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Resumo: O Real Challenge foi uma maratona de gestão, destinada aos alunos dos cursos superiores da região 

dos Campos Gerais que tinham como objetivo resolver um problema real de uma empresa real. O desafio teve 

duração de 12 horas e foi realizado no dia 10 de novembro nas dependências do Pavilhão Didático do curso de 

Educação Física da UEPG. As equipes formadas para a resolução do problema eram compostas por, no mínimo, 

quatro participantes e no máximo seis alunos pertencentes a, no mínimo, dois cursos diferentes.  

Palavras-chave: Real Challenge – UEPG. Empreendedorismo. Hackaton. 
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PROJETO REAL CHALLENGE 

PÚBLICO-ALVO  

O projeto destinou-se a alunas e alunos de graduação de todas as universidades da 

região dos Campos Gerais. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O projeto atingiu os alunos de cursos superiores de Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O evento principal ocorreu no Pavilhão Didático do curso de Educação Física da 

UEPG e as atividades preparatórias nas dependências do Centro Europeu em Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

O evento Real Challenge teve como inspiração as maratonas organizadas para o 

desenvolvimento de softwares, conhecidas como hackathons. Segundo Arruda e Lott (2019, 

p. 49), “a expressão Hackthon vem da combinação das palavras em inglês hack, no sentido de 

programação exploratória e investigativa, e marathon, maratona.”  

Eventos dessa natureza surgiram e passaram a ser difundidos no início do século 

quando passaram a ser vistos, tanto por empresas quanto por capitalistas de risco, como uma 

abordagem capaz de desenvolver rapidamente novas tecnologias de software (Arruda e Lott, 

2019). 

A ideia é agrupar empreendedores e desenvolvedores de software num espaço 

confinado durante um dia ou dois propondo aos programadores a criação de um aplicativo. 

Com o tempo, verificou-se que as empresas também passaram a utilizar essa mesma ideia 

com o objetivo de romper a inércia organizacional e incentivar o surgimento de uma cultura 

orientada para a inovação (MCKINSEY, 2015). 

Dentre as características dos hackathons estão o foco no cliente e nas suas 

necessidades, que podem ser, por exemplo, crescimento de receita ou uma experiência do 
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cliente inovadora. Os participantes também são desafiados a começar do zero e necessitam 

reinventar um método para atender a uma determinada necessidade do cliente. O objetivo é 

deixar de lado as noções tradicionais de como as coisas são feitas e repensar a maneira mais 

eficiente de melhorar a experiência do cliente (MCKINSEY, 2019). 

A ideia de realizar uma maratona empreendedora surgiu a partir de contatos feitos 

com a FAE Bussiness School em Curitiba. Aquela faculdade havia realizado uma 

“workatona” baseada no conceito e nas características de um hackathon. A diferença é, que 

por se tratar de uma escola de negócios e não possuir cursos ligados a computação, realizou 

um evento cujo objetivo era resolver problemas ligados a gestão. 

A partir de algumas visitas e da participação de membros do Centro de Educação 

Empreendedora da UEPG (CEE UEPG) em uma “workatona”, alunos e professores da UEPG 

idealizaram evento semelhante. 

OBJETIVOS 

Geral: Oportunizar ao acadêmico vivenciar na prática a resolução de problemas 

enfrentados pelas empresas no seu dia a dia. 

Específicos: Promover a aproximação entre empresas e universidade; Incentivar o 

empreendedorismo e a inovação; valorizar o capital intelectual dos universitários; 

proporcionar aos universitários vivenciar o ambiente desafiador de uma empresa; favorecer o 

networking entre os alunos, empresários e professores de diferentes áreas.  

METODOLOGIA 

Para participação no evento os acadêmicos organizaram equipes compostas por, no 

mínimo quatro e no máximo seis integrantes e realizaram sua inscrição on line na página do 

CEE. As inscrições eram gratuitas. 

Com função de auxiliar as equipes no desenvolvimento das soluções foi utilizada a 

ferramenta Business Model Canvas. O Canvas é uma ferramenta de planejamento estratégico 

utilizada para desenvolver e esboçar modelos de negócio, sejam eles novos ou já existentes. 

Basicamente, ele é um mapa com formato predefinido que contém nove blocos: (i) proposta 
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de valor, que estabelece o que a empresa vai oferecer para o mercado e que realmente terá 

valor para os clientes; (ii) segmento de clientes, definindo os clientes serão foco da empresa; 

(iii) os canais a serem utilizados para que o cliente compre e receba o produto ou serviço; (iv) 

relacionamento com clientes, estabelecendo a maneira como a empresa se relacionará com 

cada segmento de cliente; (v) atividade-chave, definindo quais as atividades essenciais para 

que seja possível entregar a proposta de valor; (vi) recursos principais necessários para 

realizar as atividades-chave; (vii) parcerias principais, definido quais são as atividades-chave 

realizadas de maneira terceirizada e os recursos principais adquiridos fora da empresa; (viii) 

fontes de receita; e (ix) estrutura de custos, estabelecendo os custos relevantes necessários 

para que a estrutura proposta possa funcionar (SEBRAE, 2019). 

O treinamento sobre sua utilização foi realizado nas dependências do Centro 

Europeu em duas datas anteriores ao evento principal. De acordo com o regulamento 

previamente divulgado aos inscritos, pelo menos um membro de cada equipe deveria 

participar do treinamento. A participação nesse evento também não tinha nenhum custo para 

os alunos. 

O evento principal, chamado de “Dia D”, ocorreu no dia 10 de novembro e teve 

início às 8:30 nas dependências do Observatório do Campus. Naquela ocasião as equipes 

ficaram conhecendo a empresa (Lojas MM) e foram desafiadas a responder a seguinte 

questão: “Como transformar clientes em fãs de marca MM?”. 

As equipes foram então conduzidas até o Pavilhão Didático e teriam que entregar 

sua resposta para a equipe organizadora até as 21:00 horas. O evento contou com estrutura de 

internet wireless, mesas e cadeiras para os participantes, além de professores (da UEPG e de 

outras instituições) que atuaram como consultores e equipe de apoio. As equipes tiveram a 

disposição um food truck e uma área de alimentação. 

A partir das 17:00 horas as respostas já podiam ser entregues e as equipes eram 

conduzidas ao Observatório para apresentar, em três minutos, utilizando o canvas, sua 

resposta para uma banca composta por três julgadores (um professor da UEPG, um consultor 

do SEBRAE e um representante da empresa). 
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No dia 14 de dezembro foi realizada, nas dependências da ACIPG, a cerimônia de 

premiação para as três equipes melhor classificadas. Os componentes da equipe vencedora 

foram premiados com smartphones doados pelas Lojas MM. Os componentes da equipe vice-

campeã receberam bolsas de estudo no Centro Europeu. Todas as três equipes receberam 

troféu e medalhas. Houve também o sorteio de um curso para as equipes presentes, realizado 

pela ACIPG. 

Figura 1 – Evento principal e cerimônia de premiação 

  

 

RESULTADOS 

Ao final das apresentações foram colhidos, em vídeo, testemunhos de alguns 

participantes e todos foram unânimes em afirmar que o evento contribuiu para sua formação 

acadêmica e profissional, dando a eles a oportunidade de enfrentar uma situação real, refletir 

sobre ela e propor soluções aos stakeholders (que no caso do Grupo MM eram dois vice-

presidentes do grupo). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Centro de Educação Empreendedora (CEE) tem como responsabilidade desenvolver 

projetos destinados primariamente aos alunos da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 

buscando complementar os conhecimentos obtidos em sala de aula com atividades práticas 
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voltadas para o empreendedorismo e suas ramificações. Dentre estes projetos, o Real 

Challenge contribuiu para o desenvolvimento do pensamento empreendedor na universidade, 

estimulando e desafiando a criatividade dos alunos com o objetivo de contribuir com novas 

ideias e diferentes soluções para problemas habituais, além de promover uma aproximação 

entre empresa-universidade.  

APOIO 

A realização do projeto contou com o apoio da UEPG e dos seguintes parceiros: 

FAE Business School 

SEBRAE 

Lojas MM 

Centro Europeu 
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