos acima.

https://www.similarweb.com/corp/blog/postmortem-analysis/
https://www.fdc.org.br/conhecimento/publicacoes/artigo-29767
https://atendimento.sebraemg.com.br/biblioteca-digital/content/causas-mortalidade-startups-brasileiras
http://www.sustenere.co/index.php/rbadm/article/view/4896
https://oglobo.globo.com/economia/taxa-de-mortalidade-de-start-ups-chega-75-22695381
https://startup.farm/blog/pesquisa-da-startup-farm-revela-a-mortalidade-das-startups-brasileiras/
https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-post-mortem/
https://www.getautopsy.com/autopsy-academy

https://www.similarweb.com/corp/blog/postmortem-analysis/
https://www.fdc.org.br/conhecimento/publicacoes/artigo-29767
https://atendimento.sebraemg.com.br/biblioteca-digital/content/causas-mortalidade-startups-brasileiras
http://www.sustenere.co/index.php/rbadm/article/view/4896
https://oglobo.globo.com/economia/taxa-de-mortalidade-de-start-ups-chega-75-22695381
https://startup.farm/blog/pesquisa-da-startup-farm-revela-a-mortalidade-das-startups-brasileiras/
https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-post-mortem/
https://www.getautopsy.com/autopsy-academy


Quais as alternativas existentes?

Nos diversos eventos e soluções existentes, presenciais e online,como  lives, vídeos, conteúdos, ebooks,blogs, soluções, onde 
podemos evidenciar os seguintes problemas.

Algumas soluções citadas na pesquisa qualitativa dos primeiros adotantes:

● Vários jornais, UX Trends, Futuro das Coisas, Endeavor, soluções que tratam do Efeito Orna (conteúdos ricos de forma 
dinâmica e super atuais); Agências Bolso; Google; Google Academy; Google Primer; Medium; abstartups; sebrae.com.br; 

keep learning school;
● Influenciadores;

● Vídeos no youtubes e blogs que ranqueia na pesquisa do google ;

● Eventos, startups farm, shawee (os hackathons em geral), techstars, Copa mundial de empreendedorismo, Startup grind, 

AWS, Startse; etc.

Quais deficiências o cliente encontra nas alternativas?

Nos diversos eventos e soluções existentes, presenciais e online,como  lives, videos, conteúdos, ebooks, blogs, soluções, onde 
podemos evidenciar os seguintes problemas:

● Quando tem que ler e ver vários conteúdos dispersos e se veem perdendo tempo
● Muitos desses conteúdos possuem chamadas muito interessantes, prometem muito e oferecem muito pouco.

● Conteúdos geralmente são repetitivos ou generalistas que dão respostas básicas a perguntas complexas, sem dizer de fato 

como fazer/resolver

● Acham algo de boa qualidade, a linguagem é técnica demais e pouco efetiva o objetivo do tema.
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● In“Me incomoda é que fornece algo muito raso. Muitas vezes com chamadas maravilhosas, mas com um conteúdo raso ou 
mais do mesmo. Coisas que pessoas que já estão na área ou já buscaram na net acham. Não tem inovação.” (entrevistado)

● Os materiais com o design colorido demais incomodam os olhos, imagens não úteis para a didática que só poluem ou uso de 

linguagem que não facilitam o entendimento.

Nas mentorias/ assessorias/ consultorias:

● Fazem muito do mesmo e quando vão mostrar algo novo, cobram valores muito altos pelo acesso aos conteúdos.
● Ficam muito na teoria e sem demonstrar questões práticas.

● Excesso de motivação e pouco conteúdo bem fundamentado.

Quanto a oficinas, mini cursos rápidos:

● São mais do mesmo e transmitem um pouco do que se propõe no tema.
● Muito fala e pouca prática
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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/1EjGYrkVyLa1VoDrkQXDU354HHreOPa3k/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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https://datasebrae.com.br/educacaoempreendedora/
https://drive.google.com/file/d/1EjGYrkVyLa1VoDrkQXDU354HHreOPa3k/view?usp=sharing
https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Empreendedorismo-do-Amanh%C3%A3_Relat%C3%B3rio-Completo.pdf
https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2020/06/GEM-2019-Relat-Executivo_Final_compressed-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1mN5vyXNPAWPN1Yia9Cb7wQc82nUWCUuu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HvbtXLSTHg6N3igEKyDAFq3-XVbSpf2P/view?usp=sharing


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

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