
 

 

 
EMPREENDA – SENAC 11ª EDIÇÃO  

DÚVIDAS FREQUENTES 
  
 
  
O que é o Empreenda - Senac?  
É uma competição de empreendedorismo e inovação, que em 2018 chega à sua 11ª 
edição, voltada para todos os alunos de cursos técnicos, Programa Educação para o 
Trabalho e Aprendizagem, graduação e pós-graduação do Senac São Paulo. Nela, os 
inscritos, por meio de suas ideias inovadoras de negócios, participam de um processo 
de avaliação e desenvolvem um Plano de Negócio.  
  
Quais são os objetivos dessa competição?  
O principal objetivo é formar uma cultura empreendedora entre os alunos dos cursos 
participantes, estimulando a difusão e a aplicação dos conceitos de empreendedorismo 
de forma prática.  
  
Quais são as fases da competição?  
A competição acontece em três fases. Na fase Preliminar, os participantes inscrevem 
suas ideias inovadoras. Aqueles que se classificarem passam para a segunda fase, a 
Semifinal, na qual devem desenvolver o Plano de Negócio da ideia inscrita na primeira 
fase. Para isso, contam com o apoio de orientações a distância sobre Plano de Negócio, 
Marketing, Finanças e Sustentabilidade. Na fase Final, os autores dos melhores Planos 
de Negócios são selecionados para apresentar seus projetos em um Painel de 
Apresentações.  
  
  
PARTICIPANTES E CATEGORIAS  
  
Quem pode participar da competição?  
Podem participar do Empreenda - Senac 11ª edição alunos do Senac São Paulo 
regularmente matriculados em 2018 em qualquer um dos cursos técnicos da instituição 
(na categoria Cursos Técnicos), alunos do Programa Educação para o Trabalho e do 
programa Aprendizagem (na categoria Programas), alunos dos cursos de graduação, 
sendo EAD ou presencial (na categoria Graduação), e alunos matriculados nos cursos 
de pós-graduação, sendo EAD ou presencial (na categoria Pós-graduação). Os alunos 
que concluírem seus cursos em 2018 antes do início e/ou durante o Empreenda - Senac 
11ª edição também podem participar. Estudantes inscritos que apresentarem 
irregularidades em relação às matrículas serão automaticamente desclassificados.  
 
  



 

 

Quem NÃO pode participar da competição?  
Não podem participar do Empreenda - Senac 11ª edição alunos de cursos livres e 
extensão universitária do Senac São Paulo, bem como funcionários do Senac São 
Paulo.  
 
Quais são as categorias do concurso?  
São quatro: Cursos Técnicos, Programas, Graduação e Pós-graduação.  
  
Quem pode participar da categoria Cursos Técnicos?  
Pode participar dessa categoria qualquer estudante regularmente matriculado em 2018 
em qualquer um dos cursos técnicos do Senac São Paulo, modalidade presencial.  
  
Quem pode participar da categoria Programas?  
Pode participar dessa categoria qualquer estudante regularmente matriculado em 2018 
no Programa Educação para o Trabalho e/ou no programa Aprendizagem do Senac São 
Paulo, ambos na modalidade presencial. 
 
Quem pode participar da categoria Graduação?  
Pode participar dessa categoria qualquer estudante regularmente matriculado em 2018 
em qualquer um dos cursos de graduação do Senac São Paulo, seja EAD ou presencial.  
 
Quem pode participar da categoria Pós-graduação?  
Pode participar dessa categoria qualquer estudante regularmente matriculado em 2018 
em qualquer um dos cursos de pós-graduação do Senac São Paulo, seja EAD ou 
presencial.  
  
A participação é individual ou por equipe?  
Você pode participar, independentemente da categoria, em equipes de duas ou três 
pessoas. Não é possível participar individualmente.  
  
A participação em equipe possui um responsável?  
Sim. No ato da inscrição de uma Equipe, os integrantes deverão eleger, entre si, um 
responsável perante a Comissão Organizadora desta competição. Em necessidade de 
contato telefônico ou por e-mail individual, este responsável será procurado. Para efeito 
de premiação e mensagens genéricas, não há distinção entre os integrantes da Equipe.  
  
 
INSCRIÇÕES  
  
Quando acontecem as inscrições?  
As inscrições acontecem de 2 de abril a 18 de junho de 2018, até 23h59, horário de 
Brasília.   
  



 

 

Como faço para me inscrever?  
São duas etapas de inscrições, ambas durante o período 2 de abril a 18 de junho de 
2018. Para a primeira etapa, entre no site da competição –www.sp.senac.br/empreenda 
–, clique no link “Inscrições” e depois em “Inscreva-se aqui”. Uma nova página se abrirá, 
na qual deverá ser clicado no link “CADASTRE SEUS DADOS E/OU DE SUA EQUIPE”.  
 
Na página que se abrirá, você deverá especificar o tipo de inscrição – equipe –, a 
categoria na qual pretende se inscrever – Cursos Técnicos, Programas, Graduação ou 
Pós-graduação –, informar seu e-mail e indicar uma senha, dados que serão utilizados 
para seu posterior login, na segunda etapa. Você deve informar o número de integrantes 
de sua equipe e os dados pessoais de cada um deles, além de dar um nome para o 
grupo. Clique em “Avançar”.  
 
Preencha todos os campos com os seus dados cadastrais e os de sua equipe. Confirme, 
na página seguinte, se os dados estão corretos; se estiverem, clique em “CONCLUIR”. 
Pronto, você está pré-inscrito!  
  
Você receberá um e-mail confirmando sua pré-inscrição e os dados cadastrados. Caso 
você não receba essa confirmação, entre em contato conosco pelo e-mail 
empreenda@sp.senac.br.  
  
Após concluir sua pré-inscrição, você deverá voltar à página de Inscrições no site do 
Empreenda - www.sp.senac.br/empreenda - para iniciar a segunda etapa de sua 
inscrição. Clique novamente em “Inscreva-se aqui”. A página que se abrirá é a mesma 
da primeira etapa, no entanto, agora você terá que inserir o e-mail (que é o login) e a 
senha informados na pré-inscrição e clicar em “Acessar”. Aparecerá, então, a página 
com o “Formulário de Envio de Ideia”, o qual deverá ser preenchido com as respostas 
para as perguntas sobre a sua ideia inovadora. Após finalizar, clique em “CONCLUIR” 
para enviar sua ideia e assim garantir a sua participação no Empreenda - Senac 11ª 
edição.  
 
Após o envio do formulário, você receberá um e-mail confirmando sua inscrição.  
 
O que fazer caso eu não receba o e-mail de confirmação de pré-inscrição e/ou de 
inscrição?  
Caso você não receba alguma dessas confirmações, entre em contato conosco pelo e-
mail empreenda@sp.senac.br. Antes, verifique seu filtro anti-spam para saber se ele 
não está barrando as nossas mensagens. Como nossos comunicados serão realizados 
por e-mail, certifique-se de liberar os domínios @sp.senac.br e @neuronio.com.br em 
seu filtro anti-spam.  
  
  

http://www.sp.senac.br/empreenda


 

 

Se eu completar apenas a primeira etapa de inscrição, participarei do Empreenda 
- Senac?  
Não. Você só garantirá a sua participação após passar pelas duas etapas de inscrição.  
  
Não lembro a minha senha. Como faço para resgatá-la?  
Entre no site da competição ֪– www.sp.senac.br/empreenda –, clique no link “Inscrições” 
e depois em “Inscreva-se aqui”. Na página que se abrirá, informe o e-mail cadastrado 
na primeira etapa de inscrição e clique em “Esqueceu sua senha? Clique aqui!”. Sua 
senha será encaminhada para o e-mail cadastrado.  
  
Posso me inscrever com mais de uma ideia?  
Não. Cada aluno só poderá participar com uma ideia. 
 
Ao tentar me inscrever, o site informa que uma inscrição já foi realizada com o 
meu CPF. O que fazer?  
Se você NÃO está inscrito e, ainda assim, o sistema informa que o seu CPF já está 
cadastrado, entre em contato conosco pelo e-mail empreenda@sp.senac.br. Lembre-
se: cada aluno poderá se inscrever uma única vez. Se você já completou a sua 
inscrição, não poderá apresentar outra ideia, nem participar de outra equipe.  
  
Iniciei a primeira etapa da inscrição, mas não tenho todos os dados para finalizá-
la. Como fazer?  
Deixe para realizar a sua pré-inscrição apenas quando tiver todos os dados necessários. 
São eles: e-mail do responsável pela equipe (que será o login), senha de acesso (que 
você deverá criar) e a quantidade de integrantes da equipe (2 a 3). Além disso, você 
precisará informar os seguintes dados de todos os integrantes da equipe: nome 
completo, e-mail, CPF, RG, endereço completo, idade, telefone, curso e unidade do 
Senac em que estuda, data de início e término do curso, entre outros itens não 
obrigatórios.  
 
Após finalizar a primeira etapa da inscrição, notei que inseri alguns dados 
errados. Como procedo?  
Caso sejam necessárias alterações na categoria (Curso Técnico, Programas, 
Graduação ou Pós-graduação) ou correções de dados pessoais na sua inscrição, as 
mudanças devem ser realizadas por meio de login e senha, até o dia 18 de junho de 
2018. 
 
Após enviar a Ideia de Negócio, notei que encaminhei o texto com erros. Como 
procedo?  
Infelizmente, não haverá o que ser feito, pois após o envio da Ideia de Negócio não são 
permitidas alterações. Dessa maneira, escreva todo o texto antes em um rascunho para 
não correr o risco de inserir informações erradas.   
  



 

 

 
Há um tamanho limite para a minha ideia? 
Para cada item de apresentação de sua ideia, será disponibilizado um espaço de 1.000 
(mil) caracteres, que deverá ser preenchido com texto discursivo. No total, os 1.000 (mil) 
caracteres para cada item somam aproximadamente duas páginas em documento word, 
com espaçamento simples e fonte tamanho 12. Recomendamos que o desenvolvimento 
da ideia seja feito em word e, quando estiverem satisfeitos com o resultado do texto, 
este seja passado para o formulário eletrônico de inscrição.  
  
Estou tentando fazer a inscrição, mas durante o processo dá erro de página. O 
que fazer?  
Entre em contato conosco pelo e-mail empreenda@sp.senac.br e informe o tipo de 
erro que lhe aparece. 
 
Será paga alguma taxa para participação na competição?  
Não. A inscrição é gratuita.  
  
Existe lista de espera para quem ficou de fora?  
Não. Portanto, seja rápido e garanta a sua participação!  
 
 
TUTOR 
  
O que é o tutor?  
É uma pessoa escolhida pela equipe que poderá exercer um papel de orientador 
durante o desenvolvimento da ideia inovadora e também nas etapas seguintes da 
competição. O tutor deverá desempenhar um papel de “conselheiro”, respeitando o 
protagonismo dos inscritos na competição.  
 
Quem pode ser um tutor? 
O tutor poderá ser qualquer pessoa (docente, outro aluno, familiar, etc.). Este papel 
deverá ser exercido voluntariamente, e as ações do tutor não terão qualquer vinculação 
com o Senac São Paulo. 
 
Há prêmio para o tutor? 
Não. Mesmo que ele seja responsável por uma das equipes premiadas, não há qualquer 
gratificação prevista para tutores. 
 
É obrigatório ter um tutor?  
Não. Fica a critério dos participantes indicar ou não.  
 
 
  



 

 

IDEIA DE NEGÓCIO  
  
Que tipo de ideia pode ser inscrita?  
Toda e qualquer Ideia de Negócio ainda não implementada. 
 
O que é uma ideia inovadora?  
Consideramos inovadora a Ideia de Negócio baseada em criações e/ou alterações de 
gestão, técnicas ou processos que contribuam para a melhoria de um determinado 
produto e/ou serviço. Um novo posicionamento no mercado ou a identificação de um 
nicho também podem ser consideradas ideias inovadoras para um empreendimento.  
  
O que deve constar na Ideia de Negócio?  
Ao inscrever a sua ideia, você deverá apresentar: Descrição da Ideia de Negócio; 
Problema a ser solucionado e percepção de benefício gerado; Tamanho de mercado; 
Conhecimentos técnicos necessários; Viabilidade da ideia; Inovação/Diferenciação; e 
Estratégias de sustentabilidade. 
 
Posso inscrever uma ideia que já está em prática?  
Não. Caso o faça, ela será desclassificada. Será permitida apenas a inscrição de Ideias 
de Negócio ainda não implementadas.  
  
Posso inscrever um projeto social?  
Não. O foco do Empreenda - Senac são Ideias de Negócio em que exista claramente 
algo a ser vendido em troca de um valor monetário. 
  
  
MATERIAIS EXCLUSIVOS 
  
O que são os materiais exclusivos do Empreenda - Senac?  
São um conjunto de conteúdos exclusivos aos participantes do Empreenda - Senac, 
com o objetivo de auxiliá-los no desenvolvimento da Ideia Inovadora e do Plano de 
Negócios.  
  
Os primeiros conteúdos, disponíveis a todos os interessados, são correlacionados ao 
tema Identificação de Oportunidades, inspiração para novos negócios e vídeos de ex-
alunos empreendedores. Para acessá-los, entre no site www.sp.senac.br/empreenda e 
clique em “Referências”. Aparecerá um link para cada conteúdo. 
  
Todos os alunos classificados para a Semifinal também poderão acessar orientações 
on-line sobre: Plano de Negócio, Marketing e Vendas, Sustentabilidade e Finanças. 
Para acessá-los, entre em nosso site www.sp.senac.br/empreenda e clique em 
“Orientações a distância”. 
  
  



 

 

PLANO DE NEGÓCIOS  
  
O que é um Plano de Negócios?  
O Plano de Negócios é, ao mesmo tempo, um documento, um meio de aprendizado e 
uma ferramenta gerencial. É um meio de aprendizado na medida em que o 
empreendedor aperfeiçoa seu entendimento sobre o negócio ao escrever o plano. Ele 
precisa buscar informações, fazer análises e apresentar, de forma sistematizada, os 
diferentes aspectos do negócio. Ao escrever o Plano de Negócios, o empreendedor 
reflete sobre o estágio atual e futuro do seu negócio, do seu setor e da economia, amplia 
sua percepção sobre seu mercado e consumidores e como tudo isto é refletido em 
valores financeiros. O plano também atua como uma ferramenta gerencial porque serve 
como um guia que auxilia o empreendedor no gerenciamento do seu negócio, na 
tomada de decisões e no direcionamento estratégico da empresa.  
  
Existe exigência de formatação para a entrega do Plano de Negócios?  
Sim. O Plano de Negócios precisa ser desenvolvido em páginas no formato A4, 
apresentar fonte Arial, tamanho 10, para texto e títulos. Além disso, deve ter no mínimo 
10 (dez) e no máximo 20 (vinte) páginas, considerando capas e anexos. 
  
Quais são os tópicos necessários para o Plano de Negócios?  
Os planos devem apresentar: Capa, conforme modelo do regulamento; Descrição da 
oportunidade; Apresentação da empresa; Estratégia de sustentabilidade (ambiental, 
social e econômica); Descritivo dos produtos e serviços; Análise do mercado 
consumidor; Análise da concorrência; Planejamento da produção e operação; 
Planejamento de marketing e vendas; Planejamento de recursos humanos; e 
Planejamento financeiro.  
  
Até quando e como devo entregar o meu Plano de Negócios?  
O Plano de Negócios deve ser enviado, obrigatoriamente, pelo site 
www.sp.senac.br/empreenda até o dia 29 de agosto de 2018, às 23h59, horário de 
Brasília. Após essa data e horário, estará encerrada automaticamente a opção de 
upload dos Planos de Negócios no sistema.  
  
O que acontece caso eu não consiga entregar o Plano de Negócios?  
Você e sua equipe estarão automaticamente desclassificados.  
   
 
PAINEL DE APRESENTAÇÕES  
  
O que é o Painel de Apresentações?  
É o momento em que as equipes finalistas apresentarão seus Planos de Negócios para 
uma banca composta por especialistas, empreendedores e integrantes da comissão 
organizadora do Empreenda - Senac.  
 



 

 

O que posso fazer no Painel de Apresentações?  
Durante 10 minutos, você deverá apresentar seu Plano de Negócios com a forma e 
dinâmica que preferir, utilizando slides (powerpoint), vídeos, flash, entre outras 
ferramentas que você poderá definir.  
  
 
JULGAMENTO  
  
Como é o processo de julgamento dos projetos?  
O julgamento acontecerá ao longo das três fases da competição. Na fase Preliminar, 
será julgada a ideia apresentada; na Semifinal, será avaliado o desenvolvimento do 
Plano de Negócios; e, na fase Final, a apresentação do Plano de Negócios.  
 
Os vencedores da competição serão os três melhores projetos de cada categoria, sendo 
o primeiro colocado aquele que receber a melhor nota formada a partir da média 
ponderada entre a nota atribuída ao Plano de Negócios (60%) e a nota atribuída pela 
apresentação no Painel de Apresentações (40%). O segundo e terceiro colocados serão 
definidos seguindo os mesmos critérios. Planos que não atingirem a nota final mínima 
6,0 (seis) estarão automaticamente desclassificados. 
 
Quais os critérios de desempate?  
Em caso de empate entre as notas finais de um ou mais projetos, serão consideradas, 
pela ordem, a nota conquistada na avaliação técnica do Plano de Negócios e a nota do 
Painel de Apresentações. 
 
Quais os critérios de julgamento?  
Todas as fases terão como critérios de julgamento: Entendimento do conceito de Ideia 
de Negócio; Compreensão dos conceitos de empreendedorismo, sustentabilidade e 
inovação; Percepção de benefício para o cliente; Inovação da ideia central do projeto e 
criatividade nas soluções apresentadas; Potencial de implementação da oportunidade; 
Impactos (ambientais, sociais e econômicos) nos mercados de atuação; Ortografia e 
gramática; e Raciocínio lógico e poder de síntese. 
 
 
PREMIAÇÃO  
  
Qual é a premiação para os vencedores?  
Cada integrante da equipe primeira colocada das categorias Programas e Cursos 
Técnicos receberá, como prêmio principal, um voucher de passagem aérea nacional 
para visita a um centro de referência em empreendedorismo, além de R$ 1.000,00 (mil 
Reais) de ajuda de custo para despesas na viagem. 
 
  



 

 

Cada integrante da equipe vencedora das categorias Graduação e Pós-Graduação 
receberá, como prêmio principal, um voucher de passagem aérea internacional para 
participar do Intercâmbio de Empreendedorismo, além de USD 1.000 (mil dólares 
americanos) de ajuda de custo, convertidos em Reais na data do pagamento do prêmio.  
 
Todos os vencedores receberão 3 (três) horas de mentoria a distância sobre Registro 
de Marcas e Patentes, com consultores da Vilage Marcas e Patentes. 
 
Todos os vencedores poderão participar em Workshop de Empreendedorismo a ser 
realizado nos primeiros meses de 2019, na cidade de São Paulo, com participação de 
especialistas em temas correlatos ao empreendedorismo, que possam contribuir com o 
desenvolvimento dos projetos dos participantes. 
 
Qual a premiação para os segundos e terceiros colocados?  
Cada integrante da equipe segunda colocada, de todas as categorias, receberá como 
prêmio um tablet (computador de mão, com display 7” ou superior; touchscreen; wi-fi; 
câmera traseira 2 MP ou superior; memória interna 8 GB ou superior; sistema 
operacional android; processador dual core ou superior). 
 
Os integrantes das equipes que ficarem em terceiro lugar, em quaisquer categorias, 
receberão como prêmio um leitor de livros digitais (display 6” ou superior e wi-fi). 
 
Todos terão também direito à participação no Workshop de Empreendedorismo, a ser 
realizado nos primeiros meses de 2019, na cidade de São Paulo, com a presença de 
especialistas em temas correlatos ao empreendedorismo, que possam contribuir com o 
desenvolvimento dos projetos dos seus integrantes. Além disso, terão 3 (três) horas de 
mentoria a distância sobre Registro de Marcas e Patentes, com consultores da Vilage 
Marcas e Patentes. 
 
 
 

 


