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O “Ideia em Ação” foi desenvolvido em 
duas etapas: um concurso de ideias ino-
vadoras  e a realização de um debate inti-
tulado “O Desafio de Empreender”. Com o 
patrocínio do Sebrae/RJ e da Unigranrio, o 
projeto é uma realização da empresa Nau 
Comunicação.

O objetivo do projeto é fomentar o em-
preendedorismo entre os jovens, principal-
mente da Baixada Fluminense, num mundo 
em que é cada vez mais importante ampliar 
as chances de inserção no mercado de tra-
balho.

Realizado em 10 de junho no Auditório 
Wilson Chagas, no campus da Unigranrio 
em Duque de Caxias, o debate serviu para 
mostrar aos jovens e potenciais empreen-
dedores os desafios de montar o próprio 
negócio, as dificuldades, e o que fazer para 
ser bem-sucedido.  Além dessa visão mais 
pessoal de cada um dos empreendedores 
convidados, de diferentes ramos, houve a 
participação de especialistas dos patrocina-
dores, Sebrae/RJ e Unigranrio. Ao fim, foram 
anunciadas as ideias vencedoras do concur-
so, entre as 75 apresentadas.

As dez ideias selecionadas como mais viá-
veis e criativas garantirão a seus autores o 
curso “Iniciando seu Pequeno Grande Negócio 
(IPGN)”, do Sebrae/RJ, que será ministrado em 
agosto. A comissão julgadora foi formada por 
representantes do Sebrae/RJ, da Unigranrio e 
da Nau Comunicação. 

Conheça o projetoAS IDEIAS  VENCEDORAS
Dos 75 projetos analisados pela comis-

são julgadora, dez deles foram premiados. 
Os autores dos projetos terão acesso gra-
tuitamente ao curso “Iniciando seu Pe-
queno Grande Negócio”, do Sebrae/RJ. 
Conheça as ideias premiadas:

Daiana de Mello Terra – Criar uma 
empresa para fornecer refeições com 
composição nutricional diferenciada 
para doentes ou consumidores com 
necessidades especiais (diabéticos, com 
restrição de glúten e lactose).

Douglas Cabral de Rezende – Monito-
rar a energia elétrica nas salas de aula da 
Unigranrio, utilizando roteadores wifi.

Fernando Medeiros Gaeta –Desenvol-
ver site de locação de livros acadêmicos. 

Jéssica do Nascimento Pinto – Loja 
com suprimentos, cursos e costureiras 
especializadas para fabricar roupas cus-
tomizadas.

Jéssica Vieira – Desenvolver acessó-
rios alimentados por fontes renováveis, 
como, por exemplo, uma mochila que 

sirva para acumular energia e depois 
usá-la para recarregar celulares e laptops.

Marcelo da Silva Alves – Desenvol-
ver um protetor de botão de fogão para 
evitar acidentes domésticos, sobretudo 
com crianças.

Meleny Ariane da Silva Sales – Ofere-
cer atendimento odontológico domici-
liar para pacientes com dificuldades de 
locomoção ou necessidades especiais.

Renata Pires de Moraes – Montar um 
plano de saúde para animais de estima-
ção, como cães e gatos.

Tábata Duarte Guimarães – Desenvol-
ver um aplicativo de achados e perdidos 
para os alunos da Unigrario, mas que 
pode ser usado também em grandes 
eventos.

Tiago David Furtado – Criar um site 
para aproximar profissionais de ar-
quitetura, decoração e lojistas de seus 
clientes. O site indicaria profissionais e 
serviços a partir de filtros de interesse e 
geolocalização.

Jovens que venceram o concurso do projeto “Ideia em Ação” recebem os seus certificados após debate na Unigranrio, em Duque de Caxias

Edição: Cristina Alves e Regina Eleutério
Texto: Liana Melo
Fotos: Fábio Rossi
Projeto gráfico e diagramação: Romildo Gomes (romildo@romadesign.com.br)

Este produto é de responsabilidade da empresa Nau Comunicação 
(www.naucomunicacao.com.br).

Mais informações: (contato@naucomunicacao.com)
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M No Índice de Cidades 
Empreendedoras, o Rio 
de Janeiro ficou em nono 
lugar em um ranking que 
engloba 14 capitais bra-
sileiras. Com base neste 
diagnóstico feito pela En-
deavor Brasil,  há um ano, a 
coordenadora regional do 
Sebrae da Baixada Flumi-
nense II, Margareth Kelly 
Souza, está convencida de 
que projetos com o “Ideia 
em Ação” são fundamen-
tais para melhorar o am-
biente empreendedor na 
cidade, estimulando  e di-
vulgando ideias inovadoras 
e valorizando o capital hu-
mano. Estão sob sua coor-
denação os municípios de 
Duque de Caixas, São João 
do Meriti, Magé e Guapi-
mirim. 
 
Qual a importância de 
um projeto de estímulo 
ao empreendedorismo, 
como o “Ideia em Ação”, 
nos dias de hoje em que 
o emprego formal atrai muito menos 
pessoas?
Apesar da importância econômica das 
grandes empresas, o pequeno negócio é 
um dos principais gerados de riqueza  e 
empregos  no país. O empreendedorismo 
em particular é um aliado fundamental em 
momentos de crise econômica.
 
O que é importante para quem quer 
começar um pequeno negócio? 

Sebrae cria curso para estimular jovens 
empreendedores da Baixada

Com base na pesquisa da Confederação 
Nacional dos Jovens Empresários, conclu-
ímos que o jovem empreendedor precisa se 
capacitar para empreender. O levantamen-
to feito pela Conaje em 2014 apontou que 
28% dos jovens não se sentem preparados 
para empreender e 43% deles declararam 
nunca ter feito nenhum tipo de capacitação.
 
Como o Sebrae orienta esses poten-
ciais empreendedores?

Entrevista / Margareth Kelly Souza

A partir de informações dadas 
pelos próprios interessados 
em empreender, fazemos um 
diagnóstico para identificar se 
a pessoa tem as características 
necessárias, como persistên-
cia, capacidade para correr ris-
cos calculados, autoconfiança, 
independência e comprome-
timento,  e orientamos para a 
devida capacitação gerencial.
 
Como é o treinamento 
oferecido no programa 
“Iniciando seu Pequeno 
Grande Negócio”?
Este é um curso presencial 
com duração de 30 ho-
ras.  Ofereceremos  um curso 
de capacitação específico 
para os dez jovens empreen-
dedores escolhidos no proje-
to “Ideia em Ação”. Eles terão 
apoio exclusivo para estru-
turação de seu plano de ne-
gócio. E, ao contrário do que 
oferecemos tradicionalmen-
te, este  curso presencial  será 
gratuito.  
 

Qual a importância de apoio ao em-
preendedorismo para jovens na Bai-
xada?
A chamada “geração nem-nem”, aquela que 
nem trabalha nem estuda, é especialmente 
concentrada na Baixada Fluminense. Um 
jovem desta região que tenha chegado à 
universidade já demonstrou uma enorme 
capacidade para quebrar barreiras.  Nossa 
missão é orientá-lo para empreender de 
forma sustentável.
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PARA 
EMPREENDER, 
CORAGEM É MAIS 
IMPORTANTE QUE 
TER DINHEIRO

De boas ideias o mundo está cheio. O grande desafio é tirá-las do papel. A falta de dinhei-
ro costuma ser apontada como a principal justificativa para não empreender. A pesquisa 
“Perfil do Jovem Empreendedor Brasileiro”, a Confederação Nacional dos Jovens Empre-
sários (Conaje) constatou que 35% dos entrevistados alegavam não ter capital próprio e 
dificuldade de financiamento para desistir do sonho de montar seu próprio negócio.

Especialistas no tema e empreendedores de sucesso contestaram o senso comum no seminá-
rio “O desafio de empreender”, promovido em junho no auditório Wilson Chagas, na Unigran-
rio, em Duque de Caxias. O debate é parte do projeto “Ideia em Ação”, que tem patrocínio do Se-
brae/RJ e da Unigranrio e é uma realização da empresa Nau Comunicação. Para os palestrantes, 
a falta de capacitação – e não a escassez de recursos – é o maior entrave ao empreendedorismo. 

A coordenadora do Sebrae/RJ na Baixada Fluminense II (Duque de Caxias, Magé, 
Guapimirim e São João de Meriti), Margareth Kelly Souza, revelou que, diferentemen-
te dos brasileiros em geral, que empreendem por necessidade, os jovens têm motivações 
diferentes. Segundo a pesquisa, 30% dos que montam seu negócio revelam que sempre 

tiveram vontade de empreender e 28% 
identificaram uma oportunidade de negó-
cio. A maior parte (52%) está à frente de 
microempresas. A pesquisa também mos-
tra que 77% dos jovens empreendedores 
obtêm sucesso e 73% empregam até nove 
pessoas no seu negócio. Mas manter-se nos 
estudos é fundamental. “O aumento da es-
colaridade é fundamental para incrementar 
os negócios”, frisou.

O diretor da Escola de Ciências Sociais 
Aplicadas da Unigranrio, Fred Schiffer, diz 
que o maior desafio dos jovens empreen-
dedores é acreditar na própria ideia. Nesses 
casos, o papel das instituições que apoiam 
a inovação e o empreendedorismo é fun-
damental. “Não adianta ter uma ideia exce-
lente se não o autor não tiver coragem de 
implementá-la”, disse Fred Schiffer.

O gestor do projeto de startups digitais 
do Sebrae/RJ, Paulo Roberto Cezar de An-
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Na mesa de debate, empreendedores e representantes do Sebrae/RJ e da Unigranrio ouvem perguntas da plateia
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Gracinete Telles                                       Nelson da Pipoka                          Paulo Roberto Cezar de Andrade                Marcius da Costa

drade, que também participou do debate, deu um recado importante aos jovens da plateia: 
“Sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho”.

O evento contou com a presença de empreendedores já consagrados que, com suas his-
tórias, comprovaram que a falta de recursos pode servir até como combustível para desen-
volver um projeto.

O carioca Marcius Victorio da Costa, por exemplo, tocou guitarra em festas de aniversá-
rio e casamentos até conseguir dinheiro para tirar do papel seu grande sonho: criar a Mo-
tofog, uma moto fumacê com o escapamento adaptado para lançar substâncias usadas no 
controle de vetores urbanos, como dengue e malária, e pragas agrícolas. Os primeiros testes 
foram feitos em uma garagem. Fundada em 2010, a sua empresa Fumajet hoje exporta tec-
nologia para diversos países da África e da América Central. Para Marcius, ser proativo e 
fazer networking são fundamentais: “Não espere o outro tomar a iniciativa e seja ágil. Não 
se esconda, participe de todos os eventos possíveis. Quem está aqui nesta plateia já saiu na 
frente”, resumiu, dirigindo-se aos universitários. 

 Gracinete Telles contou que vendeu um Fusca para realizar seu sonho de criança de tor-
nar-se dona de padaria. A Panificadora e Confeitaria Flor do Bandeirante virou uma rede 
de três lojas nos municípios de Nilópolis e Nova Iguaçu. Ela já foi escolhida Mulher de 
Negócios pelo Sebrae/RJ. “Minha avó era inquilina de um português dono de padaria e 
ele sempre me dava um Polenguinho quando ela ia lá pagar o aluguel. O seu Antônio foi 
fundamental na minha trajetória. Sempre achei que dono de confeitaria era bem sucedido”.

Antonio Nelson Gonçalves trocou a cidade cearense de Ipueiras pela Cinelândia e ficou fa-

moso como  O Nelsinho,  que criou o Disk 
Pipoka. Ele conta que decidiu oferecer o ser-
viço de entregas depois de observar que clien-
tes deixavam de comprar porque não tinham 
tempo de deixar, por alguns minutos, o escri-
tório. “Montei esse serviço porque eu gosto de 
ouvir as pessoas e ficava pensando naqueles 
clientes que me diziam que não tinham tem-
po de vir comprar a pipoca”. Atualmente, Nel-
sinho é convidado a treinar pipoqueiros de 
outras cidades dispostos a melhorar o serviço.

O debate, mediado pela jornalista Regina 
Eleutério, da Nau Comunicação, culminou 
com a premiação de dez jovens empreen-
dedores que participaram de um concurso 
de ideias criativas e inovadoras. A comissão 
julgadora avaliou 75 projetos. Os vencedo-
res ganharam do Sebrae/RJ direito a par-
ticipar do curso “Iniciando seu Pequeno 
Grande Negócio”. O curso será ministrado 
pelo Sebrae/RJ em agosto. 

“Minha avó era 
inquilina de um 
português dono 
de padaria e ele 
sempre me dava 
um Po lenguinho 
quando ela ia lá 
pagar o aluguel. 
O seu Antônio foi 
fundamental na 
minha trajetória”

“Montei esse 
serviço porque 
eu gosto de 
ouvir as pessoas 
e ficava 
pensando 
naqueles clientes 
que não podiam 
comprar a pipoca 
por falta 
de tempo”

“Sonhar 
grande 
ou sonhar 
pequeno dá 
o mesmo 
trabalho”

“Não espere 
o outro 
tomar 
a iniciativa 
e seja ágil. 
Não se 
esconda, 
participe 
de todos 
os eventos 
possíveis.”
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M O diretor-adjunto da 
Escola de Ciências Sociais 
e Aplicadas da Unigranrio, 
Fred Schiffer, está conven-
cido de que a maior barreira 
para seus alunos empre-
enderem não é a falta de 
capital, mas a insegurança 
e, muitas vezes, a baixa auto-
estima. Uma ideia simples, 
como o “Motofog” – que 
combate a dengue de moto, 
em lugares de difícil acesso 
para os carros –, propor-
cionou um enorme ganho 
para a população atingida. 
Schiffer lançou mão de 
exemplos como este de-
senvolvidos no campus da 
universidade para estimular 
os jovens da Baixada Flu-
minense a participarem do 
projeto “Ideia em Ação”.
 
Qual a importância de 
um projeto de estímulo 
ao empreendedorismo, 
como o “Ideia em Ação”, 
nos dias de hoje? Por 
que a Unigranrio decidiu 
apoiar o projeto?
A Unigranrio é uma universidade em que 
a maioria dos alunos vem das classes B, C 
e D. Muito deles são os primeiros de uma 
família a ter diploma universitário. Eles for-
mam um grupo adormecido de potenciais 
empreendedores e, para despertá-los, preci-
samos fazer a conexão entre a academia e o 
mercado de trabalho.

Como vê o papel da universidade no 

apoio ao empreendedorismo desses 
jovens universitários?
Nossos alunos precisam estar empregados 
antes de terminar a faculdade. São jovens 
que estudam e trabalham para se sustentar. 
Se não construirmos uma ponte entre a sala 
de aula e o mercado de trabalho, o jovem 
pode abandonar o curso. Por isso, estamos 
repensando nosso currículo, criando novas 
certificações intermediárias e transforman-

Entrevista / Fred Schiffer

do os 47 cursos de graduação 
em verdadeiros laboratórios 
de prática profissional.  

Como a universidade 
pode apoiar potenciais 
empreendedores que ve-
nham a surgir nas suas 
salas de aula? Que pro-
gramas a Unigranrio tem 
hoje ou pode vir a ter nes-
se sentido?
A Unigranrio tem assento 
no Conselho de Adminis-
tração da Firjan. Criamos 
profissionais para atender às 
demandas do mercado de 
trabalho. Já temos parcerias 
com empresas como Bayer, 
Embrapa, Inmetro, Jornal O 
Dia, hospitais estaduais e mu-
nicipais, prefeituras e ONGs. 
Queremos criar um berçário 
de empreendedorismo na 
universidade.

Qual a característica dos 
jovens da Baixada em re-
lação a começar seu pró-
prio negócio? 
Ao contrário dos muitos es-

tudantes, nossos alunos não têm networking. 
Eles vêm de uma realidade diferente. Ape-
sar de extremamente esforçados, têm difi-
culdades e, às vezes, falta de estímulo. Um 
dos nossos alunos criou um programa 
genial: um ponto de ônibus inteligente, 
onde o passageiro pode saber o tempo 
de espera da condução e se tem lugar 
disponível no veículo. Nosso trabalho é 
estimulá-los a sonhar. 
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Queremos criar um berçário de 
empreendedorismo na universidade



Junho 2015 || Ideia em Ação || 7



8 || Ideia em Ação || Junho 2015


