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Jogos e desafios que simulam situações de negócios para incentivar o empreendedorismo 
entre os jovens têm conquistado espaço como porta de entrada para o mundo empresarial. Por 
meio dessas competições, a teoria aprendida nas universidades pode ser colocada em prática. 
Elas são também uma forma de exercitar a venda de um projeto e de aguçar a atitude 
empreendedora. Neste mês terminam as inscrições para duas das mais famosas competições 
de empreendedorismo: o Desafio Sebrae (inscrições até o próximo dia 30) e o Desafio GV-Intel 
de Venture Capital e Empreendedorismo (até o dia 28).  
 
Para Francisco Barone, coordenador do Programa de Estudos Avançados em Pequenos 
Negócios, Empreendedorismo e Microfinanças (Small) da Fundação Getulio Vargas (FGV/RJ), 
participar desses programas é também uma oportunidade de aumentar a rede de 
relacionamentos e de agregar valor ao currículo dos jovens empreendedores. “Se bem-
sucedido em um desses programas, o participante pode receber o apoio de instituições para 
concretizar a empresa. É, sem dúvida, um estímulo ao empreendedorismo”, destaca Barone.  
 
O Desafio Sebrae, que está em sua nona edição, surgiu da percepção de que o jovem se 
preocupa mais com seu futuro profissional do que com questões ligadas a sexo e drogas, 
conforme informa o diretor-superintendente do Sebrae/RJ, Sergio Malta. A partir daí, foi 
firmada uma parceira com a Coppe, que reúne os cursos de pós-graduação em engenharia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A Coppe executa o programa e é responsável 
pela criação do software que simula o ambiente de negócios no qual os participantes 
competem.  
 
O jogo tem três etapas estaduais, todas virtuais, nas quais os estudantes jogam pela internet. 
Além disso, há etapas presenciais, duas nacionais (semifinal e final) e uma internacional, onde 
a estrutura do jogo muda, sendo adotado o regime de imersão. Na edição deste ano, os 
participantes terão de administrar uma empresa de calçados femininos. Curiosamente, Malta 
destaca que a procura pela atual edição do jogo é predominantemente masculina, com 21.564 
homens contra 13.810 mulheres inscritos em todo o País, até a última terça-feira.  
 
competitividade. Durante o Desafio Sebrae, o jovem ganha competitividade com experiência 
de administrar uma empresa, em equipe, em um ambiente que simula o mercado. Malta 
afirma que os participantes têm a oportunidade de testarem suas capacidades de tomada de 
decisão e de buscar soluções. O objetivo do Sebrae, diz ele, é capacitar os futuros profissionais 
a partir do estímulo ao empreendedorismo. Pesquisas da entidade apontam que 15% dos 
participantes abrem uma empresa após o desafio.  
 
Bicampeão do Desafio Sebrae, nas etapas de 2004 e 2005, Renan Maldonado hoje é sócio da 
2Tech, empresa de tecnologia resultante de sua participação na competição. Segundo ele, o 
jogo é uma ferramenta técnica muito boa, que mexe bastante com o aspecto comportamental. 
“Você se envolve com todo o universo empresarial. É um jogo virtual, mas que traz uma 
realidade forte, onde há simulação do mercado, observação da concorrência e troca de idéias. 
Depois da primeira participação fiquei com a idéia de abrir uma empresa. Mas foi em 2005 que 
ganhei maturidade empreendedora e abri a 2Tech”, salienta o empresário.  
 
Leonardo Ferreira é outro participante que colocou em prática os ensinamentos absorvidos 
durante do Desafio Sebrae, em 2005. Há nove meses a Promovip Saúde, empresa prestadora 
de serviços no ramo de educação física, saiu do papel e começou a captar os primeiros 
clientes. “Fui convidado por amigos a participar do jogo e a experiência foi ótima. Conheci o 
mundo empresarial a fundo e transferi para a realidade todos os ensinamentos”, afirma ele.  
 
Intel. Já o Desafio GV-Intel de Venture Capital e Empreendedorismo começará no próximo mês 
sua terceira edição. O objetivo do desafio é incentivar o empreendedorismo e a criação de 
negócios no ambiente acadêmico. Tiago de Melo Cruz, coordenador-geral da competição, 
explica que podem participar alunos de graduação e pós-graduação, recém-formados e 
empresas incubadas que não tenham recebido aporte de capital superior a R$ 250 mil.  



 
No GV-Intel, os participantes devem ter projetos de tecnologia e desejar implementar seus 
empreendimentos, uma vez que a competição busca idéias promissoras orientadas ao mercado 
global. Cruz explica que os critérios para seleção dos planos de negócios apresentados são 
consistência, idéia inovadora, viabilidade da criação do negócio e capacidade de globalização.  
 
A disputa é promovida pela Intel e o Centro de Estudos em Private Equity e Venture Capital 
(GVcepe) da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas 
(FGV-EAESP). Os planos selecionados receberão treinamento especializado. “Nesta edição 
teremos duas sessões de mentoring. Consultorias de negócios de renome analisarão, opinarão 
e proporão melhorias nos planos de negócios dos grupos classificados”, comenta o 
coordenador.  
 
A cada ano, Cruz observa que o número de interessados aumenta, tendo dobrado a 
quantidade de inscritos. De acordo com ele, esse tipo de competição oferece aos estudantes 
um ambiente seguro para testar sua idéia de empreendimento, com um custo praticamente 
nulo.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 17 abr. 2008. Seu Negócio, p. B-20. 


