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Estudante da Ufba pode representar o Brasil em evento de
empreendedorismo nos EUA
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Jovem tem apenas 18 anos e já é dona de uma startup. Instituto em Massachusetts fez o convite e
ela depende de doações para participar.

Estudante de Biotecnologia na Universidade Federal da Bahia (Ufba), Anna Luísa Beserra foi
selecionada para representar o Brasil na turma 4 do MITx Bootcamp de Empreendedorismo, evento
que acontece de 7 a 12 de agosto, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), em
Cambrige, nos Estados Unidos. No entanto, para poder participar, a jovem de apenas 18 anos
precisa da colaboração de todos para custear as taxas impostas pela entidade americana, além de
passagem e hospedagem.
A empreendedora é proprietária da Safe Drinking Water For All (SDW), da qual é fundadora, e
carrega uma nobre missão: levar a melhor solução no tratamento da água para as pessoas,
principalmente de comunidades carentes do sertão nordestino. Anna se compromete, caso consiga
reunir a quantia necessária, que é de R$30 mil, a fazer um minicurso gratuito na Udemy (plataforma
online de aprendizagem) e repassar todo conteúdo adquirido no Bootcamp para interessados.
Além de ter a chance de representar o Brasil e mostrar para especialistas de todo o mundo o
potencial do país no que diz respeito ao empreendedorismo socioambiental e de inovação, Anna vê
o evento como “uma chance incrível de identificar possíveis investidores e parceiros para
deslanchar, de vez, o projeto da SDW”.
A ideia por trás do principal produto desenvolvido pela startup envolve poucas fases, de acordo com
Anna. “O primeiro passo é o preenchimento de um reservatório com água (de forma manual ou
automática) e exposição deste recipiente ao Sol. Após algumas horas, um sensor, incluso no
protótipo, avisa por sinal luminoso que a água já está pronta pra consumo e o usuário pode retirar,
ali mesmo, ou conectar à tubulação da residência para retirar diretamente na torneira”, detalha a
jovem.
Como ajudar
A data limite para pagamento da primeira taxa, que é de US$2 mil - cerca de R$7,2 mil - é o dia 30
de junho. Já a segunda taxa, US$4 mil dólares, quase R$14 mil, deverá ser paga até 7 de Julho. Em
função desses prazos, a jovem empreendedora precisa reunir o montante com urgência e qualquer
ajuda é válida. Quem quiser conferir a carta de aprovação de Anna no Bootcamp, enviada pelo MIT,
clica aqui .
Para doar qualquer quantia, clique aqui.
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