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Resumo Abstract 

O PLAYER (Play and Learn As a Young European 
entRepreneur) é um concurso que aproveita valências 
lúdicas e de colaboração em aplicações sociais para 
motivar jovens para o Empreendorismo, sendo ao 
mesmo tempo ferramenta de educação, jogo e 
comunidade. O concurso consiste em quatro fases de 
progressão num aplicativo do Facebook, em que o 
Utilizador desenvolve o seu sentido do negócio até ter 
uma ideia de negócio pronta para investimento, 
passando pelo Second-Life, actividades de sondagem 
em Facebook, um jogo Web em que se constrói um 
mapa conceptual para testar a validade dum conceito 
de negócio (Sink-or-Swim) e uma recomendação de 
fontes de investimento. O Utilizador vê toda a sua 
participação no concurso resolvida num Resumo 
Executivo online para a sua ideia de negócio. Mediante 
desafios quinzenais e a ajuda de especialistas 
associados ao projecto PLAYER, o participante pode 
aplicar a sua ideia de negócio aperfeiçoada e tudo o 
que já aprendeu a um Plano de Negócio profissional, 
pronto para o mundo real dos negócios.  

PLAYER (Play and Learn As a Young European 
entRepreneur is a contest which applies game-like and 
social app valences towards motivating young people 
towards Entrepreneurship, being at once a knowledge 
tool, a training program and a Facebook social app. The 
contest is made up of four stages of progression, in 
which the User/Participant builds his business thinking 
up to the point of having a Business Idea ready for 
investment. User activities include Second-Life, 
Facebook polls, testing the validty of business concepts 
through a conceptual map webgame (Sink or Swim), 
and getting a Funding Recommendation. The User gets 
to see his entire participation in the contest resolved in 
an interactive Executive Summary for his business idea. 
The User gets to put all of the work in honing his 
business idea and developing his business thinking 
towards a profesional Business Plan with the help of bi-
weekly challenges and business specialists associated 
with PLAYER Project. A successfully completed 
Business Plan is ready for going into business in real-
life. 
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O desafio a que o PLAYER se propõe consiste em encorajar vários milhares de jovens a 

entrarem para uma comunidade onde podem expressar livremente a sua ideia de negócio 

própria, sem no entanto descurar o rigor de um currículo da educação para o 

Empreendorismo. Ao contrário da maior parte dos business simulations e jogos de 

negócio, o PLAYER trabalha a delicada tarefa de poder servir jovens fora de um contexto 

formal de educação para o empreendorismo ou da área de gestão e marketing, sem se ficar 

no entanto pelo lúdico puro e simples. Isto exige acompanhamento e, sobretudo, que uma 

série de actividades relaxadas, frequentemente de sentido lúdico ou com qualidades de 

aplicação social, ocorram na lógica do output final do trabalho do utilizador e meta da sua 

participação no concurso. Essa meta é o Resumo Executivo, ferramenta essencial de uma 

entrada séria no mundo do negócio e do empreendorismo. Jogos de simulação de negócio 

como o Simventure (Venture Simulations Ltd, 2010) estão pensados para distribuição 

restrita e condicionada, só podendo funcionar como parte de um currículo académico 

leccionado em sala de aula. O Simventure não possui igualmente o sentido da finalidade 

do PLAYER – transitar do negócio brinquedo-virtual para o startup real – e o apoio num 

concurso real (temporalidade, avaliadores humanos, prémios). O Simventure dispensa 

igualmente as valências de comunidade do PLAYER – votos, o utilizador ter que realizar 

networking e algum esforço de promoção e chamar a atenção de avaliadores em desafios 

quinzenais para poder transitar de fase. O PLAYER propõe-se guiar os utilizadores aos 

critérios de seriedade e visão de negócio necessários a um bom Resumo Executivo e 

premiar e motivar os utilizadores que demonstrem mais visão e dedicação ao seu projecto 

de negócio. Isto significa que o aplicativo de Facebook tem que permitir uma triagem 

estruturada e relevante daqueles utilizadores que mais consigam evoluir no uso do 

PLAYER como ferramenta do conhecimento, para que um número comportável de 

Resumos Executivos já bem estruturados chegue às mãos de avaliadores humanos. O 

PLAYER é então um concurso que, utilizando a comunidade e o jogo Web do Sink-or-

Swim, faz o participante transitar suavemente e de forma estruturada de uma ideia de 

negócio inicial que será vaga e incipiente para uma proposta sólida, pronta a colher 

investimentos e dar entrada no mercado. 
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