
Projeto:

Patrocínio:



Metas Previstas & Metas Realizadas 

500 jovens treinados na 
formação empreendedora 

(presencial e online)

• 499 presencial

• 217 online

• 716 total

6 jovens premiados com 
investimento no seu negócio

• 12 jovens premiados

• 6 categorias com 1˚ e 2˚ 
lugares

50 jovens com capacitação 
avançada em 

empreendedorismo

• 60 empreendedores (jovens 
e seus sócios)

250 jovens treinados em 
competências digitais em 

parceria com organizações 
locais

• 250 jovens

• 5 escolas da rede pública de 
Curitiba e Região 
Metropolitana

5 Organizações locais 
selecionadas e treinadas 

atuando no apoio a jovens 
empreendedores no Paraná

• 11 organizações aliadas

• 26 cidades

1 Encontro Local realizado

• 1 encontro realizado dia 
06 de dezembro de 2018 
em Curitiba

1 relatório final com 
resultado e aprendizados

• 1 relatório elaborado

1 relatório de avaliação de 
impacto

• 1 relatório de avaliação 
elaborado em duas ondas 
de avaliações 
quantitativas e 
qualitativas



Avaliação de Impacto 
Desafio Paraná 3˚ Edição

Onda 1 – verificar compreensão de 
conceitos, aderência da ideia de 
empreendedorismo, perspectivas 
para iniciar um empreendimento.

Cineclube com aliancers;

Caravana com PJ parceiros;

Ação de aliados;

Plataforma digital “Tamo

Junto”.

Treinamentos & Mentoria

Forma de 
apoio

Metodologias
Método de 

pesquisa

Onda 2 – ISPM LOREMXXXXXX



Etapas da pesquisa

Onda 1 – Impacto do projeto na percepção do perfil empreendedor

1. Encontro 1 (inicial) do grupo 
de reflexão

2. Survey 

3. Entrevistas em profundidade 

4. Encontro 2 (intermediário) 
do grupo de reflexão

5. Relatório da onda 1

Onda 2 – Impacto sobre o negócio

1. Entrevistas em profundidade

2. Survey

3. Relatório da onda 2

4. Encontro 3 (intermediário) 
do grupo de reflexão

5. Relatório comparativo entre 
onda 1 e onda 2



Impacto nos negócios



13 24 63

Notas 0 a 6 7 e 8 9 e 10

Não 

contribui

Nada

Contribui

Totalmente

O Desafio contribuiu para 
se perceber como empreendedor?

Alta percepção da contribuição do Desafio para a percepção individual como 
empreendedor, especialmente no segmento Aliadas, 

Mulheres e Jovens de até 22 anos.

+ Até 22 anos: 82%
+ Aliada: 77%

+ Mulheres: 72%



29 47 24Nada empreendedor Totalmente empreendedor

Se considera empreendedor?

13 24 63

Notas 0 a 6 7 e 8 9 e 10

Não contribui nada Contribui totalmente

Desafio contribui para se perceber 
como Empreendedor?

1/3 dos entrevistados não se consideram empreendedores, 
E é alta a percepção da contribuição do Desafio para a 

percepção individual como empreendedor. Ampliar o alcance!

Aliança Empreendedora



P19. Até o momento, qual dessas foi a principal contribuição do Desafio Paraná para você? LER ALTERNATIVAS

28%

19%

18%

14%

13%

5%

3%

Aprender a gerir um negócio

Desenvolver uma atitude empreendedora

Desenvolver uma ideia de negócio

Ampliar minha rede de contatos

Aumentar a minha renda

Aprimorar o currículo

Ter uma atividade no tempo meu livre

Principal contribuição

Aprender a gerir um negócio foi a principal contribuição do Desafio.

Para empreendedores que já buscam 
informações, o curso não trouxe novidade.

Para outros, os principais ganhos foram:
• Aprender a fazer Plano de negócios

• Saber que pode começar com o que tem
• Aprender a planejar/ ter rotina

• Networking
• Descobrir o Perfil do cliente

Apareceu na Quali...

+ Presencial: 17%

+ Homens: 21%

+ Mulheres: 9%

Base: 168

Me ajudou muito na minha vida profissional a 
questão do networking, conheci muitas 

pessoas, muitos empreendedores que também 
depois do Desafio Paraná se tornaram meus 

clientes.
(Destaque, Online)

No curso em si eu não aprendi muito mais do 
que eu já sabia porque eu já tinha passado por 

vários programas.
(Destaque, Online)



Aprendizados adquiridos no Desafio Paraná
Empreendedores entrevistados na etapa qualitativa já empreendiam, 

E conheciam a maior parte do conteúdo.

O Desafio em si não me trouxe uma grande 
revolução não. 

(Empreendedor, Online)

Conseguir fazer umas coisas simples e não 
precisar desesperar ou começar lá do topo, 

você pode começar do que você tem.
(Cineclube, PJ)

Planejamento, rotina, hábitos, teve bastante 
coisa assim que eu achei interessante no 

curso.
(Empreendedor, Aliada)

Fiz bastante conexões, eu sei que não preciso 
saber tudo e que eu posso recorrer a quem eu 

conheço. (Empreendedor, PJ)

Aquela semana eu estava fazendo o plano de 
negócios, então foi bem bom pra fazer uma 

revisão do que eu estava fazendo.
(Empreendedor, Online)

VERBATINS
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33

38

41

42

59
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51

49

48

47

45

45

45

40

Sinto que qualquer pessoa pode ser empreendedora

Passei a me conhecer melhor

Tenho clareza sobre meus planos para o futuro

Entendi quais são minhas habilidades e capacidades

Sinto que estou mais preparado para empreender

Tive novas ideias de negócio

Consegui colocar algumas ideias em prática

Identifiquei alguns sonhos para minha vida que não tinha antes

Consegui mapear as pessoas que conheço e minha rede de contatos

Levantei quais eram os recursos que tinha à disposição

Sei buscar soluções para enfrentar dificuldades em um negócio

Sei analisar os riscos de um negócio

Notas 0 a 6 7 e 8 9 e 10
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43

43

43
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22

18
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31

22

SALDOS

P18. Pense na sua participação no Desafio Paraná e o que aprendeu ou desenvolveu durante o programa. Vou ler algumas afirmações e gostaria que você dissesse quanto concorda com cada uma delas. Vamos usar a 

mesma escala de 0 a 10 onde 0 discorda totalmente e 10 concorda totalmente. Desde sua participação no Desafio Paraná...

Base: 168

Aprendeu no programa

Os principais aprendizados vistos na etapa quantitativa, foram sentir que qualquer 
um pode empreender, conhecer a si mesmo, planejar o futuro e capacidades 

individuais.

Discorda Totalmente Concorda totalmente

Para empreender, alguns 
pontos é possível aprender, 

mas se não tiver for uma 
pessoa determinada, acaba 

desistindo no meio do 
caminho.

Nem todos podem empreender 
até o fim.

Já na Quali...

Pontos relacionados à 
prática apresentam 

menor percepção de 
aprendizado



Aprendeu no programa (% notas 9-10)

A percepção de que qualquer pode empreender é maior em Aliadas, Mulheres e 
Jovens de até 22 anos.

Etapa 
Quantitativa

PJ e 33 anos ou mais com menores patamares de concordância.



Aprendeu no programa (% notas 9-10)
Com relação aos aspectos “práticos” o segmento “Aliada” com percepção mais favorável a 

maior parte dos aspectos, especialmente estar mais preparado, mapeamento da rede, 
identificar sonhos e ideias de negócio. Mulheres se destacam por conseguir identificar sonhos e 

riscos. Mais jovens em ter ideia de negócio.

PJ e 33 anos ou mais com menores patamares de concordância em todos os aspectos.

Etapa 
Quantitativa



P20. Em uma escala de 0 a 10, onde 0 significa “nada” e 10 “totalmente”, o quanto você considera que os aspectos que vou ler contribuíram para você desenvolver uma atitude empreendedora? 
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Rede de contatos Visibilidade (Reconhecimento) Encontros com empreendedores Formação Mentoria coletiva Premiação Retorno da banca Pitch

Notas 0 a 6 7 e 8 9 e 10 Não sabe

+ -Contribuição do programa

Contribuições para atitude empreendedora

Rede de contatos, visibilidade, encontros e formação foram as principais 
contribuições do programa para uma atitude empreendedora.

Etapa 
Quantitativa

+ Aliada: 67%
Diferenças 
Nas notas 

9+10:

+ Aliada: 58% + Aliada: 61%
+ Mulheres : 51%

+ Aliada: 61% + Aliada: 49% + Aliada: 40%


