
 

DÚVIDAS 
FREQUENTES 
  
 

1. A Competição 
  

1.1. O que é o Empreenda - Senac?  
É uma competição de empreendedorismo e inovação, que em 2021 chega à sua 
14ª edição, voltada exclusivamente aos alunos dos Programa Educação para o 
Trabalho Trampolim e Programa Senac de Aprendizagem e do Ensino Médio Técnico, 

Cursos Técnicos, de 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.  
  

1.2. 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.  
  

1.3. Quais são as fases da competição?  
A competição acontece em três fases. Na fase Inicial, 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 conteúdos a distância correlatos 
ao empreendedorismo. Na fase Final, os autores dos melhores Planos de Negócios 
são selecionados para apresentar seus projetos em um Painel de Apresentações e 
a participar do Voto Popular.  
  
  

2. PARTICIPANTES E 
CATEGORIAS  
  



 

2.1. Quem pode participar da competição?  
Podem participar alunos do Senac São Paulo regularmente matriculados em 2021 
em qualquer um dos Programas Educação para o Trabalho, Programa Senac de 
Aprendizagem, Ensino Médio Técnico, Cursos Técnicos, na modalidade presencial, 
e em cursos de Graduação e Pós-graduação, nas modalidades presencial e a 
distância (EAD). Os alunos que concluírem seus cursos em 2021, antes do início 
e/ou durante o Empreenda - Senac 14ª edição, também poderão participar. 
Também podem participar os responsáveis legais de alunos exclusivamente 
matriculados na modalidade presencial do Programa Educação para o Trabalho do 
Senac São Paulo, desde que como integrantes das equipes dos alunos pelos quais 
são responsáveis. 
 

2.2. O que acontece com inscritos com matriculas irregulares? 
Eles serão automaticamente desclassificados.  
 

2.3. Quem NÃO pode participar da competição?  
Não podem participar alunos de cursos livres e extensão universitária do Senac São 
Paulo, bem como funcionários do Senac São Paulo.  
 

2.4. Estudantes de cursos EAD podem participar? 
Sim, desde que sejam de cursos de Graduação ou Pós-Graduação. 
 

2.5. Quais são as categorias do concurso?  
São cinco: Programas, Cursos Técnicos, Ensino Médio Técnico, Graduação e Pós-
graduação.  
 

2.6. Quem pode participar da categoria Programas?  
Pode participar dessa categoria qualquer estudante regularmente matriculado em 
2021 no Programa Educação para o Trabalho e/ou no programa Aprendizagem do 
Senac São Paulo, ambos na modalidade presencial. Também podem participar os 
responsáveis legais de alunos exclusivamente matriculados na modalidade 
presencial do Programa Educação para o Trabalho do Senac São Paulo, desde que 
como integrantes das equipes dos alunos pelos quais são responsáveis. 

 
2.7. Quem pode participar da categoria Cursos Técnicos?  
Pode participar dessa categoria qualquer estudante regularmente matriculado em 
2021 em qualquer um dos cursos de Ensino Técnico do Senac São Paulo, 
modalidade presencial.  
 

2.8. Quem pode participar da categoria Ensino Médio Técnico?  



 

Pode participar dessa categoria qualquer estudante regularmente matriculado em 
2021 em qualquer um dos cursos de Ensino Médio Técnico do Senac São Paulo, 
modalidade presencial.  
  

2.9. Quem pode participar da categoria Graduação?  
Pode participar dessa categoria qualquer estudante regularmente matriculado em 
2021 em qualquer um dos cursos de graduação do Senac São Paulo, seja EAD ou 
presencial.  

 
2.10. Quem pode participar da categoria Pós-graduação?  
Pode participar dessa categoria qualquer estudante regularmente matriculado em 
2021 em qualquer um dos cursos de pós-graduação do Senac São Paulo, seja EAD 
ou presencial.  
 

2.11. A participação é individual ou em equipes? 
Os alunos matriculados em cursos na modalidade presencial ou a distância (EAD), 
independentemente da categoria, podem participar individualmente ou em equipes 
formadas por 2, 3 ou 4 estudantes. Projetos que chegarem à Fase Final realizados 
por estudantes que iniciem e finalizem a competição em equipes (ainda que existam 
alteração em seus integrantes) receberão um bônus de 0,5 (meio ponto) 
acrescentado à média final. 
 

2.12. Quanto integrantes pode ter minha equipe? 
Cada equipe pode ter de 2 a 4 integrantes. 

 
2.13. Estudantes menores de idade (com menos de 18 anos) podem 
participar? 
Sim. Mas para isso precisam entregar para o interlocutor da unidade onde estão 
matriculados, até 12 de julho de 2021, o Termo de Autorização devidamente 
preenchido e assinado pelos responsáveis legais permitindo a sua participação, 
conforme Anexo II do regulamento. 
  
 

3. RESPONSÁVEL PELA 
EQUIPE 
 

3.1. Quem é o responsável pela equipe e qual sua função? 
 



 

Basicamente é a pessoa responsável pela inscrição. No caso da participação 
individual, representante é o único participante. No caso de equipes com 2 a 4 
estudantes, representante é a pessoa que foi eleita pelos demais membros do time 
para representá-los perante a Comissão Organizadora do Empreenda - Senac. O 
Responsável deverá ser a pessoa a realizar o cadastro da equipe na competição, 
indicando seus dados pessoais completos, conforme solicitado na Etapa 1 do 
processo de inscrição. É importante ressaltar que apenas o representante da equipe 
terá um login e senha para acesso ao sistema, cabendo a ele compartilhar com os 
demais integrantes para que eles possam acessar os conteúdos de apoio do 
Empreenda-Senac. Em caso de necessidade de contato telefônico ou por e-mail, o 
Responsável será procurado. Para efeito de premiação, não há distinção entre os 
integrantes da Equipe. 
 
 

4. INSCRIÇÕES  
  

4.1. Quando acontecem as inscrições?  
As inscrições aconteciam inicialmente de 19 de abril a 31 de maio de 2021, MAS 
FORAM PRORROGADAS ATÉ 15 DE JUNHO 2021, 23h59, horário de Brasília.   
 

4.2. Como faço para me inscrever?  
Entre no site www.sp.senac.br/empreenda, clique na aba “inscrição”, preencha o 
formulário, indicando a Categoria em que a Ideia de Negócio será inscrita e o tipo 
de inscrição (se individual ou equipe). Caso seja individual, você indicará seus 
dados pessoais e criará um usuário (login) e senha para acesso ao sistema para o 
posterior envio do vídeo da ideia de negócio; caso seja em equipe, você indicará 
seus dados pessoais como Responsável pela Equipe, indicará o número de 
integrantes (dois a quatro participantes), e vai inserir o nome, curso e unidade dos 
demais integrantes e criará um usuário (login) e senha para posterior envio do vídeo 
da ideia de negócio. Após isso, você receberá um e-mail confirmando sua inscrição 
e os dados cadastrados. Caso você não receba essa confirmação, entre em contato 
conosco pelo e-mail empreenda@sp.senac.br.   
 

4.3. Não lembro a minha senha. Como faço para resgatá-la?  
Entre no site da competição – www.sp.senac.br/empreenda –, clique no link 
“Inscrições”. Na página em que você deverá colocar seu login e senha haverá 
também um botão chamado “Esqueceu sua senha? Clique aqui!”. Clique nele e siga 
as orientações. Sua senha será encaminhada para o e-mail cadastrado.  
  

4.4. Posso me inscrever com mais de uma ideia?  
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Não. Cada aluno só poderá participar com uma ideia. 
 

4.5. Posso participar em mais de uma equipe? 
Não, cada aluno pode participar em apenas uma equipe. 
 

4.6. 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.  
  

4.7. Iniciei a primeira etapa da inscrição, mas não tenho todos os 
dados para finalizá-la. Como fazer?  
Deixe para realizar a sua inscrição apenas quando tiver todos os dados necessários. 
São eles: CPF (que será seu login) senha de acesso (que você deverá criar), nome 
completo, e-mail, data de nascimento, telefone celular, categoria, unidade do Senac 
em que estuda, nome do curso, tipo de curso (presencial ou EAD), data de início e 
término do curso, entre outros itens não obrigatórios.  
 

4.8. 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 15 DE 
JUNHO DE 2021 
 

4.9. Ao formar a minha equipe, notei que adicionei um participante 
errado. Como procedo? 
Acesse a Plataforma do Empreenda – Senac e no campo de administração da 
inscrição realize as alterações. Em caso de dificuldades, entre em contato conosco 
pelo e-mail empreenda@sp.senac.br e informe a dificuldade. 
 

4.10. Estou tentando fazer a inscrição, mas durante o processo dá erro 
de página. O que fazer?  
Verifique sua conexão. Caso ela esteja funcionando de maneira estável, tente 
realizar a inscrição num navegador diferente e, se o erro persistir, tente em um outro 
computador ou até mesmo em outra rede de internet. Caso ainda assim o erro 
persista, entre em contato conosco pelo e-mail empreenda@sp.senac.br e informe 
o tipo de erro que lhe aparece. 
 



 

4.11. Será paga alguma taxa para participação na competição?  
Não. A inscrição é gratuita.  
  

4.12. Existe lista de espera para quem ficou de fora?  
Não. No entanto, após a primeira etapa de inscrição, caso se interesse, converse 
com seus colegas e verifique se algum deles não está em equipes em que 
aconteceram desistências. Só será possível entrar após o término das inscrições, 
se for para substituir um estudante que tenha desistido da competição, desde que 
em equipe que participe de categoria do mesmo tipo de curso no qual você está 
matriculado.  
 

4.13. O que acontece caso algum participante da equipe desista da 
competição ou se desligue do curso por qualquer motivo? 
Os demais integrantes da Equipe terão a possibilidade de substituí-lo por qualquer 
outro aluno devidamente matriculado, apto a participar na mesma categoria, que se 
enquadre nas condições dispostas na Cláusula 4 do Regulamento, desde que não 
esteja inscrito em outra equipe que esteja participando do Empreenda - Senac.  
 
 

5. TUTOR 
  

5.1. 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.  
 

5.2. 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. 
 

5.3. Há prêmio para o tutor? 
Não. Mesmo que ele seja responsável por uma das equipes premiadas, não há 
qualquer gratificação prevista para tutores. 
 

5.4. É obrigatório ter um tutor?  
Não. Fica a critério dos participantes tê-lo ou não.  
 
 



 

6. VÍDEO DA IDEIA DE 
NEGÓCIO  

  

6.1. Que tipo de ideia pode ser inscrita?  
Toda e qualquer Ideia de Negócio ainda não implementada. 
 

6.2. 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.  
  

6.3. O que deve constar no vídeo da Ideia de Negócio?  
Ao enviar a sua ideia, você deverá apresentar: Descrição da Ideia de Negócio; 
Problema a ser solucionado e como você vai ganhar dinheiro com seu produto ou 
serviço. 

 
6.4. 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. Porém serão permitidas novas Ideias 
de Negócios em empresas já existentes (intraempreendedorismo).  
  

6.5. Posso inscrever um projeto social ou cultural?  
Sim, APENAS SE forem apresentados como uma Ideia de Negócio, ou seja, se 
explicitarem suas estratégias de geração de renda e/ou financiamento e 
sustentabilidade econômica.   
 

6.6. Há um tamanho limite para o vídeo da minha ideia? 
Sim. O vídeo deverá ter até 1(um) minuto. Vídeos que sejam enviados com tempo 
superior a esse (ainda que seja um segundo) serão desclassificados. 
 

6.7. Em qual extensão eu posso enviar o meu vídeo? 
O vídeo pode ser enviado nas extensões .avi, .mp4, .mpeg ou .wmv. 
 

6.8. Como enviar o vídeo com a minha ideia? 
O vídeo deverá ser publicado no Youtube ou ser salvo em um serviço de 
armazenamento em nuvem. Após isso, você deve pegar o link de compartilhamento 



 

do vídeo e adicioná-lo no campo apropriado do sistema de inscrição do Empreenda 
– Senac. É importante que esse vídeo seja disponibilizado em link público e que 
fique disponível ao longo de todo o ano de 2021. Vídeos em links privados não serão 

avaliados e, consequentemente, serão desclassificados. 
 

6.9. Após enviar o Vídeo da Ideia de Negócio, notei que encaminhei 
errado e/ou com erros. Como procedo?  
Entre em contato conosco pelo e-mail empreenda@sp.senac.br e informe o nome 
e login da equipe e indique o link com o vídeo atualizado, que faremos a 
substituição. Poderão ser realizadas alterações ou substituição do vídeo da Ideia de 
Negócio enviada até o término do período de inscrições, em 15 DE JUNHO de 2021. 
Após esse período alterações não poderão ser feitas. 

 
6.10. Quando serão divulgados os classificados para a fase semifinal? 
Os classificados para a fase semifinal serão divulgados em 19 de julho de 2021 no 
site da competição, em www.sp.senac.br/empreenda. 
 
  

7. CONTEÚDOS EXCLUSIVOS 
  

7.1. O que são os conteúdos exclusivos do Empreenda - Senac?  
São um conjunto de conteúdos direcionados exclusivamente aos participantes do 
Empreenda - Senac, com o objetivo de auxiliá-los no desenvolvimento da Ideia 
Inovadora e do Plano Empreendedor.  

 
7.2. Quando serão disponibilizados os conteúdos exclusivos? 
Os primeiros conteúdos serão disponibilizados a partir de 19 de abril, e para as 
equipes classificadas para a fase semifinal os conteúdos serão disponibilizados a 
partir de 19 de julho. 
 

7.3. Quais temas serão abordados nos primeiros conteúdos 
disponibilizados? 
Serão abordados temas como: Trabalho em equipe e talentos, inovação e 
criatividade, identificação e validação de oportunidades e narrativa 
empreendedora. Além disso, os participantes serão convidados a participar de 
diversos webinars sobre esses mesmos assuntos e outros que possam ajudá-los a 
qualificar suas ideias. 
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7.4. Quais temas serão abordados nos conteúdos disponibilizados 
para os participantes da fase Semifinal? 
Serão abordados temas como: Canvas como ferramenta de desenvolvimento do 
negócio, sustentabilidade, prototipação, marketing e vendas e planejamento 
financeiro para novos negócios. Além disso, os participantes serão convidados a 
participar de diversos webinars sobre esses mesmos assuntos e outros que 
possam ajudá-los a qualificar seus planos empreendedores. 
 
 

8. PLANO EMPREENDEDOR  
  

8.1. O que é um Plano Empreendedor?  
O Plano Empreendedor é uma simplificação de um modelo de plano de negócios, 
que por sua vez é ao mesmo tempo, um documento, um meio de aprendizado e 
também 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 
Empreendedor, 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.  
  

8.2. Existe exigência de formatação para a entrega do Plano 
Empreendedor?  
Sim. O Plano Empreendedor 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 22 (vinte e duas) páginas, considerando capas e 
anexos e o arquivo deve ser salvo em formato .pdf. 
  

8.3. Quais são os tópicos necessários para o Plano Empreendedor?  
Os planos devem apresentar: Capa, conforme anexo I, presente no regulamento, 
sumário executivo, descritivo dos produtos e serviços, análise do mercado 
consumidor, planejamento da produção e operação, planejamento de marketing e 
vendas, planejamento de recursos humanos, estratégia de sustentabilidade e 
planejamento financeiro. 
 

8.4. Até quando e como devo entregar o meu Plano Empreendedor?  



 

O Plano Empreendedor deve ser enviado, obrigatoriamente, pelo site 
www.sp.senac.br/empreenda até o dia 13 de setembro de 2021, às 23h59, horário 
de Brasília. Após essa data e horário, estará encerrada automaticamente a opção 
de upload dos Planos Empreendedores no sistema.  
  

8.5. O que acontece caso eu não consiga entregar o Plano 
Empreendedor?  
Você e sua equipe estarão automaticamente desclassificados.  
 

8.6. É possível enviar outros arquivos junto com o Plano 
Empreendedor? 
Não. O sistema aceitará um único arquivo, que deve ser o Plano Empreendedor. A 
Comissão Organizadora do Empreenda - Senac 14ª edição não se responsabilizará 
por juntar arquivos contendo partes diferentes de um Plano Empreendedor. Todas 
as partes do Plano, incluindo planilhas financeiras e anexos, deverão ser enviadas 
em um único arquivo, que deverá estar em um dos formatos indicados. Planos que 
não respeitarem essa indicação serão desclassificados. 
 
 

9. PAINEL DE 
APRESENTAÇÕES  

  

9.1. O que é a Pré-apresentação? 
É o momento em que as equipes finalistas se apresentam para integrantes da 
Comissão Organizadora e convidados, com o objetivo de buscar feedbacks e tornar 
ainda melhor a apresentação.   
 

9.2. Qual o objetivo da Pré-apresentação? 
Ajudar as equipes a se prepararem melhor para o Painel de Apresentações. 
 

9.3. Quando irá acontecer a Pré-apresentação? 
A pré-apresentação acontecerá ao longo da primeira quinzena de fevereiro de 2021, 
com data a ser combinada com cada equipe. 
 

9.4. É obrigatório participar da pré-apresentação? 
Não, é opcional. Lembrando que a participação garante bônus de 0,5 (meio) ponto. 
 

9.5. A equipe ganha algum ponto, se participar da pré-apresentação? 
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Sim, ao participar da pré-apresentação a equipe garante um bônus de 0,5 (meio) 
ponto. 
 

9.6. O que é o Painel de Apresentações?  
É o momento em que as equipes finalistas apresentarão seus Negócios para uma 
banca composta por especialistas, empreendedores e integrantes da comissão 
organizadora do Empreenda - Senac.  
 

9.7. O que posso fazer no Painel de Apresentações?  
Durante 5 minutos, você deverá apresentar seu Negócio com a forma e dinâmica 
que preferir, utilizando slides (powerpoint), vídeos, flash, entre outras ferramentas 
que você poderá definir.  
  
 

10. VOTO POPULAR  
  

10.1. O que é o voto popular? 
É o momento em que os 25 projetos finalistas do Empreenda – Senac serão 
apresentados no site da competição, para que possam concorrer entre si na Fase 
Final – Voto Popular. Os votantes terão acesso a um resumo ou vídeo dos projetos 
finalistas. Durante esta etapa, qualquer pessoa poderá conhecer os finalistas e votar 
quantas vezes quiser naqueles de sua preferência. Aqueles que receberem mais 
votos, considerando cada categoria, serão considerados os vencedores no Voto 
Popular do Empreenda - Senac. 
 

10.2. O voto popular influencia no julgamento do Empreenda – Senac? 
Não. O Voto Popular independe do resultado do Empreenda – Senac e tampouco 
influencia na nota final. Os vencedores do Voto Popular em cada categoria pode ser 
qualquer um dos finalistas do Empreenda - Senac. Os vencedores podem inclusive 
acumular vitórias em ambas as modalidades (Empreenda – Senac e Voto Popular). 
 
 

11. JULGAMENTO  
  

11.1. Como é o processo de julgamento dos projetos?  
O julgamento acontecerá ao longo das três fases da competição. Na fase Inicial, 
será julgada a Ideia de Negócio apresentada por meio do vídeo; na Semifinal, será 
avaliado o Plano Empreendedor; e, na fase Final, a apresentação do Negócio. 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 Empreendedor (50%) e a nota 
atribuída pela apresentação no Painel de Apresentações (50%), além da soma dos 
bônus de: 0,5 ponto, caso a equipe ou participante individual tenha participado da pré-
apresentação da Fase Final, antes do Painel; e de mais 0,5 ponto, caso o projeto de 
negócio tenha sido realizado por estudantes que iniciem e finalizem a competição em 
equipes (ainda que existam alteração em seus integrantes). Lembrando que a nota 

máxima é 10 (dez). 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. 
 

11.2. 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 no Painel de Apresentações e na 
avaliação técnica do Plano Empreendedor. 
 

11.3. Quais os critérios de julgamento?  
Em todas as fases os critérios serão: adequação ao regulamento; Compreensão 
dos conceitos relacionados ao empreendedorismo, sustentabilidade e inovação; 
Inovação da ideia central do negócio e criatividade nas soluções apresentadas; 
Relevância/benefício do negócio para o cliente; Capacidade do time para a 
implementação do negócio; Clareza do modelo de negócio e da viabilidade; 
Impactos (ambientais, sociais e econômicos) nos mercados de atuação; Poder de 
síntese, clareza e objetividade nas diferentes fases da competição. 
 
 

12. PREMIAÇÃO  
  

12.1. Qual é a premiação para os vencedores? 1  
Cada integrante da equipe primeira colocada das categorias Programas, Cursos 
Técnicos, e Ensino Médio Técnico receberá, como prêmio principal, o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). 
 
Cada integrante da equipe vencedora das categorias Graduação e Pós-Graduação 
receberá, como prêmio principal, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).  
 
Todos os vencedores poderão participar em Workshop de Empreendedorismo a ser 
realizado em data a ser confirmada no primeiro semestre de 2022, a distância ou 

 
1 Para conhecer as condições completas sobre a premiação, leia o item 11.1 do Regulamento do Empreenda – Senac 



 

presencialmente na cidade de São Paulo, com participação de especialistas em 
temas correlatos ao empreendedorismo, que possam contribuir com o 
desenvolvimento dos projetos dos participantes. 
 

12.2. Qual a premiação para os segundos e terceiros colocados?2  
Cada integrante da equipe segunda colocada, de todas as categorias, receberá 
como prêmio o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
 
Cada integrante da equipe terceira colocada, de todas as categorias, receberá como 
prêmio o valor de R$ 1.000.00 (mil reais). 
 
Todos terão também direito à participação no Workshop de Empreendedorismo, a 
ser realizado em data a ser confirmada no primeiro semestre de 2022, a distância 
ou presencialmente na cidade de São Paulo, com participação de especialistas em 
temas correlatos ao empreendedorismo, que possam contribuir com o 
desenvolvimento dos projetos dos participantes. 
 

12.3. Qual a premiação para os vencedores do Voto Popular? 
Cada Integrante da Equipe ou o participante individual com o negócio que receber 
mais votos em cada categoria receberá como prêmio uma menção honrosa na 
cerimônia de premiação. 
 

 
2 Para conhecer as condições completas sobre a premiação, leia o item 11.1 do Regulamento do Empreenda – Senac 


