ENTREGA DA ETAPA DE
SOLUÇÃO
CORONATHON
EQUIPE 35
EMPREENDEDORISMO: Como
podemos identificar, entre quem
busca emprego e renda, perfis
empreendedores e orientar essas
pessoas para o
empreendedorismo?

Apresentação
Metodologia
Análise através da imersão na problemática do tema e ideação
Pesquisa de artigos científicos sobre empreendedorismo, testes
vocacionais, avaliações para captar atitudes empreendedora
Captação de informações através de planilhas e banco de dados
cedidos pela organização do Coronathon
Análise de produtos diversos voltados à educação remota
Análise e seleção dos escopos

Desenvolvimento do formulário modelo no Google Forms
Desenvolvimento do protótipo do curso

IMERSÃO E IDEAÇÃO
EMPREENDEDORISMO: Como podemos identificar, entre quem busca
emprego e renda, perfis empreendedores e orientar essas pessoas
para o empreendedorismo?
Problemas: Identificar empreendedores em grupos de pessoas que
buscam emprego, dificuldade das pessoas em se autoidentificar
como empreendedoras e possíveis geradoras de rendas e postos de
trabalho.
Impactos: Pessoas empreendedoras são potenciais geradores de
renda e postos de trabalho, e ajudam a movimentar a economia
positivamente.A possível solução seria um aplicativo ou método
implantado nos locais onde as pessoas buscam vagas de trabalho.
Benefícios: Identificar e estimular a evolução de pessoas
empreendedoras que estão com suas habilidades sendo subutilizadas e que por consequência impactam negativamente a
economia visto que poderiam ser geradoras de postos de trabalho e
movimentadoras da economia.
Benefícios: Diminuição de vagas ociosas, candidatos à vagas mais
qualificados.
IDEAÇÃO
Mapear através de um formulário usando estudos comprovados
com perguntas que tracem o perfil psicológico de um
empreendedor.
Construir um formulário que tenha perguntas que identifique perfil
empreendedor através do histórico de vida da pessoa, se ela em
algum momento da vida já empreendeu e outras questões baseadas
em estudos acadêmicos válidos.
Após identificado o perfil empreendedor oferecer uma “bolsa de
estudo” que dará direito ao candidato acesso ao um treinamento de
orientação que estarão inclusas matérias básicas para
empreendedores, os benefícios do empreendedorismo e o como
obter apoio junto aos órgãos para empreender, esse treinamento
pode ser online.

Com base em nosso desafio acima descrito e através da ideação e
posterior seleção, votação realizada por todos os membros da
equipe decidimos implementar, através de pesquisas válidas de
dados oficiais acadêmicos, a construção de um formulário e curso
que juntos buscam solucionar o questionamento proposto.
Visto que pessoas empreendedoras são potenciais geradores de
renda e postos de trabalho, e ajudam a movimentar a economia
positivamente..
Benefícios:
Identificar e estimular a evolução de pessoas empreendedoras.
Impactar a sociedade, a economia, o mercado de trabalho.
Diminuir o desemprego, aumentar postos de trabalho.
Informar, qualificar e desenvolver futuros empregadores.

Pontos negativos: Dificuldade de acesso à internet, desistência, erros
de preenchimento, baixo empenho no curso, urgência em obter
renda de trabalho convencional.

SOLUÇÃO:
Teste avaliativo anexado aos procedimentos atuais de cadastro de
pessoas que utilizam o serviço de busca de vagas.
Bolsa de estudo para curso que visará aprimorar e preparar a pessoa
para gestão de pequenos empreendimentos.
Formato do curso: Curso online remoto
Linguagem simples
Materiais de extras de apoio e acessibilidade: Conteúdo do curso em
vídeo, áudio, Libras , PDF e World, e transcrito em Braille.
Conteúdo: execução de trabalho em equipes, gestão de projetos,
matemática básica e financeira, conhecimentos de órgãos de apoio e
fomento à empreendedores, gestão de tempo, atendimento ao cliente,
criação de seu empreendimento em ambiente online e atendimento
delivery, busca de crédito.

Atividades extras curriculares: Interação através de trabalhos em grupo
que podem ser remoto com comunicação síncrona para solucionar
problemas que visem fixar através da prática os conteúdos estudados.

Incentivos e estímulos: Promover um rank extra para pessoas que
iniciarem o curso e concluírem, no qual eles ganhem bonificação e
recebam a promessa de receber mais alertas em caso de vagas
abertas.
Aplicativo com internet exclusiva para o curso, no caso do formato do
curso seja através de aplicativo, assim diminuindo o número de
desistência por motivo de falta de internet.
Criação de uma cooperativa de estudantes do curso para expor
situações reais do mercado, gerar conhecimento, renda e estimular a
conclusão do curso.

