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Descrição resumida
A potencialização das ideias inovadoras geradas nos territórios de favelas e periferias, a Imersão
Empreendedora “StarupIN Favelas”, que reuniu oitenta (80) jovens de favelas (Complexo do
Alemão, Penha, Campo Grande, Morro dos Prazeres e Grande Centro e São Gonçalo) e
aconteceu no espaço Iniciativa Impact Hub, situado na zona portuária do Rio de Janeiro.
Há quanto tempo a prática está em funcionamento?
3 meses deste primeiro evento de muitos que virão.
Qual a principal inovação da sua prática?
Trabalhar a potencialização das práticas inovadoras/empreendedoras dos territórios de favelas.
Explique o processo de implementação da prática
Inscrição e seleção de jovens de favelas, empreendedores locais, para uma imersão de dois dias.
Depois desta imersão em que aprenderam a fazer dente muitas técnicas, a proposta de valor, o
canvas, o nicho de mercado e construir o \\\"spich\\\" de suas ideias, contendo respos ta à 5
questões: problema; solução do problema; impacto social da ideia; escalabilidade e
monetização. Depois desta etapa, eles concorreram no desafio de ideias StarupIN Favelas de
onde a melhor ideia foi escolhida por uma banca de julgadores e premiada com a execução de
sua ideia por uma empresa de tecnologia.
Quais os fatores de sucesso da prática?
Abrir o espaço da profissionalização do empreendedorismo para os reitoria de favelas.
Descreva resumidamente as etapas de funcionamento da prática
Inscrição de jovens de favelas empreendedores para uma imersão de dois dias. Depois desta
imersão em que aprenderam a fazer os proposta de valor, canvas, nicho de mercado e pode
construir o \\\"spich\\\" de suas ideias, contendo 5 questões: problema; solução do problema;
impacto social da ideia; escalabilidade e monetização, se estabelecendo como parte do evento
Desafio de Ideias “StarupIN Favelas”, que visa selecionar a melhor ideia empreendedora que
será premiada com a implementação da ideia. Depois desta etapa, eles concorreram no desafio
de ideias StarupIN Favelas de onde a melhor ideia foi escolhida por uma banca de julgadores
com expertise na área e isenta. O vencedor foi premiado com a execução de sua ideia por uma
empresa de tecnologia.
Quais as dificuldades encontradas?
Construir parcerias. Quando o assunto é jovens de favela, alguns ainda se prendem aos estigmas
destes territórios.
Infraestrutura
Um grande espaço \\\"Impact Hub\\\" no cais do porto do Rio de Janeiro, hotel para alocar os 80
jovens por uma noite, buffet para as refeições, auditório para a final, transporte e voluntários
para as oficinas e apoios de mentorias.
Orçamento
Trinta mil reais (R$30.000) todo o programa.
Qual é a função profissional da pessoa ou natureza dos serviços prestados pela instituição
que está se inscrevendo?
A ISTI Soluções em Tecnologia S/A é uma empresa que tem como missão aproximar a

tecnologia das reais necessidades sociais. Ela tem um braço social o Instituto Precisa Ser, uma
organização da Sociedade Civil que recebe apoio financeiro da empresa para fazer o diálogo e a
aproximação com os territórios.

