05 - SOLUÇÃO
PROJETO:

EMPREENDA.SE

Problemática
Com a crise do coronavírus temos um cenário de desemprego nunca antes visto. Quase
13 milhões de pessoas perderam seus empregos e empresas tiveram diminuição de
lucros ou até mesmo fecharam.
A falta de informação e onde encontrá-la é um obstáculo, e pode levar a escolhas ruins.
Empresas que precisam de créditos para manter seus funcionários podem optar por
captação de recursos ruins ou desconhecer as opções. Outro exemplo é o
desconhecimento de formas de se inovar e usar a internet a seu favor.
Pessoas sem ocupação sentem que empreender está longe de sua realidade ou que
precisam de um capital inicial. A plataforma pode se tornar a ponte para melhorar a
qualidade de vida, independência financeira e melhoria dos negócios através do
conhecimento.
Sobre o Empreenda.se
A solução se baseia em uma aplicação web, "gameficada", responsiva, voltada
principalmente em facilitar jornadas de autoconhecimento de empreendedores, auxiliando
na definição de steps de aprendizados necessários para o sucesso de empreendimentos.
O Empreenda.se é um meio de maximar as possibilidades de pessoas gerarem renda,
sendo uma aplicação gratuita, referência em qualidade de conteúdo.
Uma das principais qualidades da aplicação é indicar o conteúdo de cursos e
ensinamentos segmentados de acordo com o perfil e vivência do empreendedor.
O objetivo do Empreenda.se é focado em manter negócios já existentes saudáveis,
evoluir e diversificar fontes de rendas, aumentar qualidade de vida, devolver renda para
pessoas desempregadas e recolocá-las no mercado.
Sobre o conceito da marca
O conceito se baseia em uma prototipagem de uma marca responsável e comprometida,
vinculada com a ideia de tecnologia e negócios. Voltada à inclusão de pessoas e
desmistificar os desafios de empreender.
As cores utilizadas buscam inspirar
sentimentos de confiança e segurança,
característicos de tons azuis.
O Empreenda.se busca ser sinônimo de
conexão entre pessoas que querem
começar seu próprio negócio e o
conhecimento necessário e indicado
para o perfil do usuário. A plataforma
preza por uma abordagem elegante,
informativa e didática que prioriza a
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qualidade do conteúdo por ela abordada.
Sobre a abordagem
Os usuários da plataforma chegaram em duas principais frentes orgânica, devido a
divulgação natural do projeto e procura do usuário em buscadores. A segunda fonte,
advindo de redes sociais, a ideia neste tipo de abordagem é surpreender o usuário com
um conteúdo voltada a empreendedorismo e direcionar no final do conteúdo para a
plataforma virtual.
Sobre o usuário
A aplicação é destinada a empreendedores em geral, que já são empreendedores e
gostariam de aprenderem a melhorar gestão, habilidades fiscais, administrativas,
marketing, legal e outras áreas, a fim de incrementar lucros e maximizar o potencial de
seus negócios. Além de solucionar anseios e querer mudar de estilo de vida.
O segundo principal público são pessoas deslocadas do mercado de trabalho e que
necessitam de renda, que devem olhar para o empreendedorismo como forma de mudar
de carreira, se reinserindo no mercado, e que visualizaram habilidades como fonte
geradora de renda.

Sobre a funcionalidade
Introdução
Ao encontrar o home page, o usuário visualiza os objetivos e o surgimento da plataforma,
além de divulgar parceiros e mentores. Com um vídeo introdutório, é possível deixar claro
o que o usuário pode esperar ao final da experiência, como será o passo a passo, e uma
breve explicação das abas ‘Teste’, ‘Parceiros’ e ‘Resultados’, onde elas se localizam e
como iniciar o processo.
Esta página tem seu design voltado para todos os públicos e faixas etárias, o que requer
algo simples e intuitivo, com informações claras de como acessar cada item e interagir
com a plataforma.
Ao lado superior direito encontra-se o campo login, em que a pessoa pode acessar seus
dados a qualquer momento após preenchê-lo.
Teste de perfil e nível de proficiência em empreendedorismo
Assim que o usuário clica em
‘Começar
agora’
ele
é
encaminhado para inserir um nome
ou apelido e em seguida para um
formulário com questões para
realizar a triagem dos usuários.
Essa etapa tem como objetivo
traçar um perfil de cada usuário que
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interage com a plataforma. O grande diferencial do empreenda.se é exatamente o
direcionamento à um perfil através das experiências, vivência e conhecimentos de cada
pessoa. Dependendo das respostas, consegue-se classificar iniciantes, intermediários e
empreendedores avançados com perguntas como O que é empreender?’, ‘Você
empreende atualmente?’, ‘Qual sua experiência com empreendedorismo?’, etc.
Plataforma de Ensino
Somos uma plataforma de aprimoramento de conhecimentos, com material de mentoria
multimídia e cursos em parceria com grandes instituições de ensino Brasileiras. Nosso
recurso é ser um interconector de plataformas, como SEBRAE, possibilitando a
divulgação de informações e conhecimento.
1. Circuitos
Os circuitos, são trilhas de desenvolvimento de determinado conhecimento/skill em
ausência ou que precisa ser melhorado. Através das competências requeridas para se
tornar um empreendedor mais experiente, é liberado o acesso a um conjunto de cursos
essenciais para melhoria e desenvolvimento do negócio idealizado (por exemplo,
finanças, desenvolvimento pessoal, marketing, etc). O usuário pode escolher sua própria
jornada de aprendizado ou seguir recomendações.
Os cursos podem ser feitos a qualquer momento, sem período de expiração, o que
reforça a ideia de ser um empreendedorismo personalizado, tomando o tempo que for
necessário. Em todos os circuitos pode-se realizar mentorias e sanar dúvidas com
profissionais excelentes.
Ao final de cada circuito, testes garantem a absorção de conhecimento e seu certificado,
fazendo o usuário avançar de nível e adquirir badges nas especialidades e competências.
2. Dashboard ( Resultados & Evolução)
Nesta seção é apresentada um perfil do usuário com um esquema “gamificado” ,
contendo informações do nível, habilidades, caminhos a trilhar. Nesse local os aspirantes
a empreendedores poderão ver um resumo do seu progresso na jornada para se tornar
um empreendedor de sucesso.
3. Certificados
Com o sucesso da jornada do empreendedor, fornecemos certificados para usuários que
completem etapas e requisitos de ensino.
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Benefícios e Expectativas
Com tantas informações na internet, as pessoas demoram horas procurando o que
realmente precisam, correndo o risco de adquirirem conhecimento errado. Nossa
plataforma oferece um menor tempo de aprendizado por ser personalizado e o conteúdo
além de serem confiáveis, estarem em apenas um local.
Nossa expectativas do projeto é atingir 80% da população desempregada no Brasil, essa
generalização parte do pressuposto da generalização de dados do desemprego e de
acesso a internet da população brasileira. Temos como expectativa de sucesso, cerca de
50% dos ingressantes da plataforma, formando assim empreendedores preparados para
vencer o cenário causado pela pandemia de COVID-19.

Conheça nossa solução!
Link para testar nossa solução:

https://empreenda-se.herokuapp.com/
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