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Faltam 5 dias para o fim das inscrições do Desafio Empreendedor
Anhanguera, realizado em parceria com Aliança Empreendedora e
Endeavor
Os três vencedores receberão os prêmios de R$ 10 mil, R$ 6mil e R$ 4mil, além da assessoria
da Aliança Empreendedora e acesso aos cursos da Endeavor
As
inscrições
para
o
Desafio
Empreendedor
Anhanguera: http://desafioempreendedor.anhanguera.com/ se encerram nesse domingo dia 10 de agosto. O Desafio tem
o objetivo de estimular o desenvolvimento do espírito empreendedor entre os mais de 400 mil
alunos da instituição. Com larga experiência na realização de prêmios, a Aliança
Empreendedora atuou junto a Anhanguera no planejamento do Desafio, está trabalhando na
seleção dos empreendedores, irá capacitar os 20 finalistas e seus professores mentores, e
também está produzindo vídeo-aulas sobre empreendedorismo e sobre o Desafio, além de
vídeos com depoimentos de empreendedores – falando da experiência de colocar suas ideias
em prática.
A proposta do Desafio é provocar alunos e recém formados para inscrevam seus projetos em
uma competição saudável que vai fortalecer a educação empreendedora. O Desafio
Empreendedor Anhanguera oferecerá assessoria da Aliança Empreendedora e mentoria dos
próprios professores da instituição de ensino aos 20 melhores projetos. Ao serem selecionados
para participar da assessoria, os finalistas passam a disputar a premiação de R$ 20 mil como
aporte para o desenvolvimento e o aprimoramento do empreendimento. Os três projetos
vencedores serão escolhidos por uma banca que assistirá as apresentações dos finalistas e
novembro.
A proposta de desenvolver o Desafio Empreendedor Anhanguera nasceu após o
reconhecimento de que os alunos da instituição estão dispostos a ir além da conquista de um
bom emprego. De acordo com a pesquisa, 16% dos alunos entrevistados já são
empreendedores, enquanto 56% quer ter o próprio negócio.
É o caso de o Eduardo Vieira do Nascimento. Após 17 anos trabalhando como mestre de obras
resolveu abrir se próprio negócio de prestação de serviços na área de construção civil. Eduardo
encontrou no curso de Engenharia Civil da Anhanguera o conhecimento na área para tentar
fazer algo diferente e melhor no mercado. E o trabalho está dando certo, após dois anos de
funcionamento, a empresa conta com 11 funcionários diretos e 15 indiretos. Mesmo estando há

pouco tempo no mercado, ele conseguiu fazer a empresa crescer 20% no último ano e projeta
um crescimento de 50% para 2014.
Para conhecer melhor o Desafio e assistir aos conteúdos sobre empreendedorismo, acesse o
site: http://desafio-empreendedor.anhanguera.com/.
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