
World Series of Innovation – inovação para jovens 
estudantes e futuros empreendedores 

Nome World Series of Innovation 

Objetivo 
Incentivar o empreendedorismo e o pensamento criativo entre jovens ao 
desafiar equipes de estudantes a desenhar produtos e serviços 
direcionados para atender demandas reais de mercado. 

Público-alvo Professore e estudantes de 11 a 24 anos 

Setor (ou setores) 
do público-alvo 

Ensino fundamental, médio e superior 

Justificativa 

A instituição promotora da prática, a Rede para Ensino de 
Empreendedorismo (NFTE – Network for Teaching Entrepreneurship), 
fornece programas que inspiram e desenvolvem as habilidades 
necessárias em jovens de comunidades de baixa renda a continuar na 
escola, a reconhecer oportunidades de negócios e a planejar para ter um 
futuro promissor.  

Tendo esta missão em mente, a instituição desenvolveu projeto baseado 
em princípios da inovação aberta, que permite a descoberta de novas 
ideias pela combinação de capacidades externas da comunidade global e 
recursos internos de inovação e conecta indústria e estudantes.  

A competição é uma forma de estimular o empreendedorismo entre 
jovens aproximando-os a desafios reais enfrentados por empresas (tais 
como ligados ao desenvolvimento de aplicativos para consumidores) e 
pela sociedade como um todo (em temas como segurança alimentar, 
educação e saúde). 

Contexto geográfico Internacional (a competição recebeu inscrições de 9 países em 2013) 

Ano de 
implementação 

2011 

Descrição das 
atividades e serviços 
realizados 

Participantes: grupos de dois a cinco estudantes e seus professores ou 
líderes, que podem se inscrever em uma das categorias propostas. Cada 
professor pode participar com mais de um grupo. 

Inscrição: professores realizam cadastro prévio e recebem o conjunto 
de ferramentas (toolkit) do programa com série de atividades 
preparatórias estruturadas para encorajar a criatividade e a inovação.  

Recomenda-se pelo menos 90 minutos para preparar o desafio e 90 
minutos para brainstorming e inscrição do projeto – o que envolve o 
preenchimento de formulário com perguntas sobre o produto ou serviço, 
a oportunidade de mercado, o perfil do consumidor e vídeo com 



comercial de 60 segundos de seu produto ou serviços, de acordo com a 
categoria escolhida.  

Além disso, os competidores precisam mostrar como o produto ou 
serviço irá impactar a vida das pessoas e como planejam disseminar a 
inovação. 

A NFTE também promove os “Dias de inovação”, eventos que duram 
cerca de 4 horas e reúnem grupos de 20 ou mais estudantes para 
completarem sua submissão com apoio de instrutores e voluntários da 
comunidade. 

Critérios avaliados para seleção dos produtos/serviços/modelos de 
negócio: 

• Reconhecimento da oportunidade 

• Conceito inovador e desenho criativo 

• Compreensão do perfil do consumidor 

• Viabilidade do negócio 

• Descrição do produto, serviço ou modelo de negócio 

• Pesquisa de mercado 

• Oportunidade de crescimento do mercado 

• Material de apoio/comercial 

Premiação: Cada categoria tem dois vencedores, um eleito por comitê 
de juízes do patrocinador e outro escolhido por voto popular por meio de 
plataforma online. Os vencedores recebem prêmios da instituição 
patrocinadora e sua escola recebe prêmio em dinheiro. A premiação do 
projeto integra evento da Semana Global de Empreendedorismo, 
iniciativa criada em 2008 que reúne 150 países, 24 mil parceiros e engaja 
diretamente mais de 7 milhões de pessoas. 

Resultados e 
evidências 
disponíveis 

A prática apresenta os resultados qualitativos positivos: 

• Fomento ao empreendedorismo, pois os jovens aprendem a pensar 
em soluções para problemas reais empresariais e sociais, trabalhando 
em equipes e com orientação de um professor; e 

• Promoção da inovação aberta, pois empresas ampliam as 
possibilidades de buscar soluções para problemas ligados a seus 
negócios, podendo agora contar com ideias originárias de uma 
comunidade global. 

Em 2013, mais de 700 grupos de estudantes de 9 países participaram da 
competição. Por tratar-se de prática emergente ainda não há dados 
sobre desdobramentos dos produtos e serviços propostos por equipes 
vencedoras e outros participantes. 



Instituição Executora 

Nome Rede para Ensino de Empreendedorismo (NFTE) 

País Estados Unidos 

Setor Iniciativa privada – organização internacional sem fins lucrativos que leva 
programas de educação empreendedora a escolas no mundo 

Clientes Educadores e estudantes 

Tamanho 

A NFTE apoia programas por meio de rede de 19 escritórios nos EUA e 
está presente em mais 13 países.  

No ano escolar de 2012-2013, a NFTE apoiou mais de 15 mil estudantes 
nos EUA em mais de 675 salas de aula. 

Instituições Parceiras 

Nome Empresas, organizações internacionais, instituições de apoio. 

Setor Setor público e privado, em geral ligados a temas de inovação, educação 
e empreendedorismo. 

Papel 

Cada instituição patrocina uma ou mais categorias do desafio, em geral 
relacionadas com seu setor de atuação.  

Na edição de 2013 os patrocinadores e categorias apoiadas foram:  

Microsoft: Desenho de aplicativos e jogos para smartphones/tabletes; 

40 Chances: Segurança alimentar; 

Coca Cola Company: Mercado de bebidas gaseificadas; 

Fundação Pitney Bowes: Jogo ou aplicativo literário; 

SAP: Desafio de tecnologias para esportes; 

Conselho Global para o Desemprego Jovem, do Fórum 
Econômico Mundial: Desenho de negócios replicáveis; 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação Como a prática já é aplicada em nove países, é grande seu potencial de 
replicação. Instituição executora interessada em sua adaptação deve 



considerar fatores a exemplo de: 

• Necessidade de reunir rede de empresas, organizações internacionais, 
ONGs, etc. que alavancam recursos financeiros, visibilidade para a 
prática e também suporte técnico no tema da categoria escolhida; 

• Presença da instituição ou afiliação a rede internacional para viabilizar 
a participação de grupos de estudantes de vários países, o que traz 
maior diversidade às soluções e modelos de negócio propostos;  

• Adaptação da metodologia. A NFTE disponibiliza o toolkit em seu site 
(em inglês, mediante cadastro) 

Conclusão 

A inserção da educação empreendedora no ensino formal é uma das 
prioridades do eixo de capacitação empresarial do Sebrae e foi tema 
objeto de prospecção internacional de boas práticas. A presente prática 
traz inovações ao propor a participação em competição que fomenta o 
empreendedorismo de jovens de 11 a 24 anos (público que vai além do 
universitário), utilizando metodologia que envolve professor/tutor desde 
etapa anterior à inscrição, e também ao se basear em problemas reais e 
estimular os jovens a encontrar soluções para as mesmas. 

 


