
Estímulo ao empreendedorismo e a formação 

de novos negócios de base tecnológica 



Desafio Unicamp

O que é: Competição de modelagem de negócios 

baseados nas tecnologias da Unicamp, organizado 

anualmente pela Inova Unicamp. 

Objetivo: Fomentar a criação de startups a partir de 

patentes e softwares protegidos pela Universidade. 

Como: Treinamentos gratuitos de empreendedorismo, 

Lean Canvas e pitch. Desde 2020, é totalmente on-line.

Público-alvo: Majoritariamente universitários, mas aberto 

a todas pessoas maiores de 18 anos interessadas.



Desafio em números 
2020:
● 155 participantes 

● 41 equipes 

2021: 
● 332 participantes

● 82 equipes 

2022: 
● 181 participantes

● 44 equipes 

O Workshop é aberto ao público e outras 

etapas são exclusivas aos participantes. 

Em 2022, participaram 263 pessoas no 

workshop e 432 na final.

Evolução do Programa 2011 - 2022



Expandindo fronteiras

As edições online representam uma abrangência 

nacional e internacional muito forte na competição

MARCO HISTÓRICO: Participantes das 5 regiões do 

Brasil, sendo 12 Estados diferentes

INTERNACIONALIDADE: Além do coach internacional 

aos 10 melhores canvas, participam pessoas de 3 

países diferentes

FORA DA UNICAMP: 52% dos inscritos não tinham 

vínculo ativo com a Unicamp.



Reconhecimento 

PREMIADO: 

Em 2019, o Desafio foi reconhecido como “Melhor prática 

inovadora no país” pelo Ranking de Universidades 

Empreendedoras de 2019. 

Em 2015, o Desafio também foi premiado pela Endeavor

como o programa de empreendedorismo “mais 

emblemático” da região Sudeste.

Já em 2014, venceu o 17º Prêmio Nacional de 

Empreendedorismo Inovador na categoria de “Prêmio de 

Promoção da Cultura do Empreendedorismo Inovador” e foi 

finalista no “Prêmio Endeavor para Educação 

Empreendedora”



Case de sucesso

RUBIAN EXTRATOS

● Atuam na área de saúde e bem-estar;

● Fundada em 2014 a partir do Desafio Unicamp por 
ex-alunos e mentor parceiro da Inova;

● Incubaram na Incamp, licenciaram a tecnologia, 
desenvolveram com PIPE FAPESP e hoje o 
nutracêutico à base de extrato de jabuticaba está 
no mercado para tratar distúrbios metabólicos;

● Mantém pesquisa colaborativa com a Unicamp e 
já tem novo produto à base de maracujá saindo 
para o mercado.

Equipe: 2 recém-formados em Engenharia de Manufatura 

e Administração da Unicamp + mentor empresarial 

Eduardo Aledo.



Etapas e agenda para 2023

• FEVEREIRO E MARÇO: Inscrições

• ABRIL: Webinar para participantes sobre 

propriedade intelectual e transferência de 

tecnologia

• ABRIL: Workshop de Lean Canvas e 

empreendedorismo

• ABRIL: Webinar para participantes sobre 

plataforma de mentorias de negócios

• ABRIL A JUNHO: Mentorias de negócios

• MAIO: Entrega da 1ª versão do Canvas

• MAIO: Divulgação de selecionados para 2ª 

fase

• MAIO: Mentoria internacional

• MAIO: Entrega da 2ª versão do Canvas

• JUNHO: Divulgação de finalistas

• JUNHO: Treinamento geral e individual de 

pitch

• JUNHO: Final do Desafio Unicamp com voto 

popular e avaliação da Banca



• Itens da Cota Bronze

• Participação no júri de premiação.

• Logo nas peças de divulgação do webinar

• Menção ao patrocinador na abertura e 

fechamento do eventos workshop e final

• Menção ao patrocinador em todos os textos 

oficiais de divulgação da competição

• Participação no júri de premiação

• Exibição de vídeo institucional de até 2 

minutos da empresa no workshop ou final

• Participação no workshop ou final com fala de 

até 5 minutos.

• Logo nas peças de divulgação do webinar

• Menção ao patrocinador na abertura e 

fechamento do eventos workshop e final

• Menção ao patrocinador em todos os textos 

oficiais de divulgação da competição.

COTA BRONZE: R$ 4 MIL

Patrocínio

COTA PRATA: R$ 7 MIL

COTA OURO: R$ 10 MIL



Conecte-se com a 

comunidade Unicamp!

Entre em contato com o

Departamento de Comunicação

da Agência de Inovação da Unicamp para 

negociar valores e patrocinar os 

programas de inovação e 

empreendedorismo.

comunicacaoinova@inova.unicamp.br


