Editora CRV - Proibida impressão e/ou comercialização

EDUCAÇÃO
EMPREENDEDORA NO
ENSINO SUPERIOR
estratégias e experiências nacionais e catarinenses
JEFFERSON REIS BUENO
MARIANA MARRARA VITARELLI
(Organizadores)

Editora CRV - Proibida impressão e/ou comercialização

Editora CRV - Proibida impressão e/ou comercialização

Jeﬀerson Reis Bueno
Mariana Marrara Vitarelli
(Organizadores)

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA
NO ENSINO SUPERIOR: estratégias e
experiências nacionais e catarinenses

Editora CRV
Curitiba – Brasil
2020

Copyright © da Editora CRV Ltda.
Editor-chefe: Railson Moura
Diagramação e Capa: Designers da Editora CRV
Imagem da Capa: Shutterstock/Chinnapong; Song_about_summer
Revisão: Analista de Escrita e Artes

Ed24
Educação empreendedora no Ensino Superior: estratégias e experiências nacionais e catarinenses
/ Jeﬀerson Reis Bueno, Mariana Marrara Vitarelli (organizadores) – Curitiba : CRV, 2020.
240 p.
Bibliograﬁa
ISBN Digital 978-65-5868-617-0
ISBN Físico 978-65-5868-618-7
DOI 10.24824/978655868618.7
1. Educação 2. Empreendedorismo 3. Ensino Superior I. Bueno, Jeﬀerson Reis. org. II.
Vitarelli, Mariana Marrara. org. III. Título IV. Série
CDU 37

CDD 378
Índice para catálogo sistemático
1. Educação Superior 378

ESTA OBRA TAMBÉM ENCONTRA-SE DISPONÍVEL
EM FORMATO DIGITAL.
CONHEÇA E BAIXE NOSSO APLICATIVO!

2020
Foi feito o depósito legal conf. Lei 10.994 de 14/12/2004
Proibida a reprodução parcial ou total desta obra sem autorização da Editora CRV
Todos os direitos desta edição reservados pela: Editora CRV
Tel.: (41) 3039-6418 - E-mail: sac@editoracrv.com.br
Conheça os nossos lançamentos: www.editoracrv.com.br

Editora CRV - Proibida impressão e/ou comercialização

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)
CATALOGAÇÃO NA FONTE
Bibliotecária Responsável: Luzenira Alves dos Santos CRB9/1506

Editora CRV - Proibida impressão e/ou comercialização

Conselho Editorial:
Aldira Guimarães Duarte Domínguez (UNB)
Andréia da Silva Quintanilha Sousa (UNIR/UFRN)
Anselmo Alencar Colares (UFOPA)
Antônio Pereira Gaio Júnior (UFRRJ)
Carlos Alberto Vilar Estêvão (UMINHO – PT)
Carlos Federico Dominguez Avila (Unieuro)
Carmen Tereza Velanga (UNIR)
Celso Conti (UFSCar)
Cesar Gerónimo Tello (Univer .Nacional
Três de Febrero – Argentina)
Eduardo Fernandes Barbosa (UFMG)
Elione Maria Nogueira Diogenes (UFAL)
Elizeu Clementino de Souza (UNEB)
Élsio José Corá (UFFS)
Fernando Antônio Gonçalves Alcoforado (IPB)
Francisco Carlos Duarte (PUC-PR)
Gloria Fariñas León (Universidade de La Havana – Cuba)
Guillermo Arias Beatón (Universidade de La Havana – Cuba)
Helmuth Krüger (UCP)
Jailson Alves dos Santos (UFRJ)
João Adalberto Campato Junior (UNESP)
Josania Portela (UFPI)
Leonel Severo Rocha (UNISINOS)
Lídia de Oliveira Xavier (UNIEURO)
Lourdes Helena da Silva (UFV)
Marcelo Paixão (UFRJ e UTexas – US)
Maria Cristina dos Santos Bezerra (UFSCar)
Maria de Lourdes Pinto de Almeida (UNOESC)
Maria Lília Imbiriba Sousa Colares (UFOPA)
Paulo Romualdo Hernandes (UNIFAL-MG)
Renato Francisco dos Santos Paula (UFG)
Rodrigo Pratte-Santos (UFES)
Sérgio Nunes de Jesus (IFRO)
Simone Rodrigues Pinto (UNB)
Solange Helena Ximenes-Rocha (UFOPA)
Sydione Santos (UEPG)
Tadeu Oliver Gonçalves (UFPA)
Tania Suely Azevedo Brasileiro (UFOPA)

Comitê Cientíﬁco:
Altair Alberto Fávero (UPF)
Ana Chrystina Venancio Mignot (UERJ)
Andréia N. Militão (UEMS)
Anna Augusta Sampaio de Oliveira (UNESP)
Barbara Coelho Neves (UFBA)
Cesar Gerónimo Tello (Universidad Nacional
de Três de Febrero – Argentina)
Diosnel Centurion (Univ Americ. de Asunción – Py)
Eliane Rose Maio (UEM)
Elizeu Clementino de Souza (UNEB)
Fauston Negreiros (UFPI)
Francisco Ari de Andrade (UFC)
Gláucia Maria dos Santos Jorge (UFOP)
Helder Buenos Aires de Carvalho (UFPI)
Ilma Passos A. Veiga (UNICEUB)
Inês Bragança (UERJ)
José de Ribamar Sousa Pereira (UCB)
Jussara Fraga Portugal (UNEB)
Kilwangy Kya Kapitango-a-Samba (Unemat)
Lourdes Helena da Silva (UFV)
Lucia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira (UNIVASF)
Marcos Vinicius Francisco (UNOESTE)
Maria de Lourdes Pinto de Almeida (UNOESC)
Maria Eurácia Barreto de Andrade (UFRB)
Maria Lília Imbiriba Sousa Colares (UFOPA)
Mohammed Elhajji (UFRJ)
Mônica Pereira dos Santos (UFRJ)
Najela Tavares Ujiie (UTFPR)
Nilson José Machado (USP)
Sérgio Nunes de Jesus (IFRO)
Silvia Regina Canan (URI)
Sonia Maria Ferreira Koehler (UNISAL)
Suzana dos Santos Gomes (UFMG)
Vânia Alves Martins Chaigar (FURG)
Vera Lucia Gaspar (UDESC)

Este livro passou por avaliação e aprovação às cegas de dois ou mais pareceristas ad hoc.

Editora CRV - Proibida impressão e/ou comercialização

SUMÁRIO
PREFÁCIO ......................................................................................................9

Carlos Henrique Ramos Fonseca

Editora CRV - Proibida impressão e/ou comercialização

CAPÍTULO 1
O ENSINO DE EMPREENDEDORISMO NO BRASIL............................... 11

Higor Santana
Gustavo Cezário
Thelmy Rezende

CAPÍTULO 2
A ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NO ENSINO
SUPERIOR DO SEBRAE SC – EMPREENDEDOR DO FUTURO ...........27

Mariana Marrara Vitarelli
Jeﬀerson Reis Bueno
Juliana de Jesus Grigoli
Ida Luciana Martins Noriler
Luciana Matos Santos Lima

CAPÍTULO 3
O PAPEL DA UNIVERSIDADE NO ECOSSISTEMA
EMPREENDEDOR .......................................................................................53

Luciane Meneguin Ortega

CAPÍTULO 4
A EVOLUÇÃO DO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO EM
SANTA CATARINA ........................................................................................73

Anacleto Ângelo Ortigara
Alexandre de Souza

CAPÍTULO 5
A TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA
NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL –
CAMPUS CHAPECÓ ....................................................................................89

Humberto Tonani Tosta
Kelly Cristina Benetti Tonani Tosta

CAPÍTULO 6
A ATUAÇÃO DE UMA SECRETARIA DE INOVAÇÃO COM FOCO
NO EMPREENDEDORISMO, GESTÃO DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL E INOVAÇÃO ....................................................................107

CAPÍTULO 7
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EMPREENDEDORISMO POSSO
E O ECOSSITEMA DE EMPREENDEDORISMO INOVADOR DA
UNIVILLE.....................................................................................................127

Vanessa de Oliveira Collere
Marcelo Leandro de Borba
Luiz Melo Romão

CAPÍTULO 8
EMPREENDUCA: fortalecendo a educação empreendedora na Univali...... 143

Luciana Merlin Bervian
Francine Simas Neves
Gustavo Lima Soares

CAPÍTULO 9
PARTICIPAÇÃO DO PROJETO ADM UNIVILLE JR EM EVENTOS
DE EMPREENDEDORISMO .....................................................................161

João Alceu Ramos Beltrão

CAPÍTULO 10
CARACTERÍSTICAS EMPREENDEDORAS ...........................................189

Luciano Pinheiro

CAPÍTULO 11
A EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E O FUTURO DO TRABALHO .......209

Jaqueline Cristina Lima
Lilian da Silva Botelho

ÍNDICE REMISSIVO ..................................................................................229
SOBRE OS AUTORES ...............................................................................233

Editora CRV - Proibida impressão e/ou comercialização

Alexandre Moraes Ramos
Aluízia Aparecida Cadori
Caio Corrêa Costa
Catarina Erika Saito
Marlise There Dias
Ronaldo David Viana Barbosa

PREFÁCIO
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EDUCAR PARA FORMAR
EMPREENDEDORES DE SUCESSO
O brasileiro, em especial o povo catarinense, é naturalmente empreendedor. Abrir o próprio negócio é o sonho de boa parcela da população, que
vê no empreendedorismo uma alternativa de aliar a geração de renda com o
exercício de uma atividade que garanta satisfação pessoal. Prova disso é a
pesquisa GEM, Global Entrepreneurship Monitor (GEM), que constatou que
o sonho de ter um negócio próprio é compartilhado por mais brasileiros do
que o sonho de fazer carreira em uma empresa: 31,7% contra 19,5%.
Atualmente, as micro e pequenas empresas se destacam e representam 95% dos negócios formais de Santa Catarina. Essas empresas são
responsáveis por 54% dos empregos com carteira assinada e por 41% do
PIB do Estado.
Os pequenos negócios são peças fundamentais para mover a economia
do país, promovendo o desenvolvimento econômico e social. Porém, muitas
dessas pessoas que optam por empreender não estão devidamente preparadas para tal. É curioso pensar que, apesar de ser o sonho de boa parcela da
população, o empreendedorismo ainda não tem protagonismo nas escolas
e universidades.
Muitas pessoas que optam por abrir o próprio negócio, o fazem para
satisfazer um desejo pessoal ou por necessidade, mas não têm um preparo
técnico que vá garantir a sobrevivência da sua empresa, ou então fazer com
o que o caminho ao sucesso seja menos árduo.
Exemplo disso é que, ao abrir um negócio, parte dos empreendedores
não se atenta à importância de realizar as essenciais pesquisas de mercado,
compreender quem são os possíveis clientes, concorrentes, fornecedores,
e disponibilidade de capital. Além disso, são poucos os que começam uma
empresa com a consciência da importância do desenvolvimento de estratégias
bem fundamentadas para o sucesso de um negócio.
Tudo isso poderia ser evitado se falássemos mais sobre empreendedorismo, se esse tema passasse a fazer parte da formação de todo cidadão brasileiro. A inserção da educação empreendedora nas salas de aula é uma forma
de estimular o estudante a pensar nos desaﬁos de nossa sociedade e, a partir
de então, estimulá-lo a traçar caminhos que possam enriquecer o cenário
econômico por meio do empreendedorismo.

Proporcionar esse conhecimento é capacitar o brasileiro a construir o seu
caminho nesse universo, baseado em informações técnicas que vão aumentar
as chances de sucesso do seu negócio.
Se adotado como disciplina em seus currículos, tanto no ensino fundamental, médio, proﬁssional ou superior, o conhecimento sobre empreendedorismo, além do importante papel na formação do cidadão, é fundamental
para ampliar a percepção do jovem sobre o mundo do trabalho. Esse conhecimento possibilita ao estudante informações básicas, a partir do domínio de
algumas ferramentas, para o alcance de índices positivos caso venha a abrir
uma empresa ou, se não se tornar um empresário, para que seja autor de sua
própria história, com proatividade, entusiasmo, disciplina e planejamento.
Por isso o Sebrae SC estimula iniciativas como essa. Com a publicação
desse livro, que reúne artigos de fundamental importância sobre a relevância
da educação empreendedora e a sua real transformação na sociedade, voltamos
o nosso olhar para essa pauta.
É preciso estimular iniciativas que preparem os jovens brasileiros para
que, ao realizar o sonho de abrir o seu próprio negócio, tenham também
capacidade técnica para crescer e, com isso, promover o desenvolvimento
econômico e social que tanto almejamos no país.
Carlos Henrique Ramos Fonseca
Diretor Superintendente do Sebrae Santa Catarina
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CAPÍTULO 1

O ENSINO DE EMPREENDEDORISMO
NO BRASIL
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Higor Santana
Gustavo Cezário
Thelmy Rezende

1. Introdução
A educação como um direito indisponível está assegurado na Constituição
Federal de 1988 e deve ser garantida aos indivíduos com a colaboração de toda
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualiﬁcação para o trabalho. A ideia presente no
artigo 205 valoriza a educação integral focada em uma aprendizagem ao longo
de toda vida, que proporcione oportunidades adequadas de autorrealização e
inserção consciente e responsável no mundo do trabalho.
A Base Nacional Comum Curricular-BNCC valoriza essa visão plural
e singular do estudante como sujeito da aprendizagem, sem fragmentação
dos componentes curriculares de modo a oferecer um contexto sintonizado
com a sua necessidade, possibilidade e interesse. De acordo com essa política nacional, a preparação para o trabalho e para o exercício da cidadania
supõe o desenvolvimento pleno de competências e habilidades para aprender a
aprender com resoluções de problemas baseados na autonomia, possibilitando
aos estudantes inserir-se de forma ativa, crítica, criativa e responsável em um
mundo cada vez mais complexo e imprevisível, com a resiliência necessária
para se adaptar com ﬂexibilidade a novas condições de ocupação.
Nasce assim uma cultura empreendedora, favorável ao desenvolvimento
de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores relacionados à criatividade,
ao planejamento, à responsabilidade, à liderança, à colaboração, à visão de
futuro, à assunção de riscos, à resiliência, à curiosidade cientíﬁca, entre outros.
Conforme descrição da BNCC, o empreendedorismo é uma competência
essencial para o desenvolvimento pessoal, a cidadania ativa, a inclusão social
e a empregabilidade. Esta deﬁnição remonta o exposto no artigo 205, e sugere
que a educação empreendedora é um preceito constitucional no Brasil.
O ensino de empreendedorismo como uma competência transversal, que
se aplica a todas as esferas da vida, é defendido mundialmente. A agenda dos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, acordada nas Nações Unidas,
estabelece o aumento do número de jovens e adultos que tenham as competências necessárias, sobretudo técnicas e proﬁssionais, para o emprego,
trabalho decente e empreendedorismo. Neste caso, o conceito está relacionado
à capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços, negócios
inovadores, e/ou iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em
organizações já existente (IPEA, 2019).
Para a Comissão Europeia, empreendedorismo é quando alguém age
sobre oportunidades e ideias e as transforma em valor para os outros, podendo
ser ﬁnanceiro, cultural ou social (FFE-YE, 2012). O Quadro de Referências
das Competências Empreendedoras ou “EntreComp” é uma proposta que
visa criar consenso em torno de um entendimento comum sobre competências empreendedoras. A ferramenta contempla três áreas de competências:
ideias e oportunidades, recursos e ação. Para cada uma dessas três áreas,
Bacigalupo, Kampylis e Brande (2016) deﬁniram um conjunto de cinco
competências, com 64 temas e oito níveis de proﬁciência, totalizando mais
de 442 estágios de aprendizagem em empreendedorismo para a educação
formal, não formal e informal.
A primeira vez que a Comissão Europeia fez referência ao termo foi
em 2003 com o “Livro Verde sobre Empreendedorismo”. O ano de 2012 é
marcado pela “Comunicação Repensando a Educação”, que em 2013 impulsionou a construção do Plano de Ação de Empreendedorismo 2020 em grande
parte dos países europeus. Em 2016, A Comissão Europeia propôs “Uma nova
agenda de habilidades para a Europa: trabalhando juntos para fortalecer o
capital humano, a empregabilidade e a competitividade” (UNIÃO EUROPEIA, 2016) para enfrentar os desaﬁos da atualidade. De acordo com essa
agenda, em uma economia mundial em rápida evolução, competências relevantes e atualizadas para que as pessoas possam crescer e inovar são essenciais
para a coesão social, garantindo competitividade, atração de investimento e
um ciclo virtuoso de crescimento e de criação de emprego.
Por meio do empreendedorismo, os estudantes são desaﬁados a reﬂetirem
sobre o valor que eles querem entregar à sociedade e, em seguida, partir para
a criação e a realização de projetos, serviços, produtos, negócios de forma
inovadora. O propósito da Educação Empreendedora é, portanto, formar proﬁssionais com capacidade de conceber novas formas de pensar e de agir para a
solução de problemas da sociedade, com geração de novos ativos sustentáveis.
Lopes, Silva e Almeida (2020) apresentam quatro fases a serem percorridas pelo jovem empreendedor que favorecem o desenvolvimento de um
mindset de crescimento a partir do uso de metodologias ativas que valorizam
a experimentação: Descoberta, Ideação, Modelagem e Implantação. Fases
como estas são exploradas por diversos frameworks de construção e de gestão
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do conhecimento. As quatro fases se retroalimentam e a cada novo ciclo a
posição de partida amplia a complexidade dos níveis de competências a serem
exploradas, com expansão dos conhecimentos.
O acolhimento do estudante marca a primeira fase (Descoberta), em
que o conhecimento tácito é compartilhado por meio do diálogo e das interações sociais, permitindo a reﬂexão sobre as expectativas e sobre o desejo de
transformação da realidade. Os conteúdos da Descoberta têm como foco o
autoconhecimento, a busca do propósito, conectando os talentos a oportunidades. Os tipos de empreendedorismo são explorados como forma de provocar
a curiosidade dos estudantes orientando-os a encontrem respostas para suas
inquietações, fornecendo elementos para a elaboração do seu projeto de vida
e carreira proﬁssional.
A segunda etapa do processo pedagógico (Ideação) parte da problematização, na qual os estudantes são estimulados a identiﬁcar necessidades e
buscar soluções para resolvê-los por meio do levantamento de ideias possíveis.
É nesta fase que diferentes indivíduos combinam o conhecimento explícito a
que têm acesso, produzindo uma nova aprendizagem. A análise do contexto
é fundamental para identiﬁcar, criar e aproveitar oportunidades. Reconhecer
o valor da ideia, saber compartilhar e proteger as inovações de forma ética
são dimensões exploradas nesta fase da Ideação.
A terceira etapa do processo pedagógico (Modelagem) diz respeito à
instrumentalização ou “mão na massa”. É o momento em que, por meio do
entendimento do conteúdo sobre o tema explorado e com a ajuda de ferramentas e instrumentos de trabalho, os estudantes analisam a viabilidade de
aplicação das ideias.
Para facilitar a validação e a tomada de decisão mais assertiva, os estudantes são convidados a transformar a ideia em protótipo. A partir das percepções iniciais, estimula-se a experimentação com as interações entre os
estudantes. O objetivo é transformar a ideia em valor para o outro, com a
visão sobre modelos de negócio sustentáveis. Nessa etapa da Modelagem,
as capacidades de planejamento e gerenciamento podem ser desenvolvidas
com desaﬁos de priorização, deﬁnição de metas, métodos de organização e
acompanhamento. Conhecimentos ﬁnanceiros e econômicos podem corroborar ainda para a compreensão sobre orçamento, ﬁnanciamento e tributação.
A quarta etapa do processo pedagógico (Implantação) relaciona-se à prática
social, ou seja, é a aplicação concreta do conhecimento. É o momento em que
o estudante assume uma nova perspectiva de ação a partir do que aprendeu.
Nesse ponto, os estudantes poderão ter contato com técnicas para obtenção e
gerenciamento de recursos que podem ser aplicados imediatamente na operação
de um negócio ou projeto. Ou seja, a etapa da Implantação apresenta conteúdos
que orientam o estudante no desenvolvimento do seu plano de negócio e a sua

formalização, ou simplesmente a execução de um projeto, buscando recursos
ﬁnanceiros para intervenções nas comunidades. A prática de “Pitch” pode ser
utilizada como desfecho do processo, ou seja, o desenvolvimento de apresentações verbais concisas de uma ideia, utilizadas como argumentos de venda ou
convencimento de atores sobre a importância de determinada ação.
A sugestão é que essas quatros fases possam ser vivenciadas dentro de
um ciclo de aprendizagem, ao longo do ano letivo, em que sejam trabalhados
conteúdos de empreendedorismo. Mais do que uma disciplina ou projeto especíﬁco, é importante que as competências empreendedoras sejam desenvolvidas
de forma transversal dentro do currículo, sendo incorporados junto às tecnologias das diferentes áreas de conhecimento. A continuidade e a progressão
da aprendizagem são relevantes nesse contexto para alcançar o propósito da
educação empreendedora de transformação individual e da sociedade.
O presente artigo auxilia as instituições de ensino interessadas a estruturar
uma jornada empreendedora para o estudante a partir da prática experimentada pelo Sebrae. Seguindo as orientações da Unesco (2015), os conteúdos de
empreendedorismo do Sebrae combinam habilidades cognitivas de “aprender a
fazer” e “aprender a conhecer”, com habilidades socioemocionais de “aprender
a ser” e “aprender a conviver”. O ecossistema de educação empreendedora
é apresentado como o principal elemento para o desenvolvimento de uma
cultura empreendedora no território.

2. O Sebrae e a educação empreendedora
A missão do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas –
Sebrae é fomentar o empreendedorismo e contribuir para a construção de uma
cultura empreendedora no país com a ﬁnalidade de desenvolver competências
que permitam aos indivíduos mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes
para um desempenho satisfatório em diferentes situações – pessoais, proﬁssionais ou sociais. Para tal, a instituição distancia-se do ensino fundamentado
em conteúdos disciplinares para centrar-se no processo de aprendizagem da
pessoa e do proﬁssional ao mesmo tempo em que propicia a sua atuação
consciente e responsável na sociedade como agente de mudança.
Com mais de 47 anos promovendo o comportamento empreendedor, o
Sebrae pode ser considerado um dos precursores deste novo modelo educacional no Brasil. Ao longo destes anos, a instituição assumiu o desaﬁo de entregar
metodologias e ferramentas pedagógicas adequadas para promoção do conhecimento de forma multidisciplinar em todos os níveis de ensino, integrando
teoria e prática. O grande objetivo é tornar a experiência de aprendizagem
signiﬁcativa para a vida, estimulando a criticidade e a leitura de oportunidades
sobre o que vemos e como compreendemos o mundo atual.
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Para o Sebrae, desenvolver a capacidade de fazer escolhas assertivas deve
ser uma preocupação constante no percurso de vida de cada indivíduo. Posição essa alinhada com a BNCC, que valoriza, acolhe e estimula a escolha da
juventude, tendo o empreendedorismo como uma forma de incentivar o protagonismo e prepará-la para os desaﬁos do século XXI. Isso porque o crescimento
e a prosperidade dos países dependem, cada vez mais, da participação ativa
da juventude em todas as esferas da sociedade. Assim, a aprendizagem obtida
desde criança na educação formal é determinante para posterior participação
social, continuidade de estudos e formação, geração de ocupação e de renda.
Com esta visão, os programas do Sebrae promovem a cultura empreendedora no Ensino Fundamental, Médio, Proﬁssional e Superior. Para responder aos diferentes perﬁs de público e de interesses, o Sebrae exercita a sua
capacidade de atendimento personalizado a cada escolha do indivíduo, com
diferentes metodologias para o desenvolvimento de competências técnicas e
socioemocionais. O compromisso do Sebrae é acompanhar o estudante para
além da sala de aula, contribuindo para sua formação ao longo da vida, tanto
para os que acessaram a universidade quanto a grande maioria que tiveram que
empreender precocemente antes de concluírem a formação escolar básica. A
abrangência da sua operação nas diferentes fases da vida das pessoas, a pluralidade de produtos que disponibiliza para melhor atender às especiﬁcidades
do mundo do trabalho e a capilaridade de atendimento no território brasileiro
comprovam a singularidade da atuação do Sebrae.
A história da atuação do Sebrae na educação formal teve início a partir
da análise da performance da gestão de empresários de pequenos negócios e a
identiﬁcação de um gap de competências empreendedoras nesses proﬁssionais.
Estudos comparados demonstravam que em outros países esta formação era
realizada desde o ensino básico. A partir das experiências internacionais, o
Sebrae desenvolveu um modelo de formação gerencial adaptado à realidade
brasileira. Assim, a Escola Técnica de Formação Gerencial – EFG foi idealizada em Minas Gerais no início da década de 90 com o objetivo de suprir a
formação de gerentes de nível técnico para as pequenas empresas, tendo como
referencial o modelo de escolas austríacas. Com o passar dos anos, inúmeros
projetos foram desenvolvidos, a exemplo de empresa simulada e tutoria.
No ﬁnal da década de 90, o Sistema SEBRAE iniciou um processo de
reposicionamento institucional, deﬁnindo como uma das ações estratégicas
disseminar a cultura do empreendedorismo e da cooperação em todos os níveis
da educação formal (LIBERATO, 2009) O Século XXI inicia com sucessivas
reuniões entre Sebrae, Ministério da Educação – MEC e o Conselho Nacional
de Secretários Estaduais de Educação – CONSED, a ﬁm de que todas as unidades estaduais inserissem práticas pedagógicas que estimulassem a cultura
do empreendedorismo nas escolas públicas de educação básica.

Em 2001, o Sebrae/SP começa sua jornada de atendimento a estudantes do Ensino Fundamental com a oferta do curso Jovens Empreendedores
Primeiros Passos- JEPP. A cada ano, um tema especíﬁco é trabalhado de
forma complementar ao currículo da escola. A metodologia do JEPP utiliza
atividades lúdicas para estimular os alunos a assumirem riscos calculados e
tomarem decisões em prol da realização de seus sonhos. Os valores éticos e
sustentáveis, culturais e de cidadania são trabalhados na formação da cultura
empreendedora juntamente com etapas de planejamento para concretizar um
objetivo. No JEPP, a complexidade das competências vai ampliando, com
temas de empreendedorismo social e inovação nos dois últimos anos.1 A sua
aplicação na escola é feita pelos professores após serem capacitados pelo
Sebrae. Em 2003, o Sebrae/SP constitui uma unidade especíﬁca de educação
e lança o Programa Cultura Empreendedora, com diferentes práticas inseridas
nas instituições educacionais com o objetivo de formar cidadãos capazes de
serem protagonistas de suas próprias vidas.
No Ensino Médio, em 2003, tem início a primeira experiência no
Ceará e no Rio Grande do Norte com a aplicação do curso Despertar (LIBERATO, 2009), cuja base teórico-metodológica é fundamentada nos quatro
Pilares da Educação para o Século XXI da Unesco. Isso reforça a preocupação
do Sebrae em conceber o empreendedor como um ser humano integral em
suas múltiplas dimensões e o seu objetivo em formar sujeitos autônomos,
críticos, emancipados e cidadãos, autores de sua própria história. Os impactos
observados no comportamento dos estudantes ao entrarem em contato com
o conteúdo de empreendedorismo abordado no Despertar têm sido signiﬁcativos e podem ser constatados nos depoimentos em que testemunham uma
maneira diferente, mais consciente, de analisar os seus contextos de vida e de
lidar com os conﬂitos em casa e na escola, além de ampliar suas perspectivas
proﬁssionais, inclusive o desejo de empreender em um pequeno negócio.
As experiências de educação empreendedora no Ensino Fundamental e
Ensino Médio foram tão exitosas que em 2010 a estrutura física, material e de
pessoal do Sebrae/MG já comportava iniciativas de empreendedorismo nas
escolas públicas (como o JEPP e o Despertar). Neste mesmo ano, se dá o lançamento do projeto social Núcleo de Empreendedorismo Juvenil (NEJ), o curso
técnico em Administração com a mesma metodologia inovadora da Escola de
Formação Gerencial – EFG para jovens egressos da rede pública de ensino.
Em outubro de 2011 foi criado o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego, do Ministério da Educação (MEC), com o objetivo principal de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação
1

A atualização recente do material reforça as competências gerais definidas na BNCC, incorporando novos
temas como tecnologias digitais e robótica, com ênfase nas fases de design thinking (imersão, ideação,
análise, prototipação e validação), na cultura maker e outras metodologias ativas.
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Proﬁssional Técnica para a população brasileira. Em sintonia com o disposto
nos Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Proﬁssional de Nível
Técnico (RCNEPT), o programa lançado em parceira com o Sebrae Nacional
previa fomentar a cultura do empreendedorismo na juventude, com o desenvolvimento de competências ligadas à aplicação de conceito de princípios e
gestão; a percepção e análise de condições e oportunidades; e a perspectiva
do autoemprego. Quatro disciplinas são desenvolvidas para aplicação presencial, em média com 12 horas, tendo como títulos: Atitudes Empreendedoras e
Tipos de Empreendedorismo, Mundo do Trabalho; Planejando Meu Sucesso
Proﬁssional; Plano de Vida e Carreira.
Em 2013, nasce o Programa Nacional de Educação Empreendedora
– PNEE, com o objetivo de ampliar, promover e disseminar conteúdos de
empreendedorismo nos diferentes níveis de educação em todo o Brasil. Desde
então, o Sebrae tem atuado ativamente para oportunizar a educação empreendedora entre professores, estudantes e gestores, além da comunidade escolar
como um todo. Para dar força ao nascimento do PNEE, o Sebrae ﬁrma convênio com a Junior Achievement2 para levar o empreendedorismo aos jovens
ainda nas escolas, e com a Endeavor, com foco no Ensino Superior.
Aos poucos, o Sebrae amplia seu portfólio de soluções para o Ensino
Superior. As disciplinas “Empreendedorismo” e “Empreendedorismo e Inovação” cumprem esse propósito a partir da capacitação de professores para que
estes sejam disseminadores desses conteúdos nas universidades. O Projeto
de Extensão em Empreendedorismo Social e Negócios de Impacto Social
estimula uma educação que promova uma intervenção na sociedade, incentivando o desejo de transformar o mundo, a partir de desaﬁos sociais de uma
determinada localidade. Nestas iniciativas, o conteúdo programático trabalha
o contexto socioeconômico, ambiental e cultural do local, desenvolve empatia
com as causas e apresenta oportunidades para transformá-las, fortalecendo a
capacidade de mobilização de recursos com parcerias e alianças estratégicas.
Em 2013, a Escola de Negócio Sebrae SP começa uma parceria com o
governo de São Paulo e o Centro Paula Souza, sendo credenciada no MEC
em 2018 como Escola Superior de Empreendedorismo (ESE). Com foco
no proﬁssional do futuro, a ESE desenvolve competências nos jovens que
permitem a escolha dos seus próprios caminhos, utilizando como principal
Matriz de Competências Empreendedoras a EntreComp da União Europeia.
Em 2020, a ESE recebeu nota máxima na avaliação do MEC e já inicia uma
estratégia de expansão, principalmente com a percepção de que o atendimento
digital não se restringe as fronteiras estaduais.
2

Associação educativa, sem fins lucrativos, criada nos Estados Unidos em 1919 que, entre tantas metodologias, possui o Programa Miniempresa, uma formação em 15 semanas que trabalha os fundamentos da
economia de mercado e gestão empresarial, como fluxo de caixa e orçamento pessoal e familiar.
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3. Reposicionamento da estratégia de
educação empreendedora do Sebrae
Desde a implantação do Programa Nacional de Educação Empreendedora – PNEE, o Sebrae vem ampliando a sua atuação junto aos jovens, dentro
e fora da escola, otimizando o seu portfólio de produtos de modo a corresponder à diversidade desse público em relação aos níveis de maturidade de
conhecimento e de escolaridade. De 2013 a 2019, o Sebrae alcançou mais de 5
milhões de estudantes, 165 mil professores e 10 mil instituições de ensino.
O crescimento no atendimento é notório, abrangendo anualmente mais
de 1 milhão de estudantes e 100 mil professores. Contudo, o que poderia ser
uma marca expressiva, pode ser interpretado como um baixo valor relativo
quando se observa mais de 38 milhões de estudantes no Ensino Fundamental
e Médio e mais de 10 milhões no Proﬁssional e Superior. O “Sebrae que o
Brasil precisa” é o que consegue oportunizar o ensino de empreendedorismo
para todos os estudantes. O olhar da escalabilidade poderia nos conduzir
à priorização dos dez estados de maior matrícula de estudantes no ensino
básico. Porém, quando se analisa a capacidade da educação empreendedora
ao contribuir com outros indicadores na ótica da equidade, a priorização se
direciona para os outros estados com IDEB abaixo da média nacional.
Frente a esses desaﬁos, o reposicionamento estratégico do programa se
volta para o alcance da totalidade dos estudantes brasileiros, promovendo a
inovação e transformando realidades locais, ambientes educacionais e pessoas
físicas (estudantes e professores). Os primeiros passos perseguidos buscam a
incorporação do empreendedorismo nos currículos estaduais e municipais, a
partir da Base Nacional Comum Curricular. Essa é uma oportunidade ímpar
para o Sebrae fortalecer o seu papel educacional. Espera-se ao ﬁnal contribuir
para a conquista da independência, podendo o cidadão decidir o que quer ser,
quando e o que deseja fazer.

Editora CRV - Proibida impressão e/ou comercialização

Em 2015, iniciam as atividades do Centro Sebrae de Referência em
Educação Empreendedora- CER, com o objetivo de desenvolver estudos,
pesquisas, ferramentas e tecnologias para o fomento do empreendedorismo.
Para inspirar educadores, gestores e estudantes, essa plataforma digital disponibiliza tendências e conteúdos mais atualizados de educação empreendedora.
Destaque ainda para o ConheCer, principal evento presencial do Sebrae em
educação, realizado em Minas Gerais (2017), Paraíba (2018) e Santa Catarina (2019). No contexto da pandemia em 2020, o CER se consolidou como
principal canal de interação digital do Sebrae, produzindo inúmeros webinars
para professores e ferramentas de educação empreendedora.
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A paralisação das instituições de ensino em virtude da pandemia da
COVID-19 exigiu a reinvenção do Sebrae na área da educação empreendedora. Até o momento, as soluções trabalhadas eram quase todas presenciais e
de signiﬁcativa carga horária. Exceção a alguns conteúdos digitais, como os
vídeos produzidos na relação histórica com o Canal Futura (disponibilizados a
diferentes redes de ensino no período da pandemia). Isso, sem contar os mais
de 100 cursos EAD desenvolvidos para educação não formal, que passaram
por curadoria para montagem de trilhas para professores e explorados como
atividades para os estudantes realizarem em casa.
A diﬁculdade de acessar os estudantes impulsionou a prioridade no
desenvolvimento das competências empreendedoras no professor, ao invés
do enfoque anterior de formação na replicação das metodologias descritas
anteriormente. O entendimento é que o professor deve ser o principal canal de
comportamento empreendedor a inspirar os estudantes dentro da sala de aula,
utilizando formas lúdicas e inovadoras para ensinar os alunos a “aprender a
aprender”. Mesmo em casos em que foi possível alcançar os estudantes diretamente, o professor mantém papel relevante de transformação no ecossistema
da educação empreendedora.
Apesar de reﬂexões dentro do Sebrae, ainda não existia uma estratégia
de interação direta com o aluno. A oportunidade ganha força com a iniciativa
dos Embaixadores da Educação, organização sem ﬁns lucrativos formada por
egressos do projeto NEJ do Sebrae em Minas Gerais. Se a pandemia impossibilitava lotar o estádio do Mineirão na terceira edição do Crie o Impossível,
em pouco mais de quinze dias estudantes de todos os estados seriam mobilizados para um evento on-line. Ao todo, foram mais de 70 mil visualizações
no YouTube e mais de 100 mil no TikTok simultâneos ao evento, inaugurando
um engajamento permanente por meio de desaﬁos empreendedores, com foco
na mitigação da evasão escolar.
Para proporcionar a maior atratividade e mobilização dos jovens, inicia-se
um trabalho de identiﬁcar inﬂuencers digitais em cada estado. A adequação
da linguagem no portal do Sebrae, campanhas educacionais promovidas nas
redes sociais, apresentadores jovens nos cursos digitais são algumas das ações
implementadas. Nesse contexto, o Guia Essencial, conteúdo de grande aceitação por estudantes do Ensino Médio, ganhou em 2020 uma versão digital
de 40 horas, abordando conteúdos de Descoberta e Ideação. Em São Paulo,
a parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE favorece a
adequação do conteúdo produzido para o Pronatec para interação com mais
de 50 mil estudantes no formato digital. A ﬂexibilidade para que as unidades
estaduais do Sebrae produzissem soluções para o seu contexto gerou a multiplicação de conteúdo em diferentes formatos, como jogos e vídeos.

Estudo da empresa Cartello (2020) sobre jovens entre 10 a 25 anos
(nascidos entre 1995 a 2010), reconhecidos como a Geração Z, demonstram
a motivação por causas sociais e a valorização da comunidade mais do que
as gerações anteriores, e utilizam as mídias digitais para difundi-las. O pragmatismo é outra característica deste público, combinando o idealismo da
Geração Y com uma forma mais realista de encarar a vida. Logo, os jovens
estão, sim, preocupados com a sua ocupação no futuro, o sucesso econômico
e a necessidade de desenvolver competências para prosperar em um mundo
em constante mudança. Porém, desaﬁos sociais parecem ainda ser abordagens
mais promissoras para engajar os estudantes na educação empreendedora
(ARRUDA; BUCHART; DUTRA, 2016). Logo, é importante apresentarmos metodologias que problematizem a realidade e deem oportunidade aos
estudantes para exercerem sua cidadania como agentes de mudança, fazendo
diferença para a sociedade, com criação de valor nas suas iniciativas.
É indispensável conectar a educação com o mundo ao redor da escola. A
grande transformação será ocasionada pelo encontro das iniciativas da Educação Formal com processos que ocorrem no ecossistema inovador. A instituição
de ensino exerce forte inﬂuência no desenvolvimento do seu território ao
fazer evoluir o seu ecossistema de educação empreendedora (LOPES; SILVA;
ALMEIDA, 2020), que tem como dimensões atores, estrutura, recursos, cultura e políticas públicas. O Sebrae tem aperfeiçoado inúmeros instrumentos
de diagnóstico e investido na construção de um plano de ação favoráveis
ao desenvolvimento do ecossistema de educação empreendedora. Entre os
instrumentos, destacam-se os bancos de dados de inteligência territorial e o
Radar que apresenta uma lista de veriﬁcação do grau de maturidade da instituição de ensino.
É importante salientar que as mudanças na estratégia da educação
empreendedora já estavam em andamento no Sebrae em 2019. A pandemia
surgiu como um catalizador desse processo, ampliando a possibilidade de
ofertar conteúdos de empreendedorismo em diferentes formatos com a maior
aceitação do conteúdo digital dentro do novo contexto de ensino híbrido. A
articulação com os principais atores da política educacional no país tem se
mostrado essencial para a composição de uma rede de fomento ao empreendedorismo. Faz parte da estratégia nacional um alinhamento com a política
do Ministério da Educação, a aproximação dos institutos federais e o trabalho
conjunto com as secretarias de educação, por meio do Conselho Nacional
de Secretários Estaduais de Educação – Consed e da União dos Dirigentes
Municipais de Educação – UNDIME. O Centro Sebrae de Referência de
Educação Empreendedora – CER passará a atuar cada vez mais como Hub,
funcionando como um ﬁltro dos principais conteúdos de empreendedorismo
produzidos no Brasil e no mundo.
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O engajamento de professores deve ser potencializado com a convergência de parcerias estratégicas. Neste momento, o Sebrae Nacional avança
com a realização de iniciativas com o Canal Futura e o Instituo Ayrton Senna.
Outras parcerias foram estabelecidas no âmbito dos estados e das regionais,
de acordo com a especiﬁcidade de cada território. Um dos principais desaﬁos é a construção de uma plataforma de relacionamento única, capaz de
interagir os diferentes parceiros e atores. Os benefícios para os que aderem
a estratégia devem ser claros, a exemplo de informes com tendências de
empreendedorismo disparados pelo CER, trilhas de formação como módulos
de especializações que contabilizem para o plano de carreira dos professores,
ciclos de debates com grandes palestrantes, catálogo digital com fácil busca
de objetos educacionais mediante matriz de competências para distintas áreas
de conhecimento, realização do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora
para valorização dos educadores
A avaliação dos resultados de aprendizagem em empreendedorismo ainda
é um desaﬁo em todo o mundo. Nenhum sistema educativo europeu implementou uma avaliação especíﬁca dos resultados relativos à educação para
o empreendedorismo, conforme apontado no estudo da Comissão Europeia
(2016) como uma limitação considerável para a concretização desse objetivo.
O conceito de empreendedorismo é determinante para a escolha dos indicadores de resultado. O PNEE, em 2021, para além de estudantes que consideram
abrir um negócio (compreensão mais restrita do termo), passa a incorporar
o interesse de empreender, que incide sobre os resultados de aprendizagem
ligados à empregabilidade, cidadania ativa e competências empreendedoras
para a vida pessoal e para o trabalho. A taxa de cobertura de estudantes e de
professores atendidos por soluções do Sebrae ou de parceiros é outro indicador
que aponta para a necessidade de escalar.
A coleta de dados junto às instituições escolares é importante para veriﬁcarmos o efeito do ensino de empreendedorismo na motivação e engajamento
dos alunos para galgarem níveis escolares mais avançados que contribuam
para a elevação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), para a redução
da evasão escolar, para a melhoria do IDEB e outros indicadores educacionais.
É preciso veriﬁcar a melhor forma de aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados,
que estabelece a necessidade do consentimento especíﬁco de um responsável
legal quando os dados se referem a menores de 13 anos de idade. Mesmo
no caso de jovens, é preciso estabelecer um número mínimo de informações
de forma a não inviabilizar o atendimento ou mesmo a prestação de contas
aos órgãos de controle. Avaliação de impacto efetiva deverá ser realizada
com pequeno número de instituições de ensino e de municípios a partir da
metodologia de grupos controle. Nesse processo, o apoio das universidades é

muito importante para estabelecer metodologias adequadas de forma a isolar
as variáveis e a identiﬁcar o impacto das iniciativas de empreendedorismo
no indivíduo, nas instituições e no território.
Fontes oﬁciais de coletas devem ser exploradas ainda na avaliação do
empreendedorismo. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes
(Pisa), por exemplo, oferece informações sobre os principais fatores que
moldam a aprendizagem, dentro e fora da escola, avaliando a resolução de
problemas e o letramento ﬁnanceiro (compreensão de conceitos e riscos ﬁnanceiros). Outros indicadores relevantes são disponibilizados pela Global Entrepreneruship Monitor – GEM, como a série histórica de empreendedorismo
no Brasil, motivações para iniciar um negócio e os resultados de entrevistas
com especialistas que avaliam variáveis de educação como encorajar a criatividade, a autossuﬁciência e a iniciativa pessoal. O Brasil ocupa a 49a posição
no relatório 2019/2020 no que se refere a educação empreendedora, entre 54
países pesquisados.
De acordo com o Censo Escolar 2019 de ensino básico, a rede pública
concentra 85% dos estudantes do Ensino Médio. Já no Ensino Superior esta
lógica se inverte, com 88% das matrículas de graduação pulverizadas em
instituições privadas. Do pequeno universo que alcança a universidade, apenas 14,5% conseguem concluir de acordo com o Censo de 2017. Lógicas
diferentes que impõem estratégias adequadas a cada contexto. Enquanto a
unidade de educação empreendedora prioriza a educação básica, a área de
inovação do Sebrae se aproxima cada vez mais das universidades, integrando
com os programas de competitividade.

4. A educação empreendedora no ensino superior
No Ensino Superior, o ecossistema universitário e de inovação é composto por diferentes agentes, como membros da academia do setor público e
privado; startups; centros e núcleos de pesquisa; incubadoras e aceleradoras;
empresas juniores; laboratórios; entre outros. Na busca de compreender melhor
esse universo, inserir a temática de inovação nos currículos, ampliar o número
de atendimentos e aperfeiçoar o programa para o público de estudantes e
professores, o Sebrae realizou, em março de 2020, a Oﬁcina – Construção
da Estratégia Nacional de Educação Empreendedora para atuação no Ensino
Superior. Uma ação conjunta das Unidades de Cultura Empreendedora e de
Inovação em que foram apresentadas experiências de alguns estados na aplicação de soluções de educação empreendedora em uma perspectiva conectada
com as ações de inovação, em especial vinculada a Startups.
O Sebrae/SC, apresentou a Jornada Empreendedora, uma proposta de
prototipagem e execução de ideias em forma de negócios, encadeados em uma
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rede de oportunidades. Faz parte dos objetivos desta solução o: (i) estímulo
ao empreendedorismo; (ii) fortalecimento do ecossistema empreendedor;
(iii) vivência internacional; (iv) aproximação com o mercado; (v) desenvolvimento de comportamentos, atitudes e habilidades empreendedoras; (vi)
redes de construção de conhecimento. A estratégia se dá por meio de acordos
de cooperação técnica ﬁrmados entre o Sebrae SC e as principais Instituições
de Ensino Superior do estado.
No Distrito Federal, o Sebrae/DF deﬁniu como foco de atuação com as
Instituições de Ensino Superior a aplicação da solução Share Id, eventos de
conhecimento para a discussão de temas relacionados a empreendedorismo
inovador e digital e a inovação e tecnologia. Os eventos são direcionados
para educadores e estudantes, e os temas são customizados de acordo com o
interesse de cada Instituição de Ensino.
A Maratona Universitária de Empreendedorismo e Inovação, é a solução
desenvolvida pelo Sebrae RN, e tem como objetivo estimular os participantes
a enfrentarem, de forma proativa, os desaﬁos e/ou problemas observados no
cotidiano das pessoas que comprometem o bem-estar da sociedade. As atividades previstas na Maratona desaﬁam os participantes a pensarem e prototiparem ideias que gerem soluções viáveis para o enfrentamento dos problemas
sociais, identiﬁcados nos momentos de imersão e realização das atividades,
que produzem efeitos negativos na qualidade de vida das pessoas.
O Sebrae PE, com objetivo de proporcionar uma experiência imersiva que
contribua para que o participante desenvolva as competências e habilidades
do proﬁssional exigidas pelo mercado, tem aplicado a solução Startup Way.
Entre as competências, podemos destacar: resolver problemas complexos,
pensamento crítico, criatividade, liderança, trabalho em equipe, inteligência
emocional e tomada de decisão.
Soma-se a essas iniciativas o Programa Intensivo de Agitação – Agita,
solução do Sebrae/MG que promove o desenvolvimento de competências
empreendedoras e o desenvolvimento de novos negócios. O Programa tem a
intenção de oferecer conhecimentos para que novos empreendedores possam
reuni-los à sua experiência e, assim, desenvolver negócios sustentáveis e
inovadores no território de atuação.
Por sua vez o Sebrae PR apresentou a solução Startup Garage, cujo objetivo é fortalecer o ecossistema de empreendedorismo, oferecendo aos alunos
das Instituições de Ensino Superior, um ambiente para criação de startup, tendo
a universidade como canal para desenvolver estudantes empreendedores em
um ambiente de aprendizagem de negócios.
Desta forma, o Sebrae se apresenta preparado para lançar problemas reais
enfrentados por grande parte das empresas de micro, pequeno e médio porte.
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“O Sebrae que o Brasil precisa” amplia cada vez mais os seus investimentos na educação do país, disseminando a cultura empreendedora. Não
se trata de estimular a abertura de empresas no Brasil ou a precarização do
trabalho precoce, mas sim de fomentar escolhas conscientes desde a juventude atrelada a atitudes coerentes e transformadoras ao longo da vida para a
realização pessoal. O empreendedorismo na educação deve ser visto, antes
de mais nada, como um conteúdo que amplia a capacidade dos indivíduos de
realizarem seus sonhos, indicando comportamentos típicos de quem resolve
agir para produzir resultados desejados.
O sonho ganha força com a nova Base Nacional Comum Curricular
–BNCC. Uma vontade cidadã prevista na Constituição de 1988, mas que
agora se concretiza nas competências gerais nela previstas. Neste novo modelo
educacional, o professor ao invés de repassar conteúdo, ganha um papel primordial na promoção do protagonismo juvenil.
O que se apresenta como uma inovação dentro das escolas, para garantir
a equidade da educação brasileira, pode ser um risco se não conseguirmos
realizar uma transição adequada entre modelos educacionais em todo o território brasileiro. A preocupação com a escalabilidade deve vir junto com
o olhar sobre os mais vulneráveis, abrangendo principalmente as unidades
territoriais com maiores diﬁculdades na educação. Este processo deverá ser
fortemente pautado pela formação adequada dos professores, pela disseminação de métodos e tecnologias educacionais mais atrativas e revisão do modelo
de avaliação do desempenho escolar.
O Ecossistema de Educação Empreendedora deve ser capaz de conectar
diferentes atores, com destacada participação dos empresários locais e lideranças comunitárias. Projetos voltados para os municípios devem ser propostos
de forma conjunta com educadores, estudantes, equipe pedagógica e gestores
escolares. Os espaços educacionais devem favorecer o compartilhamento de
ideias, explorando novas áreas fora das escolas e das universidades. O primeiro
passo para institucionalizar a educação empreendedora é adequar as matrizes
curriculares, com vista às vocações e às potencialidades do território.
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Luciana Matos Santos Lima

1. Introdução
Desde a sua criação, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas de Santa Catarina – Sebrae SC ocupa uma posição de destaque nos
cenários econômico e social catarinense como agente mobilizador do desenvolvimento regional dos pequenos negócios, otimizando, nos indivíduos, os
seus potenciais empreendedores e, consequentemente, melhorando as suas
qualidades de vidas e a de suas regiões.
Assim, desde o início do século XXI, o Sebrae SC tem investido de forma
enfática no atendimento aos pequenos negócios de maneira segmentada, na
interlocução com os empresários e empresárias, na qualidade das capacitações
ofertadas ao público-alvo, no estímulo à inovação e ao uso da tecnologia e
na ampliação do diálogo com as instituições de ensino público e privado,
tendo em vista a disseminação da cultura empreendedora e o fortalecimento
do ecossistema empreendedor em Santa Catarina.
Com o olhar projetado para o futuro, vislumbrando uma sociedade que
ofereça mais oportunidades tanto para o desenvolvimento de projetos pessoais
como proﬁssionais, o Sebrae SC implementou em 2014, o Programa de Educação Empreendedora, com base em princípios que contemplam as múltiplas
dimensões humanas no contexto da “era da informação, da globalização e do
surgimento de novas tecnologias”.
O Programa de Educação Empreendedora de Santa Catarina segue as
diretrizes e orientações do Programa Nacional de Educação Empreendedora
do Sebrae – PNEE, lançado em 2013, em Brasília. Desde o início de 2020,

o Programa é chamado de Empreendedor do Futuro e possui como objetivo promover políticas de formação e inserção do empreendedor desde a
educação básica.
Atualmente, tanto o Programa Nacional de Educação Empreendedora do
Sebrae como o Programa de Educação Empreendedora do Sebrae SC ofertam diversos produtos e serviços às instituições de ensino que atuam nos três
níveis de formação em Santa Catarina. Dentre os segmentos atendidos pelos
Programas, destacam-se as ações realizadas em parceria com as instituições
de ensino superior públicas e privadas, bem como os resultados alcançados
pelas mesmas.
Este capítulo tem como objetivo apresentar a estratégia de educação
empreendedora implementada nas instituições de ensino superior de Santa
Catarina, assim como as ações realizadas e os resultados alcançados ao longo
dos seis anos de atuação nesse segmento.
A metodologia adotada para elaboração deste artigo segue os ritos da
pesquisa descritiva e documental, pois, conforme mencionam Triviños (1987)
e Fonseca (2002), esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade, recorrendo à fonte constituída de documentos
oﬁciais do Sebrae Santa Catarina.

2. Educação empreendedora: conceito e
diretrizes do Sebrae Nacional e Sebrae SC
Vislumbrar uma sociedade que ofereça mais oportunidades para o desenvolvimento de projetos pessoais e proﬁssionais na “era da globalização, da
informação e das novas tecnologias”, levou o Sebrae a ampliar seu escopo de
atuação e adentrar em um novo universo – o da Educação, tendo como desaﬁo,
estimular o debate sobre o conceito de Educação Empreendedora, implementar
soluções educacionais empreendedoras nas instituições de ensino, disseminar
a cultura empreendedora e fortalecer o ecossistema empreendedor no país.
Embora exista uma diversidade de conceitos, teorias e interpretações
relacionadas ao tema educação empreendedora, a perspectiva adotada pelo
Programa Nacional de Educação Empreendedora do Sebrae – PNEE e pelo
Programa de Educação Empreendedora do Sebrae SC visa uma ressigniﬁcação
das práticas de aprendizagem, de forma a considerar os seguintes fundamentos: a autonomia para aprender, o desenvolvimento de habilidades e atitudes
essenciais, que contribuam para incentivar a competência na gerência da vida
pessoal, proﬁssional e social.
Essa perspectiva está alinhada aos quatro pilares da educação para o novo
milênio propostos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura – UNESCO, quais sejam:
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[...] aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender
a viver juntos, a ﬁm de participar e cooperar com os outros em todas as
atividades humanas; ﬁnalmente aprender a ser, via essencial que integra
as três precedentes (DELORS, 1999, p. 90).

Nesse sentido, pode-se aﬁrmar que a Educação Empreendedora é voltada
para a realização de objetivos individuais e coletivos. Para este ﬁm, é necessário que o sujeito busque o autoconhecimento, propósito, novas aprendizagens
e o sentido de coletividade.
A educação, por sua vez, deve atuar como transformadora deste sujeito
e incentivá-lo à ruptura de paradigmas e ao desenvolvimento de comportamentos empreendedores, que possibilitem a sua inserção sustentada no mundo
do trabalho, atuando como um intraempreendedor1, um empreendedor de
negócios2, ou um empreendedor social3.
Tendo em vista essa diversidade de modalidades de empreendedorismo,
a Educação Empreendedora possibilita a inserção sustentada do sujeito no
mundo produtivo, no mundo do empreendedor, por meio da valorização dos
processos educacionais que estimulam o desenvolvimento do ser humano em
todas as suas dimensões, de forma que ele possa contribuir com ideias para o
mundo dos negócios e para o ambiente em que está inserido.
A partir desse ponto de vista, a educação empreendedora deﬁne-se como
uma forma de intervenção no mundo para transformar pessoas, ambientes e
realidades, por meio da criatividade aliada ao conhecimento, ao olhar inovador
e a busca de oportunidades.
Essa abordagem também amplia o signiﬁcado do conceito de empreendedorismo na medida em modiﬁca “a percepção de empresário para empreendedor, competição para cooperação e o foco no indivíduo para o foco na
sociedade” (SEBRAE, 2016, p. 14-15).
Desse modo, o empreendedorismo passa a ser associado a outros valores
fundamentais para a nossa sociedade, como: a ética, a cidadania, a cultura da
inovação e a sustentabilidade ambiental.
Assim, o empreendedorismo vai além da visão de negócios, ampliando sua
atuação para o desenvolvimento de características e comportamentos empreendedores, tais como: iniciativa, busca pelo conhecimento, estabelecimento de
1

2
3

Intraempreendedorismo: de acordo com o Sebrae, intraempreendedorismo é a prática das características
empreendedoras em ambientes de trabalho institucionalizados, tais como: empresas privadas, instituições
públicas e instituições do terceiro setor (ONG).
Empreendedorismo de negócios: para o Sebrae, empreendedorismo de negócios é a aplicação das características empreendedoras no mundo empresarial, respeitando os aspectos éticos e a questão da sustentabilidade.
Empreendedorismo social: segundo o Sebrae, o empreendedorismo social é a aplicação das características
empreendedoras voltadas para atender as necessidades sociais, demandadas pelas comunidades de baixo
índice de desenvolvimento social ou excluídas, tendo como foco a inserção econômica e a sustentabilidade.
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2.1. Valores
Para a especialista em gestão de pessoas Sonia Helena dos Santos,
Valor de uma forma ampla pode ser traduzido como um conjunto de normas e princípios socioculturais aceitos ou mantidos por indivíduos, classe
ou sociedade. E, dentro de pequenas empresas, os valores são como o
coração da cultura organizacional, deﬁnem o sucesso em termos concretos
para os empregados e estabelecem os padrões que devem ser alcançados
(LAM, 2012 apud SEBRAE, 2015, p. 27).

Nesse sentido, a Educação Empreendedora é voltada para objetivos
individuais e coletivos. Para este ﬁm, é necessário que o sujeito busque o
autoconhecimento e novas aprendizagens, além do espírito de coletividade.
A educação, por sua vez, deve atuar como transformadora deste sujeito e
incentivá-lo à quebra de paradigmas e ao desenvolvimento de comportamentos empreendedores.
A Educação Empreendedora possibilita a inserção sustentada no mundo
produtivo, no mundo dos negócios. Destaca-se a valorização dos processos
educacionais que estimulam o desenvolvimento do ser humano em todas
as suas dimensões, de forma que ele possa contribuir com ideias para o
mundo dos negócios e para o ambiente em que está inserido. Há o desejo
de buscar mudanças, reagir a elas e explorá-las como oportunidade de
negócios (FERNANDES, 2012, p. 186).

De acordo com os Referenciais Educacionais do Sebrae (2015), os princípios e os valores que integram os referenciais educacionais dos Programas
de Educação Empreendedora do Sebrae Nacional e do Sebrae SC, são:
•

A pessoa como unidade indissociável de pensamento, sentimentos
e ações, interagindo constantemente com o meio social;
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metas, persuasão, correr riscos calculados, exigência de qualidade e eﬁciência,
autoconﬁança, monitoramento, avaliação, comprometimento, persistência e
rede de contatos. Tais características e comportamentos são compreendidos
como essenciais no desenvolvimento de qualquer atividade a que se proponha
um sujeito na busca da realização pessoal e proﬁssional.
Nesse sentido, a Educação Empreendedora estimula o desenvolvimento
de atitudes, habilidades e competências pessoais, por meio da absorção de
valores que colocam o empreendedor como protagonista do seu processo e
agente de mudança. Em termos metodológicos o Sebrae adota as perspectivas
vivencial, prática e contextualizada.
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O empreendedor como o centro gravitacional do processo educacional;
A educação como processo dinâmico e permanente;
A capacitação continuada, fundada na indissociabilidade entre teoria
e prática;
O desenvolvimento das competências cognitivas, atitudinais e operacionais necessárias ao bom desempenho da cidadania e da gerência
de empreendedorismo de pequeno porte;
A democratização do conhecimento, mediante as tecnologias da
comunicação e da informação;
O pensar criativo como fonte geradora de avanço cientíﬁco e cultural;
A aplicação imediata dos saberes no exercício das atividades proﬁssionais;
As atitudes de colaboração, parceria e cooperação que signiﬁquem
“operar com”, ou seja, trabalhar em conjunto, destacando os talentos
e habilidades com foco para o bem comum.

A partir da deﬁnição dos valores, o Sebrae cria, desenvolve e implementa
ações e soluções de Educação Empreendedora em instituições de ensino em
todas as regiões do país.

2.2. Ciclo de Aprendizagem Vivencial (CAV)
De acordo com os referenciais teóricos e metodológicos adotados pelo
Sebrae, a Educação Empreendedora privilegia o estímulo à prática, colocando
a ação como meio de aprendizagem pela vivência e reﬂexão.
Dentre os recursos metodológicos aplicados nas soluções educacionais e
empreendedoras do Sebrae, o Ciclo de Aprendizagem Vivencial (CAV) contempla as etapas necessárias para propiciar aprendizagem com a realização
de atividades vivenciais, como dramatizações, jogos de empresas, desaﬁos de
resolução de problema, desenvolvimento de projetos e de ideias de negócios
inovadores, entre outros exemplos.
Dessa forma, aprender fazendo pode ser considerada uma forma efetiva de
ensino e aprendizagem, pois proporciona uma vivência de situações desaﬁadoras
que requer soluções efetivas. Assim, o estudante internaliza a informação de
maneira duradora, comparando os resultados tendo em vista as decisões tomadas
ao longo do processo (MOTTA, 2003). Portanto, toda aprendizagem resulta
em uma mudança no comportamento daquele que aprende (PRETTO, 2006).
No âmbito da Educação Empreendedora, essas atividades vivenciais são
fundamentais para a consolidação do conhecimento a partir da experiência,
pois promovem momentos signiﬁcativos de reﬂexão e aprendizagem, com foco
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•
•
•

•
•

Vivência: orientar e promover a vivência, de forma que todos
os integrantes do grupo possam participar, conforme possíveis
regras especíﬁcas;
Relato: propiciar o compartilhamento de sentimentos, reações e
observações iniciais sobre a vivência realizada;
Processamento: promover a discussão sobre os padrões de desempenho, de realização e de interação estabelecidos entre os participantes
durante a vivência, visando propiciar a capacidade de análise e
compreensão do que foi vivido;
Generalização: comparar e relacionar o que aconteceu durante a
vivência com a própria realidade ou com o papel do empreendedor;
Aplicação: promover reﬂexão e deﬁnição de comportamentos mais
eﬁcazes que podem ser colocados em prática no dia a dia, a partir
do aprendizado com a vivência realizada.
Figura 1 – Ciclo de Aprendizagem Vivencial – CAV
1. VIVÊNCIA

5. APLICAÇÃO

2. RELATO

4. GENERALIZAÇÃO

3. PROCESSAMENTO

Fonte: Sebrae (2016, p. 20).

2.3. Educação Empreendedora e o processo de ensino-aprendizagem
por competências
As soluções educacionais do Sebrae têm por ﬁnalidade desenvolver
competências de naturezas cognitiva, atitudinal e operacional, que promovam
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no desenvolvimento de competências. O Ciclo de Aprendizagem Vivencial
(CAV) propõe cinco etapas no processo de ensino-aprendizagem, como segue
abaixo (SEBRAE, 2015, p. 27-28):
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experiências que possibilitem a mobilização do conhecimento, dos saberes, atitudes e habilidades para criar procedimentos ou soluções para diferentes situações, pessoais, proﬁssionais ou sociais. Desse modo, a educação empreendedora
voltada para o desenvolvimento de competências, distancia-se do modelo de
ensino-aprendizagem mais tradicional, centrado em conteúdos mais disciplinares
e compartimentados. O processo de aprendizagem proposto pelas soluções do
Sebrae centra-se no sujeito e no proﬁssional ao mesmo tempo, de modo a estimula-lo a agir de forma mais consciente e responsável, como um agente de mudança
e, ocupando um lugar de protagonismo no processo de ensino-aprendizagem.
Na Educação Empreendedora, as competências deﬁnem o que o sujeito
do processo educativo poderá fazer ou como poderá atuar com os conhecimentos que construiu a partir da integração das experiências, dos saberes,
das atitudes e dos procedimentos para corresponder as demandas imediatas e
identiﬁcar as oportunidades futuras. Sua formulação deve ter como ponto de
partida a identiﬁcação de um problema, de uma necessidade real e concreta,
e a partir disso, derivar a seleção de saberes para criar soluções.
Chaves Filho (2006) conceitua as competências como segue abaixo.

2.3.1. Competências Cognitivas
As competências de natureza cognitiva correspondem à dimensão do
saber conhecer, do saber teórico/conceitual. Ao trabalhar com as informações
recebidas o sujeito estimula os esquemas e as estruturas mentais, aprimorando
o uso da dimensão cognitiva para lidar com as situações pessoais, proﬁssionais, de estudo e de pesquisa.

2.3.2. Competências Atitudinais
As competências de natureza atitudinal, que correspondem às dimensões
do saber ser e do saber conhecer incluem habilidades e atitudes pessoais necessárias para ser, isto é, para desenvolver potencialidades, e para conviver, ou
para interagir com as pessoas, criar e melhorar os processos organizacionais
internos e externos.

2.3.3. Competências Operacionais
As competências de natureza operacional estão relacionadas ao saber
fazer. Cada sujeito dispõe de um conjunto individualizado de competências
técnicas, mas a essas competências é necessário continuamente acrescentar
outras, segundo a diversidade das situações que se apresentam no trabalho
ou no dia a dia.

Nesse sentido, as competências operacionais articulam fatores de ordem
cognitiva e atitudinal, bem como estabelecem relações funcionais entre a
mente e a representação física. Essas habilidades deﬁnem o que fazer e como
fazer; é o valor da aplicação prática diante de uma situação que exige uma
tomada de decisão.
Embora tenha-se clareza que a maioria das situações necessite da mobilização de saberes, conhecimento, atitudes e habilidades nas três dimensões
mencionadas acima, o sujeito pode demonstrar sua competência predominante
em uma só dimensão. Algumas situações podem exigir que se desenvolva
mais aspectos de uma dimensão especíﬁca em detrimento de outras. O que
vai determinar a abrangência da ação, no caso do empreendedor, é o contexto
no qual está inserido.

3. O Programa Nacional de Educação Empreendedora
– Empreendedor do Futuro – PNEE Sebrae
O Programa Nacional de Educação Empreendedora – PNEE Sebrae foi
criado em 2013, com o objetivo de ampliar, promover e disseminar a educação
empreendedora nas instituições de ensino. Em 2020 seu objetivo passou a
ser o de promover políticas de formação e inserção do empreendedor desde a
educação básica. Assim, o PNEE oferta uma série de ações e soluções sobre
empreendedorismo para todos os níveis de ensino, divididos aqui em: básico,
proﬁssionalizante e superior. A seguir, os resultados alcançados pelo PNEE
entre 2013 e 2018 (BUENO; VITARELLI; NORILER; LIMA, 2020, p. 217):
•
•
•
•

4 milhões de estudantes atendidos em todos os níveis de ensino com
as ações e soluções do Programa;
9 mil parcerias com instituições de ensino em todas as regiões
do país;
165.000 professores capacitados nas metodologias propostas
pelo Programa;
Nota 9.0 para o nível de satisfação dos participantes em relação à
qualidade do conteúdo e ao nível de aceitação das ações e soluções.

Atualmente, o PNEE possui um portfólio robusto, composto por produtos e serviços alinhados às necessidades dos estudantes, docentes e gestores
das instituições de ensino nos três níveis de formação. Abaixo, o portfólio
proposto pelo Sebrae – PNEE:
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Jovens
Empreendedores
Primeiros Passos
– JEPP

Ensino
Fundamental
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Crescendo e Empreendendo
Despertar
Formação de Jovens
Empreendedores
Jovem Empreendedor
no Campo
Oﬁcina Empreendedorismo
Digital
Oﬁcina Laboratório de Ideias
Oﬁcina Projeto de Vida
Oﬁcina Viagem ao Mundo do
Empreendedorismo
Oﬁcina Comunicação e
Marketing
Oﬁcina Recursos Humanos
Guia Essencial para novos
Empreendedores

Ensino Médio

Todos os níveis de ensino
Trilha – Como criar um
negócio de impacto social
Trilha – Conceito de
Empreendedorismo
e características
do Comportamento
Empreendedor
Trilha: Educação 4.0
Trilha: Tecnologias
na Educação
Trilha: Gestão Escolar
Trilha: Futuro das Proﬁssões
Atitudes Empreendedoras e
Tipos de Empreendedorismo
Plano de Vida e Carreira

Educação Superior
Disciplina de
Empreendedorismo
Disciplina de
Empreendedorismo e
Inovação
Empreendedorismo
Social e Negócios de
Impacto Social
Palestra
Empreendedorismo
em Dois Tempos
Sebrae Experience

Fonte: SEBRAE – PNEE (2020).

Disciplina de
Empreendedorismo
Sebrae Jovem
Aprendiz

Educação
Proﬁssional

Quadro 1 – Soluções Educacionais do Sebrae – Empreendedor do Futuro – PNEE
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•
•
•
•

Experiências digitais: Educação Empreendedora na web;
Experiências presenciais: Educação Empreendedora in loco;
A empresa escola;
Conteúdos: Experiências pedagógicas e catálogo de soluções.

A partir das ações e soluções, o Programa busca alcançar resultados signiﬁcativos no que tange a promoção da Educação e da cultura empreendedora
em todas as regiões do país.
Em relação às parcerias estabelecidas com as instituições de ensino superior, objeto mais especíﬁco desse capítulo, destacam-se os convênios e as
cooperações técnicas, que oportunizam o estabelecimento de planos de ação
para a execução das soluções educacionais empreendedoras com o engajamento do público-alvo. A seguir, apresentaremos o Programa de Educação
Empreendedora do Sebrae Santa Catarina, bem como os resultados alcançados
de 2014 até o presente momento.

4. O Programa de Educação Empreendedora do Sebrae SC
Tendo em vista as diretrizes e as soluções deﬁnidas pelo PNEE, o Programa de Educação Empreendedora de Santa Catarina iniciou suas atividades em 2014, com o desaﬁo de inserir o empreendedorismo como conteúdo
complementar na maioria dos cursos de graduação oferecidos, estimular a
adoção da educação empreendedora como prática pedagógica permanente nas
instituições de ensino superior e fomentar o desenvolvimento do ecossistema
empreendedor em Santa Catarina, como segue abaixo:
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É importante destacar que o Programa passou por uma revisão estratégica em 2019, e, em 2020, foi novamente revisado e adequado em virtude
dos impactos sociais gerados pela pandemia de COVID-19, doença causada
pelo vírus Sars-Cov–2.
Diante desse contexto, as principais linhas de ação do PNEE, chamado
também de Programa Empreendedor do Futuro são:
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Figura 2 – Ecossistema Empreendedor
Laboratórios
Técnicos

Feiras/Mostras de
Inovação e
Empreendedorismo

Concurso de
Inovação e Plano
de Negócios
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Empresas
Juniores

Incubadoras

Ecossistema
Empreendedor
da Universidade

Disciplina de
Empreendedorismo/Modelo
Negócio/Pitch/Desafio
Núcleos/Agência
de Inovação

Centros de
Pesquisa

Start up

Spin off

Relacionamento
com aceleradoras

Capital
Angels

Fonte: Sebrae (2015, p. 11).

Diante deste desaﬁo, o Programa de Educação Empreendedora de Santa
Catarina deﬁniu três estratégias de atuação, quais são:
•
•

•

Estabelecimento de parcerias com as instituições de ensino superior de Santa Catarina por meio de editais públicos e celebração
de convênios.
Estabelecimento de parcerias com as instituições de ensino superior de Santa Catarina por meio de contratos, com contrapartidas
ﬁnanceiras do Sebrae SC e contrapartidas ﬁnanceiras e econômicas
das instituições.
Estabelecimento de parcerias com as instituições de ensino superior de Santa Catarina formalizadas por intermédio de termos de
cooperação técnica.

4.1. Os Editais de Chamada Pública SEBRAE/SC – 2013 e 2016
Em 2013, o Sebrae Santa Catarina lançou o primeiro Edital de Chamada Pública de Educação Empreendedora – n°001/2013 com o objetivo
de selecionar e apoiar, técnica e ﬁnanceiramente, propostas de parceria com
Instituições de Ensino Superior – IES, com vistas à promoção da Educação
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4.1.1. Instituições participantes e seus projetos no Edital de Chamada
Pública Sebrae – nº 001/2013 – Educação Empreendedora nas
Instituições de ensino superior
O objetivo desta sessão é apresentar as propostas das três instituições
aprovadas no Edital de Chamada Pública Sebrae – nº 001/2013 – Educação
Empreendedora e que ﬁrmaram convênios com o Programa de Educação
Empreendedora do Sebrae SC: Universidade Federal de Santa Catarina –
UFSC, Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE e Universidade do
Vale do Itajaí – UNIVALI.

4.1.1.1. UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina
A proposta submetida e aprovada para o Edital de Educação
Empreendedora SEBRAE
A proposta submetida pela UFSC e aprovada pelo Programa de Educação
Empreendedora do Sebrae SC denominou-se “Educação Empreendedora –
Empreenduca: Fortalecendo a Educação Empreendedora na UFSC”. As ações
e soluções executadas durante o tempo de vigência do convênio foram:
•
•
•
•
•
•
•

Disciplina Empreendedorismo;
Empretec;
Desaﬁo Universitário Empreendedor;
Oﬁcina Redação de Patentes;
Concurso Estadual de Plano de Negócios;
III Feira do Inventor;
Palestra de Negócios Sociais.
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Empreendedora, por meio de ações de fomento ao empreendedorismo e capacitação de estudantes universitários de qualquer graduação. Na ocasião, o
Sebrae SC recebeu quatro propostas de instituições de ensino superior e três
delas foram aceitas e executadas.
Em 2016, o Sebrae Santa Catarina lançou novamente um Edital de Chamada Pública com os mesmos objetivos do anterior. Foram recebidas no Edital
de Chamada Pública SEBRAE – nº 002/2016 – Educação Empreendedora nas
Instituições de Ensino Superior, seis propostas de parcerias e aprovadas três.
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4.1.1.2. UNIVILLE – Universidade da Região de Joinville
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A proposta submetida pela UNIVILLE e aprovada pelo Programa de
Educação Empreendedora do Sebrae SC denominou-se PEUS. O objetivo do
projeto foi complementar as ações que a instituição já vinha desenvolvendo
no sentido de promover o perﬁl empreendedor em dos estudantes da instituição. De maneira direta, as ações programadas beneﬁciaram 6.319 pessoas
da comunidade acadêmica da UNIVILLE. As ações e soluções executadas
durante o tempo de vigência do convênio foram:
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacitação de docentes – Empretec;
Capacitação Docente em comportamento empreendedor e inovação;
Seminários de Empreendedorismo;
Concurso Estadual de Plano de Negócios;
Desaﬁo Universitário Empreendedor;
Negócio Certo Universitário – NCU;
Bota pra Fazer – Endeavor;
Semana Global do Empreendedorismo.

4.1.1.3. UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí
A proposta submetida pela UNIVALI e aprovada pelo Programa de Educação Empreendedora do Sebrae SC denominou-se Empreenduca – Fortalecendo a Educação Empreendedora. O objetivo do projeto foi promover a
educação empreendedora no âmbito da UNIVALI, especiﬁcamente nos campi
de Itajaí e Balneário Camboriú. De maneira direta, estima-se que as ações
programadas beneﬁciaram em torno de 3.800 acadêmicos. As ações e soluções
executadas durante o tempo de vigência do convênio foram:
•
•
•
•

Empretec para docentes;
Concurso Estadual de Plano de Negócios;
Desaﬁo Universitário Empreendedor;
Negócio Certo Universitário – NCU.

4.1.2. Instituições participantes e seus projetos no Edital de Chamada
Pública Sebrae – nº 002/2016 – Educação Empreendedora nas
Instituições de ensino superior
O intuito desta sessão é apresentar as propostas e os resultados alcançados pelas três instituições aprovadas no Edital de Chamada Pública Sebrae
– nº 002/2016 – Educação Empreendedora e que ﬁrmaram convênios com
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o Programa de Educação Empreendedora do Sebrae SC: UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí, FURB – Universidade Regional de Blumenau e
UNIVILLE – Universidade da Região de Joinville.
Abaixo, uma breve apresentação das instituições selecionadas, das ações
executadas no edital e dos resultados quantitativos e qualitativos alcançados.

A proposta submetida e aprovada para o Edital de Educação
Empreendedora SEBRAE
A proposta submetida pela UNIVALI e aprovada pelo Programa de Educação Empreendedora do Sebrae SC denominou-se “Empreenduca: fortalecendo a educação empreendedora na UNIVALI”. O objetivo principal do
projeto proposto pela UNIVALI foi “[...] promover a educação empreendedora no âmbito da UNIVALI, especiﬁcamente nos Campi de Itajaí, Balneário
Camboriú, Tijucas e Centro – Biguaçu”. Projeto EMPREENDUCA UNIVALI
(2016). As ações e soluções executadas durante o tempo de vigência do convênio foram:
•
•
•
•
•
•
•

Negócio Certo Universitário – NCU;
Disciplina de Empreendedorismo e Inovação;
Palestra Empreendedorismo em Dois Tempos;
Realização de Simpósios de Educação Empreendedora;
Publicação de livro sobre empreendedorismo;
Realização de cursos de extensão para estudantes de graduação;
Concurso Universitário de Negócios Inovadores Sebrae SC.

A instituição deﬁniu como meta física impactar 5.000 pessoas (estudantes, docentes e gestores), com as ações descritas acima.

Os resultados alcançados pela UNIVALI com a proposta submetida para
o Edital de Educação Empreendedora SEBRAE
A instituição atendeu a meta física proposta no projeto de convênio. As
ações e as soluções implementadas alcançaram o público de 7.000 pessoas,
dentre elas estudantes, docentes e gestores.
Observou-se que o convênio também atingiu o objetivo quanto às ações
de fomento ao empreendedorismo e capacitação de estudantes universitários.
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As ações previstas foram realizadas quase que em sua totalidade, salvo alguns
ajustes realizados de acordo com as justiﬁcativas apresentadas pela instituição.
Desse modo, os objetivos foram garantidos.

4.1.2.2. FURB – Universidade Regional de Blumenau
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A proposta submetida e aprovada para o Edital de Educação
Empreendedora SEBRAE
A proposta submetida pela FURB e aprovada pelo Programa de Educação
Empreendedora do Sebrae SC, é conhecida como “Projeto StartUP FURB”.
O objetivo da proposta foi o de: “...desenvolver, por meio de diversas formações e aportes de plataformas e treinamentos, uma maior qualiﬁcação dos
nossos professores e alunos na área de Empreendedorismo” (Projeto StartUP
FURB, 2016).
As atividades realizadas pelo Projeto incluíram as soluções de educação
empreendedora do portfólio do Programa de Educação Empreendedora do
Sebrae SC, bem como ações propostas pela própria FURB, como segue abaixo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desaﬁo Universitário Empreendedor;
Disciplina de Empreendedorismo e Inovação;
Projeto de Inovação Social;
Palestra Empreendedorismo em Dois Tempos;
Simpósio de Educação Empreendedora;
Empretec;
Formação Experiencial Empreendedora Livre – live in session;
Feira de Inovação e Empreendedorismo;
Concurso Universitário de Negócios Inovadores;
Produção e publicação de livros, artigos acadêmicos e coletâneas;
Realização da Semana Global do Empreendedorismo;
Realização do Hackathon University.

A instituição deﬁniu como meta no projeto entregue ao Sebrae SC impactar 8.346 pessoas (dentre alunos, professores) com as ações do projeto.

Os resultados alcançados pela FURB com a proposta submetida para o
Edital de Educação Empreendedora SEBRAE
As ações realizadas pelo Projeto StartUP atenderam 12.030 pessoas,
dentre elas professores, estudantes, gestores e membros da comunidade

participaram das ações listadas. Desta forma, os resultados ultrapassaram
em 44% as metas estabelecidas pela instituição.
Observou-se que o convênio atingiu o objetivo quanto às ações de fomento
ao empreendedorismo e à capacitação de estudantes universitários de qualquer
curso oferecido pela instituição. As ações previstas no Projeto foram realizadas
quase que em sua totalidade. Algumas ações tiveram que ser substituídas por
outras, sem comprometer o objetivo ﬁnal do Projeto. Importante salientar que
as ações implementadas abrangeram estudantes de vários cursos de graduação
da FURB, não ﬁcando restritas a um determinado centro de ensino.
O Projeto StartUP FURB propiciou também a formação docente por
intermédio dos produtos ofertados pelo edital do Programa de Educação
Empreendedora Sebrae SC, bem como a formação da comunidade externa
com cursos e palestras sobre empreendedorismo social e sustentabilidade.
Atualmente, muitos professores que se envolveram com as formações do
projeto assumiram cargos de gestão dentro da instituição.

4.1.2.3. UNIVILLE – Universidade da Região de Joinville
A proposta submetida e aprovada para o Edital de Educação
Empreendedora SEBRAE
A proposta submetida pela UNIVILLE e aprovada pelo Programa de
Educação Empreendedora do Sebrae SC, é conhecida como “Projeto Posso
Empreender UNIVILLE”. O objetivo da proposta foi o de: “[...] disseminar
a cultura e o comportamento empreendedor no ambiente acadêmico da instituição, envolvendo docentes, gestores, estudantes de graduação e de Pós-Graduação” (Projeto Posso Empreender UNIVILLE, 2016).
As atividades realizadas pelo Projeto incluíram as soluções de educação
empreendedora do portfólio do Programa de Educação Empreendedora do Sebrae
SC, bem como ações propostas pela própria UNIVILLE, como segue abaixo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Disciplina de Empreendedorismo e Inovação;
Concurso Universitário de Negócios Inovadores Sebrae SC;
Realização do Hackaton Universitário;
Realização do Startup Weekend;
Seminário: TEAL – Treinamento Experimental ao Ar Livre;
Curso Design Thinking;
Curso Viabilidade do Negócio;
Curso Modelo de Negócios;
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•
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Curso da Ideia ao Modelo de Negócio;
Fórum de Empreendedorismo;
Palestra Empreendedorismo em Dois Tempos;
Palestras: Bate papo com empreendedores;
Produção e publicação de livros e artigos acadêmicos.
Criação do game PODER Empreendedor;
Realização da Semana Global de Empreendedorismo;
Consultoria para apoio a alunos com alto potencial empreendedor.

Os resultados alcançados pela UNIVILLE com a proposta submetida
para o Edital de Educação Empreendedora SEBRAE
A instituição atendeu a meta física proposta no projeto de convênio. As
ações e as soluções implementadas atenderam estudantes de graduação e de
Pós-Graduação, docentes e gestores.
Observou-se que o convênio também atingiu o objetivo quanto às ações
de fomento ao empreendedorismo e inovação. As ações previstas foram realizadas quase que em sua totalidade, salvo alguns ajustes realizados de acordo
com as justiﬁcativas apresentadas pela instituição. Desse modo, os objetivos
foram garantidos.

4.2. Jornada Empreendedora
Com o término dos editais de chamada pública para convênios com as
instituições de ensino superior, o Sebrae Santa Catarina adotou a estratégia
do Jornada Empreendedora, que propiciou a continuidade ou o estabelecimento de novas parcerias, por meio de contratos com contrapartidas econômicas e ﬁnanceiras das instituições. O público-alvo são os estudantes,
professores, gestores e membros da comunidade atendidos pelos projetos
de extensão universitária.
O portfólio do Jornada Empreendedora foi composto por soluções educacionais do Sebrae e também por soluções de mercado, divididas em cinco
eixos temáticos, como segue abaixo:
•
•
•
•
•

Estímulo ao empreendedorismo;
Fortalecimento do ecossistema empreendedor;
Aproximação com o mercado;
Desenvolvimento de comportamentos, atitudes e habilidades empreendedoras;
Estímulo à inovação e contato com agentes externos.
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As instituições parceiras do Jornada Empreendedora foram: Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI e a Universidade do Extremo Sul
Catarinense – UNESC.

Em detrimento ao isolamento social e as outras medidas para a redução
dos casos de Covid-19 adotadas pelas instituições de ensino foi necessário
adequar a forma de atuação do Programa de Educação Empreendedora em
Santa Catarina no sentido de buscar uma nova estratégia de parceria com as
instituições de ensino superior para um posicionamento digital mais eﬁciente
e abrangente junto ao seu público-alvo. Diante desse contexto, o Programa de
Educação Empreendedora de Santa Catarina adotou o Termo de Cooperação
Técnica como uma estratégia para estabelecer as parcerias com as instituições
de ensino superior no estado.
De acordo com o Sebrae SC, o termo de cooperação técnica é um instrumento formal utilizado para estabelecer uma parceria entre entes que tenham
interesses e condições recíprocas ou equivalentes, de modo a realizar um
propósito comum. Nesse tipo de acordo, cada partícipe realiza as atividades
propostas por meio de seus próprios recursos para que seja alcançado o objetivo acordado, não havendo, contudo, nenhum tipo de repasse ﬁnanceiro.
O termo de cooperação técnica é celebrado mediante apresentação e
aprovação de um plano de ação proposto pela instituição de ensino superior,
que deve conter soluções de educação empreendedora do Sebrae, bem como
ações e soluções desenvolvidas pela própria instituição.
As instituições parceiras do Programa de Educação Empreendedora
de Santa Catarina em 2020, são: Universidade Federal de Santa Catarina
– UFSC, Universidade Federal Fronteira Sul – UFFS, unidade de Chapecó, Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, Universidade da Região
de Joinville – UNIVILLE, Universidade Regional de Blumenau – FURB,
Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC, Centro Universitário
Leonardo da Vinci – UNIASSELVI, Faculdade Tecnológica Nova Palhoça
– FATENP e UNISOCIESC.
Abaixo segue uma breve descrição das ações propostas nos Termos de
Cooperação Técnica assinados em 2020.

4.3.1. UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina
O plano de ação de 2020 apresentado inicialmente pela UFSC foi
reestruturado considerando a situação de isolamento social de 2020. Desta
forma, priorizou-se os cursos on-line, utilizando a expertise e tecnologia
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disponibilizadas pelo Sebrae. A meta estabelecida pelo plano de ação prevê 10
mil atendimentos de estudantes, docentes e gestores da UFSC com as soluções
do Sebrae, como segue abaixo:
•
•

Editora CRV - Proibida impressão e/ou comercialização

•
•
•
•

Capacitações sobre empreendedorismo, educação empreendedora
e comportamento empreendedor para os docentes;
Workshops e capacitações para estudantes, docentes e gestores na
semana SINOVA UFSC Startup Mentoring;
Palestras para estudantes sobre empreendedorismo e inovação;
Cursos on-line para estudantes de estímulo ao empreendedorismo
e comportamento empreendedor;
Transmissões ao vivo de palestras sobre empreendedorismo e comportamento empreendedor para os estudantes;
Publicação de um e-book sobre educação empreendedora e relatos
de experiências sobre empreendedorismo da instituição.

4.3.2. UFFS – Universidade Federal da Fronteira Sul –
unidade de Chapecó
Diante do cenário de pandemia de Covid-19 gerado pelo Sars-CoV-2
em 2020, as ações previstas no plano de trabalho da UFFS foram repensadas
e ajustadas para o formato exclusivamente on-line. A intenção da UFFS é
atender cerca de 1.500 pessoas, dentre elas estudantes, docentes e gestores
da instituição, com:
•
•
•
•
•
•

Capacitações sobre empreendedorismo, educação empreendedora
e comportamento empreendedor para os docentes;
Palestras para estudantes sobre empreendedorismo e inovação;
Cursos, workshops e capacitações para estudantes de estímulo ao
empreendedorismo e comportamento empreendedor;
Cursos, workshops e capacitações para estudantes e docentes sobre
gestão de empresas e sustentabilidade empresarial;
Workshops para estudantes de estímulo a criatividade;
Publicação de um e-book sobre educação empreendedora, relatos
de experiências em empreendedorismo e as pesquisas realizadas
pela UFFS.

4.3.3. UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí
A UNIVALI também reformulou e alinhou o plano de ação apresentado
no início de 2020. A expectativa da UNIVALI é atender 10.000 pessoas,
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•
•
•
•
•
•
•

Capacitações sobre empreendedorismo, educação empreendedora
e comportamento empreendedor para os docentes;
Palestras para estudantes sobre empreendedorismo e inovação;
Cursos, workshops e capacitações para estudantes de estímulo ao
empreendedorismo e comportamento empreendedor;
Workshops para estudantes de estímulo a criatividade;
Transmissão ao vivo de seminários sobre comportamento empreendedor e cenário pós-pandemia;
Realização da Semana Internacional de Empreendedorismo
e Inovação;
Publicação de um e-book sobre educação empreendedora e a experiência de parceria com o Programa de Educação Empreendedora
do Sebrae SC.

4.3.4. UNIVILLE – Universidade da Região de Joinville
A UNIVILLE também adequou e ajustou o plano de ação proposto
para 2020. De acordo com o novo plano ﬁrmado pela instituição e o Programa
de Educação Empreendedora do Sebrae SC, as ações previstas são:
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacitação para docentes sobre extensão, empreendedorismo social
e negócios de impacto social;
Capacitação para docentes em educação empreendedora e facilitação;
Palestras para estudantes sobre empreendedorismo e inovação;
Workshops e capacitações para estudantes de estímulo ao empreendedorismo e comportamento empreendedor;
Workshops para estudantes de estímulo a inovação e a criatividade;
Transmissão ao vivo de seminários sobre empreendedorismo e comportamento empreendedor;
Aplicação do Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos
– JEPP, do Sebrae SC;
Publicação de um e-book sobre educação empreendedora e a experiência de parceria com o Programa de Educação Empreendedora
do Sebrae SC.
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4.3.5. FURB – Universidade Regional de Blumenau
Assim como as demais Universidades, a FURB ajustou o plano de ação
proposto para 2020. De acordo com o novo plano ﬁrmado pela instituição
e o Programa de Educação Empreendedora do Sebrae de SC, as ações previstas são:
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•

•

•
•

Transmissões ao vivo de seminários para docentes e discentes com
os temas: empreendedorismo, marcas/patentes, ferramentas para o
ensino do empreendedorismo, novos rumos do ensino do empreendedorismo, a universidade como protagonista da criação da cultura empreendedora, gestão da inovação e negócios internacionais,
outros temas ligados ao empreendedorismo;
Capacitação on-line para estudantes de Pós-Graduação, docentes e
servidores sobre empreendedorismo e inovação, engajamento em
sala de aula, metodologia Kolb e os estilos de aprendizagem, mediação e colaboração em sala de aula, comunicação, design thinking,
Lean Canvas, Lean Startup, metodologias ágeis, Ciclo de Aprendizagem Vivencial (CAV).
Palestra para estudantes e docentes: Empreendedorismo em
Dois Tempos;
Publicação de um e-book sobre educação empreendedora e a experiência de parceria com o Programa de Educação Empreendedora
do Sebrae SC.

4.3.6. UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina
A UNOESC também adequou e ajustou o plano de ação proposto
para 2020. De acordo com o novo plano ﬁrmado pela instituição e o Programa de Educação Empreendedora do Sebrae de SC, as ações previstas são:
•
•
•
•
•

Capacitações e workshops sobre empreendedorismo, educação
empreendedora e comportamento empreendedor para os docentes;
Cursos, workshops e capacitações para estudantes de Pós-Graduação
de estímulo ao empreendedorismo e comportamento empreendedor;
Cursos, workshops e capacitações para estudantes de graduação de
estímulo ao empreendedorismo e comportamento empreendedor;
Workshops para estudantes de graduação de estímulo a inovação;
Transmissão ao vivo de seminários sobre empreendedorismo e comportamento empreendedor;
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•

Palestra para estudantes de graduação sobre gestão de pequenos negócios, gestão de marketing, relacionamento interpessoal,
empreendedorismo e inovação.

Tendo em vista o cenário no qual vivenciamos no que se refere ao enfrentamento da Covid-19, o plano de 2020, foi estruturado para que seja possível
atender, de forma on-line as atividades ofertadas pelo Sebrae. A partir do que foi
apresentado, considerando as soluções Sebrae, a IES optou por fazer uso daquelas
que estejam mais alinhadas com os objetivos de ensino e aprendizagem constantes nos projetos pedagógicos dos cursos na área de gestão que são ofertados.
De acordo com o novo plano ﬁrmado pela instituição e o Programa de
Educação Empreendedora do Sebrae de SC, as ações previstas são:
•
•
•
•
•
•

Cursos, workshops e capacitações para estudantes de graduação
sobre gestão de negócios, gestão de marketing, gestão de equipes;
Cursos, workshops e capacitações para estudantes de graduação de
estímulo ao empreendedorismo e comportamento empreendedor;
Workshops para estudantes de graduação de estímulo a inovação;
Palestra para estudantes de graduação em empreendedorismo
e inovação;
Transmissão ao vivo de seminários para estudantes de graduação
sobre comportamento empreendedor e cenário pós-pandemia;
Transmissão ao vivo de seminários para docentes sobre metodologias ativas, empreendedorismo, inovação e startup.

4.3.8. FATENP – Faculdade de Tecnologia Nova Palhoça
O plano de ação proposto pela FATENP para 2020, prevê as seguintes ações:
•
•
•
•

Capacitações e workshops sobre empreendedorismo, educação
empreendedora e comportamento empreendedor para os docentes;
Cursos, workshops e capacitações para estudantes de graduação de
estímulo ao empreendedorismo e comportamento empreendedor;
Workshops para estudantes de graduação de estímulo a inovação;
Palestra para estudantes de graduação sobre empreendedorismo
e inovação.

Editora CRV - Proibida impressão e/ou comercialização

4.3.7. UNIASSELVI – Centro Universitário Leonardo da Vinci

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NO ENSINO SUPERIOR:
estratégias e experiências nacionais e catarinenses

49

4.3.9. UNISOCIESC
O plano de ação proposto pela UNISOCIESC para 2020, prevê as seguintes ações:
•
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•
•
•
•
•

Cursos, workshops e capacitações para estudantes de graduação
sobre gestão de negócios, gestão de marketing, gestão de equipes
e gestão de pequenos negócios, gestão de ﬂuxo de caixa e atendimento ao cliente;
Cursos, workshops e capacitações para estudantes de graduação de
estímulo ao empreendedorismo e comportamento empreendedor;
Cursos, workshops e capacitações para estudantes de graduação
sobre metodologias ágeis e inovadoras;
Palestra para estudantes de graduação em empreendedorismo
e inovação;
Transmissão ao vivo de seminários para estudantes de graduação
sobre comportamento empreendedor e cenário pós-pandemia;
Publicação de um capítulo no e-book sobre educação empreendedora e a experiência de parceria com o Programa de Educação
Empreendedora do Sebrae SC.

5. Considerações ﬁnais
As últimas décadas testemunharam profundas mudanças na sociedade
contemporânea, impulsionadas pelos avanços das tecnologias e pelas transformações no mundo do trabalho. Essas mudanças provocam diálogos sobre
os novos perﬁs de proﬁssionais e a importância de uma educação não conservadora, mas, sim, empreendedora, em que professores e estudantes sejam
protagonistas na construção do conhecimento, por meio de metodologias
ativas que estimulam o empreendedorismo e a inovação.
Diante desse contexto, a educação empreendedora passou a ocupar uma
posição estratégica no campo econômico e social no cenário brasileiro, pois
possibilita abrir as fronteiras do conhecimento, desenvolver várias competências como: o raciocínio lógico, capacidade de análise e resolução de problemas, autonomia, capacidade de adaptar as novas situações, criar soluções,
criatividade e resiliência. Comportamentos e habilidades estas, totalmente
aderente às necessidades do mercado.
Nesse sentido, o Programa de Educação Empreendedora do Sebrae
SC entende que “não basta ensinar conteúdos técnicos ou apresentar aos

estudantes os dilemas e desaﬁos atuais da sociedade contemporânea. É necessário, efetivamente, capacitá-lo para construir esses caminhos por meio de
ações concretas e tecnicamente embasadas, que tenham efetiva capacidade
transformadora e, sobretudo, o levem a aliar a teoria à prática” (BUENO;
VITARELLI; NORILER; LIMA, 2020, p. 225).
Assim, a Educação Empreendedora é aquela que ajuda docentes, gestores,
estudantes e membros das comunidades atendidas pelos projetos de extensão
das Universidades, a enxergar e a avaliar determinada situação, assumindo
uma posição proativa frente a ela, dando subsídios para elaborar e planejar
formas e estratégias para encontrar soluções efetivas para os problemas e as
necessidades da sociedade como um todo.
Desse modo, a prática da educação empreendedora é uma tendência cada
vez mais presente nas instituições de ensino, em especial nas instituições de
ensino superior. Com efeito, as parcerias estabelecidas entre o Programa de
Educação Empreendedora do Sebrae de SC e as universidades catarinenses,
por meio dos Editais de Chamada Pública, do Jornada Empreendedora e
dos Termos de Cooperação Técnica, demonstram a efetividade das soluções
propostas pelo Sebrae na ampliação do diálogo entre docentes, estudantes,
gestores e comunidades, com foco no fomento do empreendedorismo, no
fortalecimento do ecossistema empreendedor para promoção do desenvolvimento econômico e social do estado de Santa Catarina e do país.
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CAPÍTULO 3

O PAPEL DA UNIVERSIDADE NO
ECOSSISTEMA EMPREENDEDOR
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Luciane Meneguin Ortega

1. Introdução
Partindo do princípio que a universidade tem como missão essencial
retornar à sociedade o saber que dela se origina, temas por vezes oriundos da
sociedade ou por vezes do meio acadêmico, reﬂetem no tripé ensino, pesquisa
e extensão da Universidade, impulsionando assim, novas reﬂexões e ações.
Sendo assim, o presente capítulo aborda sobre o papel da universidade
no ecossistema empreendedor com base no tripé ensino, pesquisa e extensão,
sendo estes três de responsabilidade de toda e qualquer instituição de ensino
superior (IES). Para tanto, no contexto em que o empreendedorismo detém
um impacto considerável no desenvolvimento econômico e social de uma
sociedade, busca-se entender qual o papel da Universidade em benefício ao
ecossistema empreendedor. Sendo a Universidade um ponto de referência
em termos do desenvolvimento da ciência e potencial local de promoção da
inovação, e sendo o empreendedorismo um processo relevante para que esta
inovação de fato ocorra, o capítulo visa inicialmente conhecer o papel da
universidade no incentivo ao empreendedorismo através do ensino, pesquisa
e extensão. Na sequência, aborda sobre conceitos e parâmetros neste tripé
acadêmico e seus reﬂexos junto ao ecossistema empreendedor.
Apresenta, portanto, a elucidação do empreender no âmbito da universidade, com a análise dos possíveis caminhos necessários e capazes para
desenhar o ecossistema universitário empreendedor e, assim, trazer impactos
econômico e sociais para a universidade e para a sociedade.

2. A universidade em prol do empreendedorismo
A partir do século XXI, o termo empreendedorismo, no contexto da
área acadêmica, começa a ser utilizado com mais frequência por alguns
autores tais como Clark (2003) e Etzkowitz (1998; 2000). Nesse cenário de
mudança institucional e alteração das demandas sociais, surge o conceito

de universidade empreendedora. Para Etzkowitz (2003), a universidade
empreendedora é aquela que segue uma direção estratégica, formulando
objetivos acadêmicos claros e transformando o conhecimento gerado internamente em valor econômico e social. Tal autor considera a universidade
um ambiente propício à inovação, dada sua concentração de conhecimento
e de capital intelectual, onde os estudantes são uma fonte de potenciais
empreendedores. Em tais estudos, o conceito de universidade empreendedora
é fortalecido sob o enfoque que a mesma é resultado de demandas sociais
e da busca pela sustentabilidade de tais instituições.
Etzkowitz (1998) entende que, por parte dos pesquisadores, a atividade
empreendedora não é um fenômeno completamente novo, tendo ocorrido
já no século XVII (na ciência farmacêutica alemã) e no século XIX (com a
criação de empresas de consultoria industrial e instrumentação cientíﬁca por
pesquisadores da Universidade de Harvard e do MIT). Entretanto, somente
nas últimas décadas vê-se os pesquisadores acadêmicos começando a se
envolver, de forma mais ativa, no estimulo e desenvolvimento do processo
de empreender.
Em suma, historicamente, as universidades não demonstravam tanto
interesse nas atividades voltadas para o mercado. Porém, segundo Pirnay
et al. (2003), gradativamente, o empreendedorismo, inserido no âmbito de
uma universidade, começa a ganhar legitimidade aos olhos de instituições
acadêmicas. Segundo tais autores, as pressões para uma maior atuação das
universidades no desenvolvimento econômico aumentaram, com a expansão
da sua missão e o surgimento do conceito de universidade empreendedora;
a relação entre ciência e tecnologia induziu uma maior colaboração entre a
universidade e as empresas; e, o decréscimo do ﬁnanciamento público para
as atividades de pesquisa fez com que as universidades procurassem fontes
alternativas de captação de recursos. O conceito de empreendedorismo começa
então, sua caminhada de destaque no ambiente universitário e faz crescer o
número de estudos a respeito do tema.
Neste cenário de mudanças, a universidade altera então seu papel e sua
postura perante a sociedade e as características do que representa uma universidade empreendedora por Etzkowitz (2008) deve ser considerada. Segundo
este autor, tais instituições apoiam-se em quatro pilares:
•
•
•

Liderança acadêmica capaz de formular e implementar uma
visão estratégica;
Controle jurídico sobre os recursos acadêmicos;
Capacidade organizacional para transferir tecnologia através de
patenteamento, licenciamento e incubação; e,
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Ethos (constância no agir) empreendedor entre gestores, corpo
docente e estudantes, respeitando o valor da identidade social de
cada um dos atores.

Sendo assim, neste cenário onde a universidade de pesquisa depara-se
com características de uma universidade empreendedora, sua postura perante
a sociedade e seu papel sofrem transformações e acarretam várias mudanças
na estrutura e organização interna da universidade de pesquisa, na transformação da ciência enquanto tal, nos modos de ﬁnanciamento, na concepção do
saber cientíﬁco, no perﬁl dos pesquisadores, e, em consequência, no ensino
(FAGERBERG et al., 2005).
Assim, diante do atual cenário econômico, estimular e ensinar os acadêmicos a criarem suas próprias oportunidades de geração de renda, por
meio da criação de negócios inovadores, os quais gerarão, ainda, novos
empregos, é uma possível saída para o desenvolvimento da economia e para
gerar impacto positivo na sociedade (KNIGHT, 2002; KUBOTA, 2009;
JÚNIOR et al., 2016). Ou seja, torna-se relevante a contribuição de autores
(MARKMAN et al., 2005; LAHORGUE, 2006; MILLS et al., 2008) quando
aﬁrmam que a falta de estímulo e de atividades práticas, porém didáticas,
sobre empreendedorismo, cria um distanciamento entre os acadêmicos e a
carreira empreendedora.
Neste contexto, torna-se importante pontuar que este capítulo está voltado para uma análise sobre a missão da universidade e seus fundamentos
metodológicos baseados em ensino, pesquisa e extensão, e os seus respectivos
caminhos trilhados no processo de empreender em prol do fortalecimento
do ecossistema empreendedor; e não, sob a ﬁgura do pesquisador ou aluno
empreendedor (como criador de empresas ainda em período universitário).

3. O processo de empreender sob a ótica da universidade
As Instituições de Ensino Superior – IES – tem por missão, segundo
Souza et al. (2004), educar, formar e realizar pesquisas, contribuindo para
o desenvolvimento cultural, social e econômico da sociedade, promovendo, gerando e difundindo conhecimentos em um contexto de pluralismo
e diversidade cultural, enfrentam o grande desaﬁo de serem a alavanca
da sociedade do conhecimento, em um momento de “sua expansão mais
espetacular”, tendo que promover mudanças internas e de relações com a
sociedade. Assim, hoje a universidade necessita adaptar-se para enfrentar
suas múltiplas missões como: a formação inicial, mas, também a formação
contínua durante toda a vida, a pesquisa cientíﬁca e técnica, mas, também

a valorização econômica dos seus resultados; difusão da cultura e da informação cientíﬁca e técnica, dentro da cooperação internacional (UNESCO;
CRUB, 1999).
O empreendedorismo é um campo de estudo emergente, não existindo,
ainda, uma teoria consolidada a respeito do tema. Tudo está em criação,
inclusive a própria conceituação e, especialmente, uma metodologia para o
desenvolvimento dessa competência que envolve bem mais do que a aquisição
de conhecimentos, mas o aprender a apreender, a ser, a fazer e, principalmente
a conviver (SOUZA, 2001). Nesse sentido, um dos maiores desaﬁos da universidade é proporcionar que o aluno “desenvolva uma relação pró-ativa com
o aprendizado” (FILION, 2000).
Dentro dessa ordem, as universidades são chamadas a desempenhar um
papel estratégico no desenvolvimento do setor produtivo, impondo-lhes a
busca de novas abordagens curriculares e de relações com os demais setores
da sociedade.
Nesse sentido, surge a questão de como as universidades buscam alternativas para desenvolverem uma formação empreendedora nas diferentes áreas
do conhecimento e, por excelência, na da administração da inovação, passando
a formar pessoas proativas, criativas, inovadoras, ou seja, empreendedoras,
que na visão de Schumpeter (1931) são vistas como “motores da economia,
agentes de inovação e mudanças, capazes de desencadear o crescimento econômico do país”.
Desenvolver o perﬁl empreendedor é capacitar o aluno para que crie,
conduza e implemente o processo criativo de elaborar novos planos de vida,
de trabalho, de estudo, de negócios, sendo, com isso, responsável pelo seu
próprio desenvolvimento e o de sua Organização. Sob essa perspectiva, ao
disseminar a cultura do empreendedorismo está sendo criado um novo comportamento, individual e organizacional, que ainda busca metodologias que
possibilitem realizar essa formação de forma efetiva. Os enfoques de maior
destaque, no estudo sobre empreendedorismo, por estarem sendo utilizados
com maior intensidade no campo cientíﬁco, são: o econômico, representado
por pensadores como Schumpeter (1997) e o comportamental, por pensadores
como McClelland (1972).
Partindo do princípio que a universidade tenha como missão essencial
retornar à sociedade o saber que dela se origina, temas por vezes oriundos
da sociedade ou por vezes do meio acadêmico, trazem reﬂexos ao tripé
‘ensino, pesquisa e extensão’ da Universidade, impulsionando assim, novas
reﬂexões e ações, segundo ORTEGA (2017). O tema empreendedorismo é
um destes conceitos que vem inﬂuenciando reﬂexões e ações sobre o papel
da universidade e seus impactos, sob a ótica do tripé acadêmico em prol do
ecossistema empreendedor.
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Este cenário, onde o empreendedorismo torna-se um fator relevante e
demandado para promoção do desenvolvimento socioeconômico de uma
nação, desperta o interesse, segundo Ortega (2016), em analisar quais as ações
e caminhos são ou podem ser utilizados pela universidade para disseminar e
praticar este conceito em termos de ensino, pesquisa e extensão.
Dessa forma, para entender o papel da universidade atrelado ao tripé
ensino, pesquisa e extensão e seus reﬂexos no ecossistema do empreendedorismo faz-se necessário, segundo ORTEGA (2017), veriﬁcar caminhos
trilhados e articulações realizadas no âmbito de sua missão aﬁm de que seja
possível entender a lógica do processo mais adequado quando o assunto é
empreender no ambiente universitário.
Ensino, pesquisa e extensão apresentam-se, no âmbito das universidades brasileiras, como uma das maiores virtudes e expressão de compromisso
social, segundo SCHMITZ et al. (2015). Isso signiﬁca que toda universidade
deve desenvolver atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, ainda que
com iguais ou diferentes pesos, conforme sejam suas propostas de missão,
objetivos e ﬁnalidades (NEIVA & COLLAÇO, 2006).
No entanto, em que pese a obrigatoriedade do ensino, da pesquisa e da
extensão, a maioria das universidades se preocupa quase que exclusivamente
com o ensino, e não com a tríade, exercendo a extensão universitária apenas
na medida exata de sua obrigatoriedade, principalmente as instituições privadas, que visam formas e possibilidade de ganhos com marketing gerado
por meio de projetos com intervenção social (GOMES et al., 2004 apud
SCHMITZ et al., 2015).
Frente aos potenciais impactos que as atividades executadas por uma universidade podem reﬂetir à sociedade e partindo do princípio de que esta mesma
universidade tenha como missão essencial retornar à sociedade o saber que
dela se origina, através de uma busca incessante pela profunda compreensão
da realidade social que a comporta, temas por vezes oriundos da sociedade
ou por vezes do meio acadêmico, trazem reﬂexos ao tripé ensino, pesquisa e
extensão, impulsionando assim novas reﬂexões e ações.
Em suma, com base nas leituras de Orso (2004) por Ortega (2016), há
uma questão básica quando o assunto é o tripé da Universidade: a especiﬁcidade das Instituições de Ensino Superior (IES) que está fundada em três
pilares: o ensino, a pesquisa e a extensão, indissociáveis entre si, reforçado
inclusive em sua própria Constituição Federal, em seu artigo 207. Especiﬁcamente a Lei reforça a ideia de que a ﬁnalidade do Ensino Superior é
“incentivar a pesquisa”, “comunicar o saber através do ensino” e “promover
a extensão”. Entretanto, não diz em que condições e de que forma, nem aﬁrma
que estas três dimensões educacionais devam ocorrer simultaneamente e de

forma indissociada. Como transparece na própria Lei, não é necessário que
estas dimensões estejam indissociadas. Assim, a algumas IES, de excelência,
estaria reservada a possibilidade de realizar pesquisas, mas a grande maioria
ﬁcaria restrita apenas o ensino, isto é, deveriam transformar-se em “grandes
escolões de ensino superior”, o que é, segundo Orso (2004, p. 4), um grande
equívoco. Quanto à extensão, esta geralmente ﬁca relegada a um segundo
plano. Ou seja, estabelece-se uma grande confusão quando se compreende
uma dimensão desta dissociada das demais, quer seja no Ensino Superior
ou na Educação Básica. Não há nada que impeça que, em qualquer nível de
educação, trabalhe-se de forma articulada entre ensino, pesquisa e extensão.
O conceito de extensão é atribuído à universidade visando viabilizar
sua interação com a sociedade. Junto ao ensino e à pesquisa, operacionaliza
a relação entre teoria e prática, promovendo a troca entre os saberes acadêmico e popular.
Com essa função, passa a ser considerada o compromisso social da
universidade, que deverá encontrar-se empenhada no equacionamento das
questões que aﬂigem a população, dirigindo seus interesses para as grandes questões sociais do país e às demandas regionais e locais (NOVO;
MELLO, 2004 apud ORTEGA, 2016). Extensão Universitária é, portanto, o
processo educativo, cultural e cientíﬁco que articula o Ensino e a Pesquisa de
forma indissociável, viabilizando a relação transformadora entre Universidade
e Sociedade. É uma via de mão dupla: a comunidade acadêmica encontra na
sociedade a oportunidade de praticar os conhecimentos acadêmicos e retorna
com o aprendizado daquela comunidade. A pesquisa, o ensino e a extensão
são, portanto, os três mais importantes pilares das instituições universitárias.
A centralização ou a redução a apenas uma ou outra destas dimensões, no
mínimo, representa uma fragilidade da própria instituição.
Ciente, portanto, que o ensino, a pesquisa e a extensão são os três pilares
mais relevantes sob o ponto de vista da missão da universidade, parte-se então
para uma análise do empreendedorismo frente a tais fundamentos metodológicos no âmbito de uma universidade.

4. Caminhos utilizados pela universidade
em prol do empreendedorismo
As Universidades, segundo Schmitz et al. (2015), enquanto instituições
de geração, disseminação e com amplo potencial de aplicação de conhecimento, passaram a assumir um papel ainda mais importante na sociedade
do conhecimento no que diz respeito ao desenvolvimento de suas regiões,
estados e países.
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Mas para tanto, conforme argumentado por Van Vught (1999), as universidades precisam inovar, o que implica a necessidade de repensar seus papéis
e posições, tornar-se inovadoras e mais empreendedoras, em pelo menos três
áreas: na pesquisa, no ensino/aprendizagem e na transferência de conhecimento. Transferência do conhecimento neste caso signiﬁca, segundo o autor,
transferir o conhecimento existente e ou criado na universidade diretamente
para sociedade (pessoas) ou por meio das empresas e do governo.
Sendo assim, o principal desaﬁo das universidades brasileiras no século
XXI é o de incorporar a inovação e empreendedorismo nas atividades de
ensino, de pesquisa e de extensão, de forma que o conhecimento produzido
nas universidades passe efetivamente a contribuir com o desenvolvimento
econômico e social das regiões, estados e países onde estão inseridas (ETZKOWITZ, 1998, 2003a, 2003b; 2008; ETZKOWITZ et al., 2000), assegurando sua integridade, autonomia (SMILOR et al., 1993) e sustentabilidade
(PHILPOTT et al., 2011; ETZKOWITZ, 1998, 2003a, 2003b) a longo prazo.
Partindo, portanto, do entendimento de que a Universidade, como local
gerador de conhecimento, possui papel preponderante no impacto que tais
conhecimentos trazem à sociedade, segundo ORTEGA (2017), deixa agora de
ser unicamente um local para formação de recursos humanos e administradoras
de cursos atuando somente em parte do tripé. A universidade deve então se tornar, segundo Bagnato (2012), uma instituição modeladora de comportamento e
de habilidades empreendedoras para o necessário desenvolvimento da inovação
que gere impactos diretos e positivos para a sociedade. Inserido neste cenário,
é acrescido dentre as características das universidades, o necessário apoio sistemático para que seus membros, alunos, pesquisadores e professores possam
criar empresas para explorar comercialmente os resultados de suas pesquisas
conhecidas como spin-oﬀs ou start-ups acadêmicas (RENAULT, 2010).
Em suma, a Universidade tem como papel preponderante gerar conhecimento e preparar pessoas para atuarem na sociedade (NECK et al., 2004;
COHEN, 2008).
Neste cenário, onde o empreendedorismo torna-se um conceito relevante e demandado para promoção do desenvolvimento socioeconômico de
uma nação, desperta, portanto, o interesse em analisar como o conceito do
empreendedorismo pode ser disseminado e praticado no que tange ao ensino,
pesquisa e extensão em uma universidade.

4.1. O empreendedorismo através do ENSINO
A disseminação do empreendedorismo através do ensino tem um papel
preponderante no que tange a uma universidade. O empreendedorismo,

estimulado pelo seu ensino, pode ser o motor do crescimento da economia
local e da geração de empregos. Tal circunstância demanda, segundo David et
al. (2005) apud segundo Ortega (2012), um conjunto de inter-relações, onde
o professor tem papel fundamental, exigindo nova postura e metodologia de
ensino onde deverá ser um facilitador do processo de produção do conhecimento. Caberá a ele também ser empreendedor, para desenvolver e propor
novos cursos, programas e pesquisas.
Neste sentido, as universidades possuem importante papel no desenvolvimento do empreendedorismo, que se dá por meio da educação empreendedora,
segundo Moré et al. (2016). Tal instituição tem, portanto, a missão de estimular
e ensinar os acadêmicos a criarem suas próprias oportunidades de geração de
renda, por meio da criação de negócios inovadores, os quais gerarão, ainda,
novos empregos, sendo assim, uma possível saída para o desenvolvimento da
economia e impacto positivo na sociedade (KNIGHT, 2002; KUBOTA, 2009;
JÚNIOR et al., 2016). Segundo SCHMITZ et al. (2015), o desaﬁo é fazer com
que novas e inovadoras metodologias e ambientes de ensino sejam criadas
no sentido de tornar o ensino pertinente para aluno, e acima de tudo, formar
empreendedores e não apenas empregados.
O ensino tradicional baseia-se numa ciência lógica e racional, onde o
processo de ensino centra-se na ﬁgura do professor como único detentor
do saber, cabendo aos alunos apenas a assimilação de conhecimentos sistematizados. Com a evolução da sociedade tal prática de ensino está sendo,
segundo Timmons (1990), cada vez mais questionada, surgindo novas propostas pedagógicas centradas no aluno como agente ativo no processo ensino
e aprendizagem. As mudanças organizacionais, tecnológicas, econômicas,
culturais e sociais sugerem que a educação também transforme seu modo de
pensar e aprender o mundo. Desta forma, a sociedade deve veriﬁcar se não
está vivendo num novo paradigma do setor educacional.
Sendo assim, em termos de abordagem pedagógica, o ensino do empreendedorismo deve estar constantemente sendo revisado, contextualizado e inovado aﬁm de que o ensino efetivo seja realmente absorvido pelo mercado
sob a forma de conhecimento aplicado. Ou seja, a função do professor não
é, portanto, depositar informações em grande quantidade e das mais diversas
formas possíveis, mas também repassar ao próprio aluno o papel de elaborador
e criador do conhecimento. O papel do professor não é somente o de transmitir sozinho o conhecimento; mas sim facilitar para que o aluno, a partir da
interação com meio, conheça os conteúdos necessários à sua aprendizagem.
Salienta-se então, que a ênfase deve ser dada não só em termos de conteúdo
teórico, mas também em relação a aspectos motivacionais, respeitando-se as
características e a história individual não só do aluno em si, mas também de
experiências práticas, de metodologias relacionadas, entre outros.
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A qualidade e inovações das relações entre os diversos atores que envolvem o ato de empreender é que garante um não desvio das energias criadoras,
favorecendo, ao contrário, o imprescindível para a Universidade: a produção
do saber. Consequentemente, a estratégia didática do docente hoje deve ser
selecionada de tal forma que a escolha dos métodos e meios instrucionais
esteja estruturada para produzir um aprendizado efetivo dos seus alunos,
colegas de academia e funcionários da Instituição em questão.
Mas a atuação da universidade em prol do empreendedorismo pode se dar
para além de ações vinculadas somente às disciplinas ou treinamentos relacionados ao tema. Sendo assim, o próximo item analisa o processo empreendedor
para além da fase de educação (ou também chamada ‘conscientização´), para
analisar o empreendedorismo através da pesquisa.

4.2. O empreendedorismo através do PESQUISA
A área de estudo em Empreendedorismo nos centros de pesquisas internacionais vem consolidando os estudos, a exemplo de eventos promovidos pela
Babson College, Academy of Management e entre os periódicos tais como
Entrepreneurship: Theory & Practice, Management Decision, Harvard Business School Publication, Journal of Entrepreneurship Development, Frontiers
of Entrepreneurship Research, dentre outros (NASSIF et al., 2010)
No caso brasileiro, as pesquisas realizadas sob o enfoque fenomenológico
no Brasil, segundo Gil & Silva (2014) ainda são em pequeno número – são
poucas as que adotam o método fenomenológico.
Neste contexto, analisando as publicações relacionadas ao empreendedorismo e que norteiam análises sobre o avanço de pesquisas em prol do
tema, veriﬁca-se que nos últimos anos da pesquisa acadêmica no Brasil têm
sido marcados por uma série de balanços retrospectivos que visam analisar a
qualidade da produção nacional publicada.
Em se tratando de pesquisas em empreendedorismo, pesquisadores e
acadêmicos interessados nos estudos não têm medido esforços para estudar
esse fenômeno na atualidade. Há nesse campo de estudo uma ausência de
consenso a respeito do empreendedor e das fronteiras desse paradigma. Falcone & Osborne (2005), por exemplo, aﬁrmam que esse caráter enigmático da
pesquisa em Empreendedorismo se deve ao fato de ela ter se caracterizado, ao
longo de sua história, como multidisciplinar, multinacional, extensa e de difícil
compreensão. Entre as contribuições teóricas que procuraram traçar direções,
segundo estes autores destacam-se as de Gartner (1985), Gartner (1990), Cunninghanm e Lischeron (1991), Filion (1999), Shane e Venkataraman (2000),

Bruyat e Julien (2000), Kuratko e Hodgets (2001), Ucbasaran, Westhead e
Wright (2001) e Davidsson (2005), Hisrih (2006), Baron (2007), dentre outros.
Em suma, o Empreendedorismo no Brasil, como área de pesquisa, é
recente. Tal aﬁrmação é dada por Nassif et al. (2010) quando apresentam
uma pesquisa que visou analisar a produção na área de empreendedorismo
nos dois principais eventos cientíﬁcos brasileiros. Os temas mais recorrentes
relacionam comportamento, atitude, perﬁl e competências do empreendedor.
As principais contribuições revelam que há muito a se construir visando à
consolidação da área.
Entretanto, frente a realidade da conjuntura econômica e social brasileira, onde 98,9% das empresas brasileiras são de micro e pequeno porte,
ocupando cerca de 22 milhões de pessoas, o equivalente a 53,4% de pessoas
com ocupação no país (IBGE, 2017), a preocupação dos pesquisadores está
fundamentada nesta necessidade de entender esse contexto. Dessa forma, é
inegável a atenção de pesquisadores nessa temática, tanto pela importância na
geração de empregos numa dada economia quanto pelos efeitos da atividade
empreendedora na mobilidade social. Sendo assim, segundo Nassif et al.
(2010), a área responsável pelos estudos sobre o empreendedor e empreendedorismo está se consolidando no Brasil, num movimento de busca concreta
por respostas e alternativas aos problemas vinculados a esse ator social, seus
comportamentos e atitudes, seu fazer e ações, bem como o impacto que propicia no contexto social e organizacional.
Neste caminhar, a produção teórica é fundamental para expandir e ir
se fazendo à medida que pesquisadores procuram por signiﬁcados, a partir
de suas práticas e pesquisas, numa inserção criativa, aliados em campos tais
como a psicologia, antropologia, sociologia, economia. Essas ciências têm
contribuído, de forma vigorosa, com a área de estudos em empreendedorismo,
e propiciam abertura de espaços no meio acadêmico para ir se constituindo
num movimento de renovação de pensares, não somente em nível nacional,
mas também internacional.
Pelas análises aqui expressas, ﬁca evidente que há muito que se construir
visando à consolidação da área de empreendedorismo, principalmente quando
se depara com os temas desaﬁadores e contemporâneos que estão na pauta
da realidade brasileira. Mesmo de maneira incipiente, essas discussões vêm
ampliando espaços na agenda de pesquisadores, na medida em que esta é uma
indiscutível alternativa de melhoria social e econômica, aliada aos avanços
dos movimentos sociais, surgimento de novas propostas de trabalho, de pensar
novas ideias e da evolução da ciência como um todo.
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4.3. O empreendedorismo através da EXTENSÃO
Em termos de extensão e quais as inﬂuências e ações com relação ao
empreendedorismo, esta talvez seja uma das bases do tripé que mais ﬁque
próximo do entendimento imediato, pois o empreendedorismo é facilmente
identiﬁcado como algo relacionado à extensão.
Entretanto, segundo Schmitz et al. (2015), não há por exemplo, estudos
facilmente encontrados sobre uma análise conjunta dos trabalhos de extensão
em termos qualitativos atrelados aos dados quantitativos relacionados ao
empreendedorismo. Os estudos mais comumente encontrados no que tange a
extensão estão atualmente ligados aos conceitos de ecossistema empreendedor,
habitats de inovação e spin-oﬀs.
Embora a inovação e o empreendedorismo possam ser vistos como processo contínuos e complementares, e as atividades de ensino, de pesquisa e
de extensão sejam, ou deveria ser, indissociáveis (SCHMITZ et al., 2015)
não é o contexto observado nas universidades. Segundo Schmitz et al. (2015),
o desaﬁo em termos de extensão é criar meios de efetivamente realizar a
extensão do conhecimento, fazendo com que promova o desenvolvimento
econômico e social e ofereça uma formação mais ampla ao aluno, incluindo
atividades práticas junto às diversas organizações e contextos em que o aluno
está inserido. Faz-se necessário fortalecer a promoção de práticas conjuntas
entre universidades, empresas, governo, organizações da sociedade civil e as
comunidades. Tais ações compreendem tanto a aplicação de pesquisas em
parceria com empresas, quanto a realização de projetos de interesse público/
comunitário. Neste sentido, um aspecto importante é a construção conjunta
de soluções envolvendo não somente as empresas, mas também outras organizações da sociedade civil.
No que diz respeito aos desaﬁos das universidades considerando os
respectivos regimes ﬁnanceiros/jurídicos no caso da universidade pública,
segundo Schmitz et al. (2015), como existe uma cota de recursos ﬁnanceiros públicos garantidos, o principal desaﬁo está nas contribuições para o
desenvolvimento econômico e social das regiões onde estão inseridas. Neste
sentido, faz-se necessária uma política de parceria e compartilhamento de
conhecimento com as empresas, o governo e com outras organizações da
sociedade civil.
A extensão, vinculada ao ensino e à pesquisa, deve funcionar como o
braço da universidade estendido para fora dos seus muros. É desse braço estendido que a instituição transfere conhecimento e tecnologia para as comunidades próximas, leva até elas o benefício dos seus recursos e domínios e dela traz
para o seu interior a formação e conhecimento de que precisa para ajustar-se

aos problemas e aos reclamos das comunidades (NEIVA; COLLAÇO, 2006).
Para Saviani (1987), a extensão signiﬁca a articulação da universidade com
a sociedade com o objetivo de que o conhecimento novo que ela produz pela
pesquisa e difunde pelo ensino não ﬁque restrito aos seus muros.
De forma geral, veriﬁca-se que a mentalidade acadêmica, voltada para
o avanço da ciência e a publicação, vem sendo ampliada na direção de uma
mentalidade empreendedora, focada também em pesquisas com aplicação
prática e que gerem desenvolvimento econômico e social; entretanto, há ainda
uma longa caminhada em termos de avanços de tais investigações e práticas.
Neste momento, acredita-se que tenha ﬁcado claro a importância do
ensino ou também chamado “conscientização” ou ainda “sala de aula” no
processo de empreender. Entretanto, faz agora necessário conhecer as demais
fases da caminhada do empreendedorismo, principalmente no contexto de
uma universidade.
Frente ao cenário apresentado sobre a missão da Universidade e seu papel
desempenhado através do tripé ensino, pesquisa e extensão, entende-se que
os reﬂexos das atividades de tal missão devem ser somados positivamente
ao ecossistema empreender.

5. Ecossistema de empreendedorismo
A Universidade possui um papel relevante na construção de ecossistema de empreendedorismo, segundo Katz (2003). Sendo assim, dentre os
possíveis papeis a serem desempenhados por universidades, especialmente
as que têm boa parte dos esforços voltados à pesquisa cientíﬁca, visando
uma efetiva atuação no ecossistema de empreendedorismo, tem-se, segundo
Ribeiro (2016), os seguintes papeis: capacitação gerencial; desenvolvimento
tecnológico a partir de pesquisas cientíﬁcas; formação de mão de obra qualiﬁcada para atuar em empresas nascentes; capacitação em empreendedorismo;
inﬂuencia na cultura local de empreendedorismo; oferta de infraestrutura para
eventos que tornem o ecossistema mais vibrante; suporte à comunidade local;
interface entre empreendedores e instituições de pesquisa, de fomento e com
infraestrutura laboratorial; e, transbordamento intelectual para o ecossistema
a partir do conhecimento acadêmico produzido.
Neste cenário, Lemos (2012) destaca, através da Figura 1, um marco
referencial sob a maneira como os agentes de uma universidade de pesquisa
podem se organizar sob o ponto de vista de ecossistemas.
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Figura 1 – Ecossistema de empreendedorismo em universidade de pesquisa
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Fonte: Lemos (2012).

Segundo McKeon (2013), acredita-se que, para estimular o surgimento
de novos negócios, é preciso desenvolver uma gama de iniciativas buscando a promoção da articulação dos diversos participantes do processo de
empreender. Nesta linha, Regele e Neck apud Ribeiro (2016), apresentam
o conceito de ecossistema de empreendedorismo como um quadro formado
por um conjunto de condições que estimulem a atividade empreendedora
de alto nível, tais como: acesso a ﬁnanciamento; existência de programas
governamentais de empreendedorismo; ensino de empreendedorismo; políticas que contribuam para a transferência de pesquisa e desenvolvimento
(P&D); infraestrutura legal e comercial; e, facilidade regulatória para a
criação de novos empreendimentos.
Em suma, há diversas análises sobre os modelos de formação de ecossistemas voltados ao empreendedorismo. Há aqueles que defendam que
a construção de um ecossistema deva ser liderada fundamentalmente por
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empreendedores, como é o caso de Feld (2012). Há ainda os modelos de
formação que defendem a ideia de que é a instituição ‘universidade’ a líder
do processo, sendo responsável por oferecer estruturas e se basear nas pesquisas da instituição. Mas não há dúvidas de que a Universidade tem um papel
relevante no desenvolvimento do ecossistema empreendedor.

Sob a perspectiva externa à instituição de ensino superior (IES), a estruturação de um processo de empreendedorismo lógico e integrado, resulta em
inovações que são capazes de gerar impactos relevantes, trazendo, além do
desenvolvimento econômico, o impacto social necessário.
Frente a este cenário, no que tange a conexão entre o ecossistema
empreendedor e suas ações no tripé acadêmico de uma IES em prol deste
ambiente, algumas considerações são apresentadas a seguir.
Quanto ao ensino, a introdução no currículo acadêmico de disciplinas e
treinamentos que abordem o tema empreendedorismo, deve estar em pauta
nas IES, pois estas têm um caráter considerado revolucionário já que acresce
à vocação tradicional de formação de empregados e acadêmicos, à cultura e
à possibilidade do empreendedorismo.
Com relação à pesquisa, o empreendedorismo deixa de ser somente uma
conscientização cultural e uma prática voltada unicamente para a estruturação de empresas, para se tornar uma linha de estudo que abrange inúmeras
variáveis com potencial de serem exploradas, indo desde o lado comportamental abordado pelos estudos behavioristas, como também pela abordagem
dada pelos economistas, entendendo o empreendedor como um reﬂexo de um
desenvolvimento econômico capaz de gerar impactos na sociedade.
Sobre o lado da extensão, no processo acadêmico, tal esfera se constitui
num processo metodológico que permeia por meio da pesquisa, problemas que
envolvem a sociedade, ou seja, a extensão é nada mais do que a universidade
pública ou privada interagindo-se com o meio social que está inserida. Sendo
assim, tem-se que esta ação deve estar atrelada junto às outras duas bases
do tripé acadêmico, aﬁm de evitar que se tenha um viés tendencioso para o
mundo externo, em detrimento da oportunidade de contribuir com a geração e
enriquecimento acerca do conhecimento sobre o empreendedorismo e, ainda,
não reforçando e integrando o tripé como reﬂexo de potencial inovador para a
sociedade. A extensão carrega consigo a relevante função de fazer a conexão
entre o conhecimento gerado no ambiente acadêmico com a sociedade, ou seja,
converter a ciência em inovação se materializando através da transferência
de tecnologia capaz de gerar valor econômico e social. A centralização ou a
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redução a apenas uma ou outra destas dimensões, no mínimo, representa uma
fragilidade da própria instituição.
A universidade deve, portanto, se ater à necessidade de implementar
em seu contexto uma conexão forte e contínua com o ecossistema empreendedor capaz de conectar atores provenientes não somente da universidade,
oferecer infraestrutura física, regras estabelecidas com relação a transferência de tecnologia e práticas que sirvam de ‘sementes’ ao desenvolvimento
do ecossistema universitário de empreendedorismo. Como resultado desta
articulação adequada entre ensino, pesquisa e extensão e a consequente
formação do ecossistema universitário empreendedor, trarão inovações
pós-universidade que se manterão caso haja um ﬂuxo contínuo de ações
em conjunto entre a universidade e a sociedade. Portanto, a Universidade,
em seu sentido mais profundo, não deve ser entendida apenas como uma
instituição geradora de proﬁssionais, que prestará serviço à sociedade, mas
também, como uma entidade formadora de conhecimentos onde o ensino, a
pesquisa e a extensão devem ter seus fundamentos metodológicos em prol
do ecossistema empreendedor.
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CAPÍTULO 4

A EVOLUÇÃO DO ECOSSISTEMA DE
INOVAÇÃO EM SANTA CATARINA
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Anacleto Ângelo Ortigara
Alexandre de Souza

1. Introdução
Muito tem-se discutido a respeito do ecossistema de inovação e empreendedorismo no Brasil e Mundo.
Ecossistema de inovação pode ser compreendido como um conjunto
dinâmico e colaborativo de atores, relações e instituições, que afetam o processo de inovação dentro de uma região (PEDRINHO et al., 2020).
Quando se aborda o ecossistema de empreendedorismo, evidencia-se o
caráter sistêmico de um grupo heterogêneo de atores que atuam para estimular
o empreendedorismo (GASPAROTO; FISCHER, 2020).
Em estudos recentes ACATE (2020), Santa Catarina destaca-se pelo
potencial do setor de tecnologia: participação de 6% no PIB do estado; 6º
estado do Brasil em número de empresas e colaboradores; 4º estado do
Brasil com o maior faturamento do setor e, o 2º estado do Brasil em produtividade no setor.
Os números são surpreendentes para o 10º estado mais populoso do Brasil.
Buscou-se com este artigo, discutir a evolução do ecossistema de inovação e empreendedorismo de Santa Catarina desde sua origem até os dias atuais.
A fundamentação teórica com as temáticas: ecossistema de inovação,
ecossistema de empreendedorismo e ambientes de inovação, propiciou contextualizar com os achados da literatura.

2. Ecossistemas de inovação
Ecossistemas de inovação estão relacionados à ambientes onde a inovação
consegue ﬂorescer (JOHNS, 2016). Os ecossistemas de inovação apresentam
objetivos, metas para alcançar e necessidade imprescindível de governança
(SOUZA FERREIRA; VAN DER LINDEN, 2020).
O conceito é o mesmo a muito tempo, entretanto, atualmente, tem-se
fortalecido movimentos que abordam como esses ecossistemas podem ser
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1.

2.

3.
4.

Foundational institutions: as instituições alicerces: são as instituições que organizam as regras e normas que permitem que os
investimentos possam ser protegidos e alavancados. Instituições
estas que organizam leis, mecanismos para proteção da propriedade intelectual, instituições ﬁnanceiras e possibilidades de externar
novas ideias.
I-CAP e E-CAP: duas capacidades. I-CAP é a capacidade de inovação, a capacidade de uma região, cidade, País de organizar uma
ideia nova para o mundo, implementá-la e gerar impacto (social,
econômico, ambiental etc.). Trata-se então da geração da ideia e
da implementação da mesma gerando produtos, serviços e tecnologias uteis que resolvam problemas. Já a E-CAP é a capacidade
de empreendedorismo para a formação de novas empresas (desde
os primeiros estágios, passando pelo ganho de escala até a formação de grandes negócios. São duas capacidades são propensas a se
especializarem em torno de determinadas áreas.
Comparative advantage: a vantagem comparativa de uma região
normalmente encontra força em clusters geográﬁcos ou setores industriais.
Impact: o impacto pode ser mensurado pelo crescimento econômico ou social. Bem como, o quantitativo e qualitativo de empreendimentos orientados para a inovação, que combinam inovação e
empreendedorismo, que geram grande potencial de empregos e
solução de problemas.
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criados e desenvolvidos e como podem emergir de forma inesperada/acidentalmente. Bem como, há movimentos teóricos na linha de como os gestores
destes ambientes podem desenvolvê-los (JOHNS, 2016).
Para que se possa compreender mais sobre o ecossistema de inovação e
empreendedorismo, um modelo proposto pelo MIT é apresentado na Figura 1.
O modelo apresenta quatro elementos (SEBRAE, 2020).
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Figura 1 – Modelo iEcosystems MIT

IMPACT
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Fonte: MIT (2018).

Em síntese os EI [ecossistemas de inovação] podem ser deﬁnidos pela
cocriação de valor por intermédio de atores interconectados e interdependentes em uma rede, conectados a uma plataforma ou empresa focal
compartilhada entre fornecedores, inovadores, agentes reguladores, partes
interessadas e clientes – incorporados de um lado à produção e de outro ao
uso da inovação (SOUZA FERREIRA; VAN DER LINDEN, 2020, p. 714).

Desta forma, é preciso que existam atores interagindo e criando valores
entre si para que exista um ecossistema de inovação. Esta interação atravessa
diversos stakeholders tais como: fornecedores, inovadores, agentes reguladores e clientes.

3. Ecossistemas de empreendedorismo
O conceito de Ecossistema de Empreendedorismo evidencia o caráter
sistêmico de um grupo heterogêneo de atores que atuam para estimular o
empreendedorismo (GASPAROTO; FISCHER, 2020).
Alguns atores podem fortalecer o ecossistema empreendedor
(SEBRAE, 2020):
1.
2.

Talentos: fundadores ou colaboradores de startups com competências técnicas e empreendedoras;
Mercado: consumidores e clientes das startups;
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4.
5.
6.

Capital Financeiro: para que as startups possam obter investimento
para abertura e desenvolvimento;
Serviços de Suporte: mentores, incubadoras, aceleradoras que possam dar suporte às startups;
Universidades: forma pessoas capacitadas para atuar com startups
(proﬁssionais e assessores/consultores). Importantes também na
formação da cultura de inovação e empreendedorismo;
Infraestrutura física do ecossistema: equipamentos para escritório,
telefonia, transporte etc.

É preciso que esses atores estejam conectados através de encontros,
eventos, bootcamps, espaços de colaboração, dentre outros, para facilitar o
ﬂuxo de recursos e informações entre eles. Para que esta interação ocorra,
instituições de regulação (governo) e a cultura (empreendedorismo visto como
opção de carreira e formar os empreendedores para abrirem startups) estruturam as ações destes atores no ecossistema.
A Figura 2 resume os componentes de um ecossistema de
empreendedorismo.
Figura 2 – Componentes de um ecossistema de Empreendedorismo
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Fonte: Lawrence, Hogan e Brown (2019, p. 1).

A Figura 2 demonstra que um ecossistema de empreendedorismo deve
contectar (SEBRAE, 2020, p. 14):
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[...] pessoas que têm boas ideias ao treinamento, ﬁnanciamento, espaços,
serviços de suporte e funcionários de que precisam para transformar essas
ideias em realidade [...] sustenta-se em uma base sólida de capital humano,
cultura, infraestrutura de tecnologia da informação e nas relações entre
todos esses componentes.

Desta forma, é preciso que pessoas com boas ideias possam estar alicerçadas para transformar a ideia em realidade. Para isto, é preciso interação
entre stakeholders e infraestrutura apropriada.
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4. Ambientes de inovação
Para que a inovação ocorra é preciso condições favoráveis para o desenvolvimento de produtos e serviços e processos inovadores, possibilitando
reduzir riscos e maximizar resultados. SEBRAE (2020)
Segundo Audy e Piqué (2016) ambientes de inovação envolvem duas dimensões: as áreas de inovação e os mecanismos de geração de empreendimentos. No
Brasil, tem se adotado também o nome Ecossistemas de Inovação como sinônimo
de Áreas de Inovação. Os autores comentam que no Brasil, tem se adotado também o nome Ecossistemas de Inovação como sinônimo de Áreas de Inovação.
Figura 3 – Ambientes de inovação
AMBIENTES DE INOVAÇÃO

ÁREAS DE INOVAÇÃO
(ECOSSISTEMAS
DE INOVAÇÃO)

MECANISMOS DE
GERAÇÃO DE
EMPREENDIMENTOS

Parques Científicos e
Tecnológicos

Incubadoras de empresas

Cidades Inteligentes

Aceleradoras

Clusters

Coworkings

Distritos de Inovação
Comunidades de Inovação

Living labs
Outros mecanismos

Outras áreas de inovação

Fonte: Audy e Piqué (2016, p. 7).
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Os mecanismos de geração de empreendimentos inovadores possuem
como objetivo estimular o surgimento de empresas inovadoras, bem como
preparar as empresas nascentes (startups) para sua consolidação e crescimento no mercado. Esses mecanismos, portanto, auxiliam no processo de
migrar do conhecimento ou ideia para a prática, alcançar clientes e crescer
de forma sustentável. Alguns exemplos de mecanismos são: escritórios
compartilhados; coworking; incubadoras; aceleradoras; venture builder ou
fábrica de startups; centros empresariais; hubs de inovação; living labs;
capital empreendedor; investidor anjo; crowdfunding; corporate venture
capital. (SEBRAE, 2020, p. 15).

Desta forma, clusters são um dos tipos possíveis de áreas de inovação. Já coworkings são alguns dos tipos de mecanismos de geração
de empreendimentos.
É preciso desta forma, criar o que os autores Audy e Piqué (2016) chamam de ecologia da inovação onde universidades, empresas, governos e pessoas interagem.
Contextualizado ecossistemas de inovação, ecossistemas de empreendedorismo e ambientes de inovação foi possível, diante do histórico de experiências do autor, construir uma linha do tempo do ecossistema de inovação
em Santa Catarina.

5. Evolução do ecossistema de inovação em
Santa Catarina: um relato de experiência
Para falar sobre a evolução do ecossistema de inovação em Santa Catarina, é fundamental compreender o conceito do termo, conforme abordado,
que se deﬁne como um espaço que reúne diversos atores trabalhando em
prol do empreendedorismo e da inovação. Um ecossistema se forma, geralmente, com quatro atores centrais: a academia, entidades privadas, entidades
públicas e governo. Todos precisam trabalhar em conjunto e em sinergia
para transformar determinado território em um local reconhecidamente
empreendedor e inovador.
Foi isso que aconteceu em Santa Catarina no ﬁm da década de 70 e início
da década de 80, inicialmente com o fortalecimento da Universidade Federal
de Santa Catarina – UFSC. Muitos jovens, de todo o país, se mudaram para
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Áreas de inovação são espaços que possibilitam acesso a instalações (físicas, de infraestrutura, tecnológicas, institucionais e culturais) que permitem
atrair empreendedores com novas ideias e capital, com foco na inovação e no
desenvolvimento da sociedade do conhecimento (SEBRAE 2020).
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Florianópolis para cursar o ensino superior, e depois de formados permaneceram na capital, onde criaram as primeiras empresas de base tecnológica
de Santa Catarina. É possível registrar a Intelbrás – https://www.intelbras.
com/, de 1976, e a Dígitro Tecnologia – https://www.digitro.com/, de 1978,
como as pioneiras, ambas fundadas por egressos da UFSC que se uniram e
decidiram empreender.
Ainda dentro da UFSC, em 1984, foi criada a Fundação Certi, Centro de
Referência em Tecnologias Inovadoras – https://www.certi.org.br/, que é o
primeiro marco histórico do surgimento desse ecossistema em nosso estado.
O professor Carlos Alberto Schneider criou essa fundação para focar em
pesquisa, tecnologia e inovação. De lá, surgiram muitas empresas e muitos
movimentos em prol do ecossistema catarinense. Dois anos depois, em 1986,
já com um número expressivo de empresas de base tecnológica em Santa
Catarina, o mesmo professor e alguns empresários criaram a Associação Catarinense de Tecnologia, a Acate – https://www.acate.com.br/, e começaram a
desenhar uma das principais características do ecossistema de inovação do
Estado: o associativismo. A Acate surgiu para trabalhar em prol de políticas
públicas para o setor de tecnologia e para fomentar o setor em Santa Catarina.
Nessa mesma época, também começam a nascer importantes empresas,
como a Sênior – https://www.senior.com.br/, de Blumenau, em 1988, a DataSul – https://www.totvs.com/, também da década de 80, e a Softplan – https://
www.softplan.com.br/, em 1990. Em 1991, por meio da Fundação Certi e
com apoio do Governo do Estado, foi criado o Parque Tecnológico Alfa cito
à Rodovia SC 401 Km 01, João Paulo – Florianópolis – SC, que é um marco
importante por unir, pela primeira vez, a iniciativa pública e privada, já que
a Fundação Certi, mesmo nascendo dentro da Universidade Federal, é uma
entidade privada.
A mesma Fundação, em 1995, criou a segunda incubadora de base tecnológica do Brasil, o Centro Empresarial para Laboração de Tecnologias
Avançadas, a Incubadora Celta – http://www.celta.org.br/, que várias vezes foi
escolhida como a melhor do país. Três anos depois, por meio de uma iniciativa
da Acate e do Sebrae SC, nasce a segunda incubadora do Estado, a Miditec
– https://miditec.acate.com.br/. Com isso, é possível aﬁrmar que encerra a
primeira fase do ecossistema de inovação em Santa Catarina, que é o início
de toda a história. A partir de 1998, as empresas que já existiam começaram a
crescer e a se desenvolver, dando início à segunda fase do desenvolvimento do
ecossistema, com muitas empresas incubadas na Miditec e no Celta ganhando
destaque e projeção nacional.
Na década seguinte, a partir de 2006, foi criado o Sapiens Parque –
http://sapiensparque.sc.gov.br/, outro marco importante, já que hoje é um dos

maiores parques tecnológicos do Brasil, tanto em área como em estrutura.
É um projeto inovador e também teve o apoio da Fundação Certi, que nessa
época já estava consolidada como um dos grandes pilares do ecossistema de
inovação catarinense.
Dois anos depois, em 2008, percebeu-se que muitos empresários tinham
ideias inovadoras, mas não sabiam como executá-las. Foi aí que a Fundação
Certi e o Sebrae/SC, em parceria com outras entidades, criaram o Sinapse da
Inovação – http://portal.sinapsedainovacao.com.br/, programa que nasceu para
auxiliar os empreendedores catarinenses a executarem as suas ideias, por meio
de mentorias e disponibilização de recursos. Muitas empresas importantes
nasceram por meio do Sinapse da Inovação, como a Resultados Digitais –
https://www.rdstation.com/, por exemplo, que participou do Programa, depois
foi incubada na Miditec, passou pelo Celta, e atualmente é uma das grandes
empresas do nosso ecossistema.
Ainda em 2008, outra iniciativa da Fundação Certi foi fundamental para
a construção dessa história. Foi criada a Cventures – https://www.cventures.
com.br/, o primeiro fundo para investimento no Estado, especíﬁco para apoiar
as empresas que estavam incubadas. Esse fundo existe até hoje e já garantiu
recursos para centenas de startups no Estado.
A partir de 2012, o Sebrae/SC começa a atuar com mais protagonismo
na construção dessa história. Na Feira do Empreendedor daquele ano, realizada pelo Sebrae em Blumenau, a instituição criou Sebrae Startup Day, que
inicialmente era para ser um evento pequeno, para 30 pessoas, e acabou se
transformando em uma das maiores atrações da Feira, com mais de mil participantes. Foram realizadas competições de pitchs e diversas palestras com
atores do ecossistema nacional.
Naquele momento, foi identiﬁcado que o ecossistema catarinense já
tinha fundos de investimento e tinha incubadoras, porém, os empreendedores
ainda não estavam maduros o suﬁciente para aproveitar todo esse cenário.
Muitos investidores relatavam que recebiam muitos projetos e ideias, mas
que a maioria delas não tinha força porque não tinha um plano de negócio
estruturado capaz de manter a empresa viva. Foi aí que que o Sebrae/SC identiﬁcou que o modelo tinha um enorme potencial a ser explorado, e começou a
desenhar o Startup SC – https://www.startupsc.com.br/, que começou a operar
um ano depois, em 2013. O programa nasceu para capacitar os empreendedores, aumentando a chance dos seus negócios crescerem e se desenvolverem.
O Startup SC nasceu para capacitar os empresários e fortalecer o meio.
Foram promovidos eventos para reunir as pessoas, para fazer a troca de cartões e fomentar novas ideias. Naquele momento, também se consolidou a
certeza de que um dos grandes diferenciais do ecossistema catarinense é o
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cooperativismo. Empreendedores que já estavam consolidados no mercado
foram os primeiros mentores do Programa, e ﬁzeram isso de maneira colaborativa, para ajudar a fortalecer o ecossistema em Santa Catarina. Os empresários da Resultados Digitais e da Conta Azul – https://contaazul.com/ foram
os primeiros nomes conﬁrmados, e ﬁzeram isso para ajudar o setor a crescer.
Na primeira turma do Programa, o Sebrae/SC pôde perceber a assertividade do modelo, já que foram mais de 450 projetos inscritos para selecionar
apenas 20. Com o tempo, costumou-se falar que o Startup SC é uma startup.
O Sebrae identiﬁcou um problema, projetou a solução e desenhou o programa,
que foi lançado no momento em que o ecossistema carecia de uma metodologia como a proposta para se consolidar.
A partir de então, a iniciativa foi aperfeiçoada, e na linguagem de uma
startup, o produto foi escalado. Novos eventos foram sendo desenhados, o
Startup Weekend – https://www.startupsc.com.br/startup-weekend/, com mais
de 70 edições realizadas. O Startup Weekend objetiva levar uma empresa do
conceito à criação em 54 horas. O Meetup Startup SC – https://www.startupsc.
com.br/meetup-startup-sc/ possui mais de 40 edições, e o Programa começou
a chegar em outras cidades de Santa Catarina, como Chapecó e Joinville,
por exemplo. O Meetup Startup SC é um evento para quem tem uma startup
ou tem interesse em começar uma e busca se envolver com startups. É um
evento que reúne empreendedores para debater aspectos jurídicos, projeções
ﬁnanceiras e gestão de pessoas, dentre outros temas de interesse.
A partir de 2016, os empresários participantes do Startup SC começaram
a ir para a Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo, o CASE, em
São Paulo, que é um evento da Associação Brasileira de Startups – https://
abstartups.com.br/. Após frequentar dois anos o evento, em 2017, o Sebrae
SC sentiu o desejo de fazer um evento grande também em Santa Catarina e
começou a desenhar o Startup Summit – https://www.summit.sebrae.com.
br/, que mais uma vez foi realizado graças ao apoio dos empreendedores,
em que mais de 40 empresários e parceiros toparam ministrar as palestras
sem receber por isso. O Governo do Estado apoiou a realização do evento e
cedeu o Centro de Eventos de Canasvieiras, sem cobrar aluguel do espaço.
O evento foi estruturado em 20 dias e em menos de dois meses já havia sido
vendido mais de mil ingressos. Foi aí que o Sebrae Nacional se interessou
pelo formato e nacionalizou o Startup Summit, que passou a ser o grande
evento de inovação do Sistema Sebrae. Na primeira edição, em 2018, mais
de 2300 pessoas participaram, e na segunda, em 2019, foram 4 mil pessoas.
Entre o início do Programa Startup SC e o Startup Summit, outras duas
grandes iniciativas também ajudaram a consolidar o ecossistema catarinense.
A primeira foi em 2014, com a criação da aceleradora Darwin – https://

darwinstartups.com/, pela Fundação Certi. Dela nasceram o Programa Origem, que é um programa de educação empreendedora, e a Hards – https://
hards.com.br/, que é uma aceleradora de hardware. Em 2017, outro marco
foi o lançamento do Pacto pela Inovação, em que mais de 30 entidades catarinenses assinaram um documento em que se comprometiam em trabalhar
para transforma Santa Catarina em um estado inovador.
O estado tem uma característica interessante que é o fato de não ter a
tradição de atrair Big Company’s, como Google ou Microsoft, por exemplo.
Diferente de cidades como São Paulo, em que grandes empresas se instalam,
em Santa Catarina as empresas nascem e se desenvolvem n a região, e isso é
possível pela característica colaborativa dos atores do ecossistema.
Outro destaque é a ética dos atores que compõem o ecossistema de inovação catarinense. Ao longo dos anos, não há registros de um empresário que
prejudicou outro, ou de uma empresa que roubou talento de outra. Todos se
respeitam e trabalham em prol de um objetivo comum, que é o crescimento
das startups e o desenvolvimento do setor de tecnologia.
Ao olhar para cenário nacional, também é possível identiﬁcar a representatividade de Santa Catarina. Nos últimos anos, o ecossistema brasileiro
cresceu muito, e o ano de 2019 foi um divisor de águas. O país teve sete
unicórnios, que são empresas que valem mais de U$ 1 bilhão. Até então, não
tinha nenhum. Com isso, o olhar do investidor estrangeiro se voltou para o
país e começou a provocar nos empreendedores brasileiros a necessidade de
desenvolver uma visão global, que historicamente é local. A maioria das Startups que nascem no Brasil pensam no mercado brasileiro, e no ano passado,
com aportes milionários de fundos estrangeiros que foram feitos em empresas
como Pagseguro – https://pagseguro.uol.com.br/#rmcl, Nubank – https://
nubank.com.br/, iBanks – https://ibanks.com/, os investidores passaram a
olhar para o país, e as empresas a planejar a internacionalização.
Apesar disso, avalia-se que é difícil que uma startup nascida em Santa
Catarina se transforme em unicórnio. Isso porque elas crescem, ganham um
grande potencial de mercado, passam a valer entre R$30 e R$150 milhões,
e são compradas por outras empresas. Isso aconteceu com as catarinenses
Decora e Cahordic Systems Sla, por exemplo, que foram compradas quando
avaliadas com um bom valor de mercado. E o interessante é que esse ciclo é
fundamental para manter o ecossistema catarinense ativo e renovado, já que
os empreendedores, ao venderem as suas startups, voltam para o mercado
para criarem ou serem mentores de outras startups, e esse sistema vai retroalimentando o setor.
Em 2019, o setor de tecnologia de Santa Catarina teve faturamento de
R$ 17,7 bilhões, representando 5,9% do PIB do estado. Com 12.138 empresas
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e crescimento de 7,7% no último ano, é o sexto maior estado do país em
número de empresas, de acordo com a ACATE (2020). A receita das empresas
catarinenses por trabalhador é de quase R$ 80 mil, a segunda maior do Brasil.
A Figura 4 demonstra que quando a ACATE foi fundada, em 1986,
quase uma centena de empresas já estavam incorporadas no setor. E somou
em 2019, 12.138 empresas. (ACATE 2020).
Figura 4 – Evolução das empresas do setor de tecnologia catarinense
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Com 56,5 mil proﬁssionais, Santa Catarina avançou uma posição e se
tornou o 3º maior, com maior quadro de colaboradores no setor de tecnologia
do Brasil, mesmo sendo o 10º estado mais populoso do país (ACATE, 2020).
Além disso, é o segundo estado do Brasil com maior percentual de alunos
do ensino superior em cursos voltados às competências de tecnologia. Ao
todo, são 34,7 mil matrículas e cerca de 4 mil alunos em fase de conclusão
de curso (ACATE, 2020).
Figura 5 – Empresas do setor de tecnologia por mesorregião catarinense
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A região da Grande Florianópolis é a mais representativa, com 32,5% do
total, seguida pelo Vale do Itajaí (27,4%), Norte (18,7%) e Oeste Catarinense
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(10,6%). Em menor proporção, as regiões Sul e Serrana somam 1.309 (10,8%)
empresas no setor. E ainda, Santa Catarina teve o maior crescimento no número
de empresas de tecnologia durante o período de 2015 a 2019 (ACATE, 2020).

Relacionando o referencial pesquisado com a linha do tempo do ecossistema catarinense, percebe-se que o ecossistema de empreendedorismo e
inovação evoluiu e hoje conta com os pilares do modelo apresentado pelo
MIT, incluindo a existência de instituições alicerces, capacidades de inovação
e de empreendedorismo, clusters geográﬁcos e fortalecimento do setor e pelo
próprio crescimento econômico e social do estado e aumento do número de
empreendimentos no setor de inovação e tecnologia.
Ficou claro que o apoio da universidade foi fundamental para o desenvolvimento de um ecossistema de inovação e empreendedorismo signiﬁcativo,
como o catarinense. A criação de empresas partiu de recursos humanos da
universidade. A criação de Fundações e Parques tecnológicos foram importantes marcos que levaram em conta a cooperação entre iniciativa privada e
pública. A criação de incubadoras por instituições do ecossistema, demonstram
a importância da articulação entre elas para o crescimento do ecossistema e a
resolução de problemas. A criação do Sinapse da inovação é outro marco para
dar suporte aos empreendedores e suas ideias. A criação do Cventures (fundo
de investimento) foi primordial para a evolução do sistema.
Quando se refere à participação do Sebrae SC, tem-se o marco da criação
do Startup SC. Contando com eventos como o Startup Weekend, o Meetup
Startup SC e o Startup Summit (programa que nasceu em Santa Catarina e
nacionalizou-se pelo Sebrae), o programa busca fortalecer as startups catarinenses a partir da difusão da cultura empreendedora e da proﬁssionalização
da gestão de seus empreendimentos com ações de capacitação, inovação e
mercado. Foi criado também, um mapa de startups catarinenses, que possibilita
conhecer e identiﬁcar empresas, startups, espaços de coworkings e investidores
que atuam de forma digital em Santa Catarina. Missões ao Vale do Silício
também são realizadas com grupos de empreendedores, pois entende-se que
conhecer o ecossistema do Vale do Silício é fundamental para também trazer
investidores para cá. A principal ação do Startup SC é o programa de capacitação, onde as mesmas têm acesso a conteúdo e mentores. Ao ﬁnal do programa,
as empresas podem apresentar seus projetos para investidores e aceleradoras.
Os números catarinenses impressionam e demonstram a relevância do
ecossistema e do crescimento do mesmo no estado. Somos o sexto estado
do país em número de empresas de tecnologia e o terceiro maior em número
de colaboradores.
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Percebe-se que as startups criadas em Santa Catarina aqui permanecem.
Percebe-se também o respeito e ética que as mesmas possuem entre si. Detectou-se um problema neste relato que é a diﬁculdade que se tem no estado
de alguma empresa virar unicórnio, visto que são vendidas. Por outro lado,
percebe-se que estes empreendedores retornam aos ecossistemas, através
da criação de novas empresas ou sendo mentores. Importante, desta forma,
identiﬁcar meios para que as empresas possam permanecer no nosso estado.
Essa história, resumida, mostra a dimensão do ecossistema catarinense,
e é possível perceber em vários momentos uma das características mais marcantes do ecossistema de inovação de Santa Catarina, que é o associativismo.
Os atores se conhecem e trabalham juntos para potencializar o setor. Estudos
futuros são importantes para fortalecer a existência de atores no ecossistema.
Ao olhar para a história do ecossistema de inovação em Santa Catarina,
é possível ver muita sinergia. Todos os atores trabalham unidos em prol de
um objetivo único, que é o fortalecimento e o desenvolvimento das startups.
O resultado disso é um setor fortalecido, reconhecido mundialmente e com
muito potencial de crescimento.
O Sebrae SC é uma instituição que se orgulha em contribuir para isso, e
aposta que um futuro de muitas conquistas está sendo construído.
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Humberto Tonani Tosta
Kelly Cristina Benetti Tonani Tosta

1. Introdução
O empreendedorismo é um fenômeno social que tem sido amplamente
estudado e fomentado, principalmente em função de sua importância para o
desenvolvimento econômico, e no centro dessa discussão tem-se a ﬁgura do
empreendedor pelo papel que este desempenha no processo.
Sua relevância pode ser justiﬁcada também pelos desaﬁos que a
sociedade no século XXI apresenta, mudanças cada vez mais aceleradas,
ampliação do uso da tecnologia, complexidade para solução de problemas
organizacionais e a mudança do conceito de emprego para trabalho. Este
contexto resulta em cada vez menos empregos no mundo e consequentemente surgindo a necessidade do autoemprego, fazendo com que a atividade
empreendedora tenha ajudado várias economias do mundo a se recuperarem
de crises (KURATKO, 2016).
Bakar, Islam e Lee (2014) destacam que na atual economia baseada
no conhecimento a educação não possui somente o objetivo de produzir e
de transferir conhecimento, mas também de fomentar a economia de um
país. Assim, é demandado também das instituições de educação que promovam a intenção empreendedora entre estudantes universitários e jovens
recém graduados.
Portanto, entender o fenômeno do empreendedorismo passa por reconhecer duas premissas: a primeira refere-se que empreender não está relacionado ao fator genético, ou seja, é passível de aprendizado; a segunda é
que empreendedorismo é mais do a mera criação de negócios, pois, como
argumenta Kuratko (2016, p. 3), a mentalidade empreendedora “representa
o aparato cognitivo e o compromisso necessários para ver o mundo através

de uma perspectiva de inovação, e isso compreende o potencial de empreendedorismo de cada indivíduo”, e essa mentalidade pode ser encontrada
dentro ou fora da empresa, estas com ou sem ﬁm lucrativos e também em
atividades não comerciais.
Diante desse reconhecimento de que se pode ensinar alguém a ser
empreendedor, a temática educação empreendedora vem sendo objeto de
pesquisa pela sua contribuição na formação de empreendedores para atuarem no ambiente existente, bem como na criação de um futuro promissor
para a sociedade.
Considerando as mudanças na economia global e as decorrentes mudanças no trabalho, não é suﬁciente para as instituições de ensino simplesmente
ensinar os alunos para desempenhar papéis laborais tradicionais. Há uma
necessidade de buscar novas formas de ensino, aprimorando novas práticas
educacionais que sejam relevantes para os estudantes (LIMA et al., 2015).
A educação empreendedora se encaixa nesse contexto na medida que é
“um programa ou processo pedagógico com o intuito de desenvolver habilidade e atitudes empreendedoras [...]” (SILVA; PENA, 2017, p. 379).
Nesse cenário temos a Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus
Chapecó, que apresenta desde 2010, por meio de iniciativas de professores
e alunos, ações de fomento ao empreendedorismo, que foram ampliadas a
partir de 2015, englobando para além das disciplinas de empreendedorismo,
ações de extensão, que se transformaram em programas de extensão (ou seja,
contínuos), caminhando também para a pesquisa.
Portanto, esse capítulo fará uma apresentação das ações que foram ou
ainda estão sendo desenvolvidas, bem como uma reﬂexão sobre a educação empreendedora neste lócus de análise. A pesquisa usou principalmente
fontes documentais e entrevistas informais com os atores envolvidos nas
ações relatadas.

2. Empreendedorismo e educação empreendedora
Os estudos sobre empreendedorismo, como apresentado por Filion
(1999), foram intensiﬁcados na década de 80. Tal expansão pode ser justiﬁcada
pelo reconhecimento por diversos atores da atividade empreendedora como
contribuidora para o desenvolvimento econômico das nações. Baggio e Baggio
(2014) reforçam esse entendimento aﬁrmando que mesmo que a temática
venha sendo tratada há séculos, foi apenas na década supramencionada, que
se tornou objeto de estudo, e vem ganhando destaque nas políticas econômicas
dos países. Diante disso, o empreendedorismo pode ser compreendido sob
diferentes visões e deﬁnições.
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Baron e Shane (2007, p. 10) entendem o empreendedorismo como um
processo, e o deﬁnem como um campo de estudos que busca entender como
surgem as oportunidades para criar novos produtos ou serviços, novos mercados, processos de produção, formas de organizar as tecnologias existentes
ou matérias-primas e como são descobertas por pessoas especíﬁcas, que então
usam vários meios para explorá-las ou desenvolvê-las.
Para Kuratko (2016, p. 5), o empreendedorismo é um processo dinâmico
de visão, de mudança e de criação, que exige a aplicação de energia e paixão
para a criação e implementação de ideias inovadoras e soluções criativas.
Segundo Tidd e Bessant (2015, p. 8) “o empreendedorismo é uma característica humana que mistura estrutura e paixão, planejamento e visão, as
ferramentas e a sabedoria ao usá-las, a estratégia e a energia para executá-la e o bom senso e disposição de assumir riscos”. É também deﬁnido como “o
despertar do indivíduo para o aproveitamento integral de suas potencialidades
racionais e intuitivas” (BAGGIO; BAGGIO, 2014, p. 26).
Kuratko (2016) defende que ao longo da história da humanidade a evolução tem sido explicada de diversas maneiras, mas de maneira recorrente
destaca-se o papel do agente de mudança e se reconhece que esse papel é e
será no futuro exercido pelo empreendedor.
Filion (1999) destaca que nas discussões sobre empreendedorismo é
possível observar diferentes deﬁnições do termo, e isso se dá, na visão dele,
em função das premissas usadas pelos pesquisadores. Do ponto de vista econômico, “os economistas associam o empreendedor com inovação, enquanto
os comportamentalistas se concentram nos aspectos criativo e intuitivo”
(FILION, 1990, p. 6).
A abordagem econômica o sobre empreendedorismo está voltada para a
criação de novos negócios e os impactos no desenvolvimento econômico. São
percussores autores como Cantillon, Say, Schumpeter. Já os comportamentalistas focavam no comportamento empreendedor e as características que os
mesmos possuem, nesta tem-se como autor expoente David C. McClelland
(FILION, 1999).
Ferraz Gomes et al. (2013, p. 205) aﬁrmam que há diferentes abordagens
para a temática, e Filion (1999) sinteticamente identiﬁcou duas correntes
principais, que tem elementos comuns à maioria das abordagens.
Porém, Ferraz Gomes et al. (2013, p. 204), buscam uma visão alternativa
a estas, apresentando a “caracterização da ação empreendedora pela recuperação de concepções de diferentes abordagens que se debruçaram no estudo
de empreendedorismo”. Para estes autores o empreendedorismo é mais que a
dinâmica dos empreendedores e suas empresas, há um contexto, um ambiente
que pode potencializar a coesão entre o espírito empreendedor, recursos e
potenciais de mercado, assim,
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Na construção da deﬁnição de empreendedorismo como um fenômeno
social abre-se a vertente do contexto. Portanto, as ações empreendedoras
constituem o fenômeno central, de modo que o empreendedorismo consistiria na resultante dessa interação, reconciliando oportunidade e ações
na ação empreendedora (FERRAZ GOMES et al., 2013, p. 213).

considera-se que indivíduos agentes de organizações públicas e/ou priadas, que estão inseridas em diferentes coletividades, promovem ações
empreendedoras que podem ser consideradas como estratégias inovadoras, observadas tanto no âmbito organizacional, como local ou regional
(FERRAZ GOMES et al., 2013, p. 215).

Nessa perspectiva mais ampla, de diversas formas de empreender dentro ou fora das organizações, onde o empreendedor não é necessariamente
empresário, a educação empreendedora é elencada como uma maneira de
desenvolver o indivíduo em toda a sua amplitude (JOHAN; KRUGER;
MINELLO, 2018).
Ainda, é relevante avaliar se, como resultado desse desenvolvimento,
os alunos se sentem mais preparados para empreender, pois, como aﬁrmam
Fayolle e Gailly (2015), vários estudos têm mostrado que a existência de ações
de empreendedorismo em programas acadêmicos combinado com a imagem
positiva de empreendedores nas universidades são dois dos principais fatores
para encorajar os estudantes para uma carreira de empreendedor.

2.2. Educação Empreendedora
O ensino de empreendedorismo iniciou-se nos Estados Unidos no ﬁnal
da década de 1940, quando havia a necessidade de qualiﬁcar ex-combatentes
da Segunda Guerra Mundial para o mercado de trabalho e principalmente
para o autoemprego. Nos anos seguintes não houve grande avanço, assim, a
expansão deﬁnitiva do ensino de empreendedorismo foi na década de 1980
em função das críticas à formação em gestão e suas lacunas, e também em
virtude da expansão de periódicos especializados sobre o tema (HENRIQUE;
CUNHA, 2008).
No Brasil foi apenas na década de 1980 que a temática foi introduzida,
inicialmente como um Curso de Especialização em Administração na Escola
de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas – São Paulo.
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Seu início e expansão deu-se como disciplina em cursos de Administração,
mas hoje encontra-se em diversos segmentos de formação (HENRIQUE;
CUNHA, 2008).
O objetivo básico da educação para o empreendedorismo é fomentar a
cultura empreendedora entre os alunos (BAKAR, 2015, p. 92), e diversos
países estão usando a educação empreendedora como um meio para estimular
o empreendedorismo nos indivíduos (BAKAR; ISLAM; LEE, 2014).
Para Lima et al. (2015) o interesse na educação empreendedora tem
crescido em função da crença de que suas contribuições levam a inovação
para as organizações e promovem a criação de novas empresas, empregos que
fortalecem a economia, o social e o desenvolvimento regional.
Dentre os objetivos da educação empreendedora, que sustentam a aﬁrmação de que a educação empreendedora aprimora a economia, tem-se:
1.
2.
3.
4.
5.

Estimular o crescimento industrial e econômico;
Nutrir a mentalidade empreendedora, habilidades e comportamentos;
Prover as pequenas empresas a oportunidade de empregar gente
formada que recebeu treinamento e tem as habilidades e conhecimentos necessários para empresas empreendedoras;
Permitir aos estudantes que possuam conhecimento suﬁciente para
serem capazes de identiﬁcar oportunidades e criar novos negócios,
fornecendo mais oportunidades de emprego para a sociedade; e
Aumentar o conhecimento e a percepção no que se refere ao processo de iniciar e gerenciar um novo empreendimento (BAKAR;
ISLAM; LEE, 2014, p. 92).

Para Silva e Pena (2017), a educação empreendedora consiste em um
programa ou processo pedagógico com o intuito de desenvolver habilidades
e atitudes empreendedoras que priorizam a integração entre os estudantes, de modo a desenvolver atividades práticas e análise de casos reais.
Assim, esta “apresenta um papel fundamental no desenvolvimento da cultura empreendedora na sociedade” e, portanto, se faz relevante identiﬁcar
e avaliar as práticas de ensino que visam formar novos empreendedores
(SILVA; PENA, 2017, p. 391).
Com base em suas pesquisas e estudos, Rocha e Freitas (2014) apresentam métodos, técnicas e recursos utilizados no ensino de Empreendedorismo.
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MÉTODOS, TÉCNICAS E
RECURSOS

APLICAÇÕES

Aulas Expositivas

Transferir conhecimentos sobre o Empreendedorismo, as
características pessoais do empreendedor, os processos de
inovação, fontes de recursos, ﬁnanciamentos e aspectos legais
de pequenas empresas.

Visitas e contatos com
empresas

Estimular o network e incitar o estudante a sair dos limites da
IES para entender o funcionamento de mercado na vida real.
Desenvolver visão de mercado.

Plano de negócios

Desenvolver as habilidades de planejamento, estratégia,
marketing, contabilidade, recursos humanos, comercialização.
Desenvolver a habilidade de avaliação do novo negócio,
analisando o impacto da inovação no novo produto ou serviço.
Construir habilidade de avaliar e dimensionar riscos do
negócio pretendido.

Estudos de casos

Construção da habilidade de pensamento crítico e de avaliação de
cenários e negócios. Desenvolver a habilidade de interpretação e
deﬁnição de contextos associados ao Empreendedorismo.

Trabalhos teóricos em grupo

Construção da habilidade de aprender coletivamente.
Desenvolver a habilidade de pesquisar, dialogar, integrar e
construir conhecimentos, buscar soluções e emitir juízos de valor
na realização do documento escrito.

Trabalhos práticos em grupo

Construção da habilidade de atuar em equipe. Desenvolver a
habilidade de planejar, dividir e executar tarefas em grupo, de
passar e receber críticas construtivas. Ampliar a integração entre
o saber e o fazer.

Grupos de discussão

Desenvolver a habilidade de testar novas ideias. Desenvolver
a capacidade de avaliar mudanças e prospectá-las como fonte
de oportunidades.

Brainstorming

Construção da habilidade de concepção de ideias, prospecção
de oportunidades, reconhecendo-as como oportunidades
empreendedoras. Estimular o raciocínio intuitivo para criação de
novas combinações de serviços ou produtos, transformando-as
em inovações.

Seminários e palestras com
empreendedores

Transferir conhecimentos das experiências vividas por
empreendedores desde a percepção e criação do produto,
abertura do negócio, sucessos e fracassos ocorridos na
trajetória empreendedora.

Criação de empresa

Transpor as informações do plano de negócios e estruturar os
contextos necessários para a formalização. Compreender várias
etapas da evolução da empresa. Desenvolver a habilidade de
organização e planejamento operacional.
continua...
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continuação

MÉTODOS, TÉCNICAS E
RECURSOS

APLICAÇÕES

Atendimento individualizado

Desenvolver a habilidade de comunicação, interpretação,
iniciativa e resolubilidade. Aproximar o estudante do cotidiano
real vivido nos pequenos negócios.

Trabalhos teóricos
individuais

Construção da habilidade de geração de conhecimento
individualizado, estimulando a autoaprendizagem. Induzir o
processo de autoaprendizagem.

Trabalhos práticos
individuais

Construção da habilidade da aplicação dos conhecimentos
teóricos individuais, estimulando a autoaprendizagem. Estimular
a capacidade laboral e de autorrealização.

Criação de produto

Desenvolver habilidade de criatividade, persistência, inovação
e senso de avaliação.

Filmes e vídeos

Desenvolver a habilidade do pensamento crítico e analítico,
associando o contexto assistido com o conhecimento teórico.
Estimular a discussão em grupo e o debate de ideias.

Jogos de empresas e
simulações

Desenvolver a habilidade de criar estratégias de negócios,
solucionar problemas, trabalhar e tomar decisões sob pressão.
Aprender pelos próprios erros. Desenvolver tolerância ao risco,
pensamento analítico, comunicação intra e intergrupais.

Sugestão de leituras

Prover ao estudante teoria e conceitos sobre o Empreendedorismo.
Aumentar a conscientização do ato empreendedor.

Incubadoras

Proporcionar ao estudante espaço de motivação e criação
da nova empresa, desenvolvendo múltiplas competências,
tais como habilidades de liderança, organizacionais, tomada
de decisão e compreender as etapas do ciclo de vida das
empresas. Estimular o fortalecimento da network com
ﬁnanciadores, fornecedores e clientes.

Competição de planos
de negócios

Desenvolver habilidades de comunicação, persuasão e estratégia.
Desenvolver capacidade de observação, percepção e aplicação
de melhorias no padrão de qualidade dos planos apresentados.
Estimular a abertura de empresas mediante os planos vencedores.
Fonte: Rocha e Freitas (2014, p. 469-470).

Depreende-se do quadro que o repertório pedagógico é vasto, contudo,
para o sucesso da educação empreendedora, como exposto na literatura, é
interessante a variação do uso desse. Ademais, Silva e Pena (2017) classiﬁcam
os métodos e práticas em dois grupos, o primeiro é o da aprendizagem passiva, como aulas expositivas, estudos de caso, entre outros. Nesse, os autores
aﬁrmam que os alunos são menos inﬂuenciados aos atributos e habilidades
empreendedoras. Já no segundo grupo, que é a aprendizagem ativa, tem-se o
plano de negócios, incubadora, entre outros, que são relevantes por salientar
a prática empreendedora.

Nesse sentido, as universidades desempenham um importante papel
na promoção do empreendedorismo e na inclinação dos estudantes para o
empreendedorismo uma vez que a educação empreendedora permite o indivíduo a ver uma oportunidade e aproveitá-la para a criação de um novo negócio
(BAKAR; ISLAM; LEE, 2014).
Justamente em função desse papel que as universidades e as ações de
empreendedorismo oferecidas por elas devem trabalhar no sentido de aproximar o conhecimento cientíﬁco/teórico da prática. Silva e Pena (2017, p.
391) destacam que já é um consenso na literatura sobre inevitabilidade de
aulas que estimulem maior criatividade, inovação, habilidades e técnicas
empreendedoras, por meio de métodos focados nas experiências práticas
durante a aprendizagem.
Além da necessidade de ações mais práticas, Lima et al. (2015) em
pesquisa sobre o ensino de empreendedorismo no Brasil, revelam cinco desaﬁos principais.
1.
2.
3.
4.
5.

Aumentar a oferta de programas, cursos e atividades sobre empreendedorismo na educação superior;
Capacitar mais professores em educação empreendedora;
aumentar a proximidade e contato com empreendedores e suas
realidades;
Abordagem mais prática na educação empreendedora;
Aumentar a diversidade de cursos e atividades em faculdades e
universidades para além do plano de negócios.

De toda maneira, o que se pode notar na literatura sobre empreendedorismo e educação empreendedora é a importância destes para o desenvolvimento econômico e também social, tendo em vista que preparar um cidadão
para ser empreendedor pode resultar em uma melhor qualidade de vida para
a população. Destarte, nota-se que são variadas as ações desenvolvidas nas
instituições, mas que estas carecem de melhorias, como a importância de se
avançar para a formação de competências empreendedoras por meio de ações
mais próximas das práticas empreendedoras, permitindo, nesse sentido, aos
sujeitos habilidades relevantes para a ação de empreender.

3. Trajetória da educação empreendedora
na UFFS – Campus Chapecó
O campus Chapecó da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS é
também sede da reitoria e a maior unidade acadêmica. Fazem parte do quadro
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funcional 250 professores e 90 técnicos administrativos, mais de 3.000 alunos,
possui 1 curso de doutorado, 8 de mestrado e 13 cursos de graduação, divididos em 6 bacharelados e 7 licenciaturas como pode ser observado no quadro 2.
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Quadro 2 – Cursos de Graduação do campus Chapecó
Curso

Grau

Turno

Duração Mínima

Número
de vagas
anuais

Administração

Bacharelado

Matutino e
Noturno

9 e 10 semestres

100

Agronomia

Bacharelado

Integral

10 semestres

50

Ciência da
Computação

Bacharelado

Vespertino
e Noturno

8 e 10 semestres

100

Ciências Sociais

Licenciatura

Noturno

9 semestres

50

Enfermagem

Bacharelado

Integral

10 semestres

40

Engenharia
Ambiental e
Sanitária

Bacharelado

Integral

10 semestres

50

Filosoﬁa

Licenciatura

Noturno

9 semestres

50

Geograﬁa

Licenciatura

Noturno

9 semestres

50

História

Licenciatura

Noturno

9 semestres

50

Letras (Português
e Espanhol)

Licenciatura

Noturno

10 semestres

50

Matemática

Licenciatura

Noturno

9 semestres

50

Medicina

Bacharelado

Integral

12 semestres

40

Pedagogia

Licenciatura

Matutino e
Noturno

9 e 10 semestres

100

Fonte: Adaptado de UFFS (2020).

Como observado, nos bacharelados não há adensamento das áreas de
conhecimento, o que tem diﬁcultado em alguns casos o estabelecimento de
áreas de convergência. Contudo, a temática do empreendedorismo, diante as
ações desenvolvidas ao longo do tempo, como será apresento a seguir, tem se
tornado um ponto de diálogo interdisciplinar, ainda que de maneira incipiente.
Desde o ano de 2010, ano de criação da instituição, no campus Chapecó,
no curso de Administração já havia o indicativo de formação de bacharéis
que deveriam possuir uma formação empreendedora.
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Ainda, neste PPC deixava-se claro que o curso visava pelo campo do
ensino “capacitar recursos humanos capazes de iniciar e gerenciar projetos e
empreendimentos voltados à geração de emprego e renda” (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 2010, p.
22). Também havia a oferta de componente curricular obrigatório de Cultura
Empreendedora e Criatividade com o objetivo de desenvolver competências
dos alunos para criação, gestão e sobrevivência de novos empreendimentos.
No curso de Ciência da Computação, no campo do ensino, também
desde 2010 havia a previsão de oferta de disciplina de empreendedorismo, mas
nesse caso como optativa. Esta objetivava “desenvolver o espírito empreendedor
na área da tecnologia da informação” (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO
DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, 2010, p. 111).
Para além do ensino, ainda no ano de 2010, no segundo semestre deu-se
início ao surgimento da Sem Fronteiras Consultoria Júnior, mediante aprovação de projeto de iniciação acadêmica e depois de extensão. A Empresa
Júnior é uma associação civil sem ﬁns lucrativos, que nasce da iniciativa de
estudantes universitários (LAUFEUILLE, 1997).
Lafeuille (1997) aponta ainda que a Empresa Júnior é um espaço de
aprendizagem, criatividade e responsabilidade. Ao suprir as demandas da
comunidade, exerce o voluntarismo dos acadêmicos por meio de projetos
universitários, trazendo como vantagens e benefícios para a sociedade:
a)
b)

c)

acesso a projetos desenvolvidos pelos discentes a um custo menor,
que as micro e pequenas empresas e cooperativas poderão utilizá-los;
o acadêmico poderá estar sendo contratado pelas empresas que
prestar consultoria, se o projeto for bem desenvolvido, assim as
contratações serão mais seguras tanto para os empresários quanto
para os graduandos; e
contribui para a formação prática dos estudantes, permitindo que o
nível de competência dos acadêmicos seja elevado, assim proporciona uma maior procura pelo sistema educacional e um aumento
gradativo na economia regional.
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O perﬁl do egresso do Curso de Administração da UFFS caracteriza-se
pela qualiﬁcação para atuar na gestão de organizações diversas, com foco
especíﬁco em pequenos empreendimento e cooperativismo, a partir de uma
formação técnico-cientíﬁca e empreendedora, além de uma formação ética
e multidisciplinar, que permita ao egresso desenvolver senso crítico e visão
sistêmica, para compreender o seu contexto socioeconômico e contribuir
para o desenvolvimento sustentável da região (PROJETO PEDAGÓGICO
DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 2010).
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A trajetória da Sem Fronteiras inﬂuência de maneira importante no surgimento do primeiro regramento institucional para abertura e funcionamento
de empresas juniores na UFFS, no ano de 2013. Ou seja, foram quase três
anos de reuniões, eventos, diálogos inclusive para alinhar na universidade
como um todo a compreensão do que seria uma empresa júnior. É relevante
destacar que a Sem Fronteiras Consultoria Júnior além de ser a primeira do
campus Chapecó e da UFFS, e ainda foi a primeira de toda a região Oeste de
Santa Catarina a se federar à Federação das Empresas Juniores do Estado de
Santa Catarina – FEJESC.
Para os alunos a participação nas atividades desenvolvidas pela empresa
júnior complementa o ensino da sala de aula e auxilia na inserção do aluno
no mercado de trabalho, ampliando assim os seus conhecimentos técnico e
proﬁssional, além de promover o desenvolvimento proﬁssional e pessoal de
todos os seus membros (SANGALETTI; CARVALHO, 2004).
Segundo uma das estudantes fundadoras, é “imensurável o quanto acrescentou na minha construção pessoal e proﬁssional, o quanto ampliou minhas
possibilidades de network e de visão de mundo”. Outra estudante fundadora
atribui como a ação que mais contribuiu para sua formação empreendedora,
pois “ali eu pude pôr em prática todos os ensinamentos aprendidos dentro da
sala de aula, estar exposta a desaﬁos e tomadas de decisões ajudaram e muito
para formar a proﬁssional que sou hoje”.
Atualmente estão em funcionamento três empresas juniores no campus Chapecó, a própria Sem Fronteiras Consultoria Junior (formalizada
em 2013), a Ambienta Jr. do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária
(formalizada em 2016) e ainda a Fronteira Tec do Curso de Ciência da
Computação (criada em 2013) e ainda há iniciativa de alunos do curso de
Agronomia para criação de mais uma.
No ano de 2015, por iniciativa da Sem Fronteiras e de seu responsável
técnico, é lançada a 1ª Semana Global do Empreendedorismo do Campus
Chapecó. Foi perceptível a adesão gradual de professores e alunos à sua
programação ano a ano, iniciando com a presença de em torno de setenta
pessoas, chegando ao seu recorde em 2018 com a participação de quase
setecentas pessoas. Em suas cinco edições realizadas em torno de cinquenta
palestrantes contribuíram para o fomento do empreendedorismo, tratando
de temáticas diversas como o contexto geral do empreendedorismo, inovação, startups, ecossistema de empreendedorismo, ferramentas e técnicas
de gestão, entre outras.
Em 2016 o Programa de Extensão “Fomento ao movimento empresa
júnior – Campus Chapecó” foi aprovado em edital interno da instituição.
Tal programa teve como objetivo geral promover ações de fomento ao

empreendedorismo por meio de apoio a Empresa Júnior do curso de Administração da UFFS – Sem Fronteiras Consultoria Júnior, do Campus Chapecó.
As atividades realizadas buscaram destacar a relevância do empreendedorismo acadêmico para a formação dos alunos, contribuir para ampliação do
Movimento Empresa Júnior na UFFS e região e ampliar a divulgação da
Sem Fronteiras Consultoria Júnior. Após trinta e noves meses de existência
e após ter impactado diretamente cerca de duas mil e quinhentas pessoas,
em dezembro de 2019 o programa foi ﬁnalizado tendo em vista o ﬁm da
vigência do edital que o aprovou. Contudo, as raízes plantadas por ele continuam em pleno funcionamento, como a Incubadora de Negócios – INNE e
o EMPREENDE UFFS.
A INNE, fundada em maio de 2017, foi idealizada para ser um ponto
de apoio aos empreendedores da comunidade acadêmica e externa do
campus Chapecó. Em função de todas as ações de fomento ao empreendedorismo e inovação em curso, veriﬁcou-se a necessidade também de
amparar as ideias e o espírito empreendedor que crescia dia a dia, principalmente entre alunos.
Dessa forma, ela foi concebida para ser uma incubadora mista, apoiando
iniciativas nas áreas de cooperativismo, social, tecnológica e negócios tradicionais. Conta com 70m² de espaço físico preparados como um ambiente
de colaboração, ou seja, as estações de trabalho são compartilhadas, não há
divisórias, incentivando a troca de conhecimentos e experiências entre os
que ali frequentam. O foco de sua atuação está nas fases iniciais da formatação de um negócio, que contempla os processos de iniciação empresarial e
pré-incubação.
Neste ano, no curso de Administração foi iniciada a oferta de um novo
projeto pedagógico, e a disciplina de cultura empreendedora e criatividade foi
substituída pela de empreendedorismo e criação de negócios. E foi adicionada
à grade de componentes curriculares obrigatório o de gestão da inovação, que
foi ofertado aos alunos da nona fase do curso pela primeira vez no primeiro
semestre de 2020.
Seguindo a apresentação em ordem cronológica, o ano de 2018 foi caracterizado pela efervescência de ações de educação empreendedora, estavam
em operação no campo do ensino as disciplinas, na extensão as empresas
juniores, o programa de fomento em movimento empresa júnior, a incubadora de negócios, IV semana global do empreendedorismo com recorde de
público, pesquisas aprovadas em edital interno da UFFS com bolsas, entre
outras. Portanto, foi um ano de muito trabalho e intensidade e em razão disso,
visualizou-se a necessidade de uma melhor articulação entre essas ações, o
que culminou com o lançamento do EMPREENDE UFFS.
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O EMPREENDE UFFS foi criado como um movimento de promoção
da cultura de empreendedorismo e inovação no Campus Chapecó, por
meio da união das diversas ações já existentes e outras vindouras e conta
com a participação de professores dos cursos de Administração, Ciência
da Computação e Engenharia Ambiental e Sanitária, além do apoio alunos voluntários.
Em 2019 o EMPREENDE UFFS é institucionalizado como um programa
de extensão em caráter contínuo. São desenvolvidas ações como o evento 12
horas de Empreendedorismo realizado em um dia de imersão, a Semana Global
de Empreendedorismo, houve também a participação de professores vinculados ao programa em missão técnica do SEBRAE-SC para ambientes de
inovação na cidade de São Paulo, entre outras.
Também em 2019 as pesquisas aprovadas são desenvolvidas, voltadas
a investigar o ecossistema de empreendedorismo, habitats de inovação e as
universidades como catalisadoras do empreendedorismo no Desbravalley1.
O ano de 2020 se apresenta como de grande conquista, foi assinado um
acordo de cooperação técnica com o SEBRAE-SC para ampliação das ações
do EMPREENDE UFFS, com prazo de vigência para quatro anos. Em razão
dos desaﬁos apresentados pela pandemia ocasionada pela COVID-19, todo
o planejamento desse ano foi refeito e foram desenvolvidas ações remotas,
como meetups, webinars e capacitações para professores sobre engajamento
de alunos e ainda para a transformação de trabalhos de conclusão de cursos
em negócios inovadores, totalizando em torno de trezentas pessoas impactadas
até meados de setembro.
A ﬁgura a seguir apresenta a construção da linha do tempo das ações
realizadas, conforme relatado.

1

Movimento criado com o objetivo de fortalecer o ecossistema de empreendedorismo, tecnologia e inovação
do Oeste Catarinense.
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Figura 1 – Linha do tempo das ações realizadas

Educação Empreendedora na
UFFS – Campus Chapecó

2013
- Marco regulatório das Empresas Juniores na UFFS
- Projeto de criação da Fronteira Tec

2015
- Primeira Semana Global do Empreendedorismo

2016
- Aprovação do Programa de Extensão
“Fomento ao movimento
empresa júnior – Campus Chapecó”
- Criação da Ambienta Jr.

2017
- Criação da INNE

2018
- Criação do EMPREENDE UFFS
- Aprovação de Projetos de Pesquisa

2020
- Acordo de Cooperação Técnica com o SEBRAE

Fonte: Elaborada pelos autores.

Como pode ser visto, por meio das ações apresentadas pode-se aﬁrmar
com certeza há uma forte promoção da cultura empreendedora no campus
Chapecó, ainda que existam grandes desaﬁos como levar a temática para
cursos de licenciaturas e áreas da saúde, foram diversas as conquistas.
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2010
- Disciplinas de Empreendedorismo nos cursos
de Administração e Ciência a Computação
- Criação do primeiro projeto de criação da
Sem Fronteiras Cosultoria Jr.v
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Com o intuito de avaliar as ações desenvolvidas e também obter um
retorno dos alunos quanto a contribuição da educação empreendedora promovida, por critério de conveniência e acessibilidade, alguns alunos foram
convidados a responderem algumas questões.
A primeira questão veriﬁ cada junto aos alunos respondentes foi
que dentre as iniciativas que os mesmos participaram, há destaque para
e empresa júnior, os componentes curriculares de empreendedorismo e
criação de negócios, que são de caráter obrigatório no caso dos alunos de
administração. Há menção a projetos de pesquisa, extensão, a incubadora
de negócios e ainda ao plano de negócios, ferramenta esta trabalhada no
componente de cultura empreendedora e criatividade de maneira integrada
às disciplinas de planejamento ﬁnanceiro e orçamentário e estratégia mercadológica, por quatro anos. Tal integração teve ﬁm quando da ﬁnalização
de oferta de componentes curriculares do PPC de 2010, que deu lugar a
um novo a partir de 2017.
No que diz respeito a como os alunos avaliam a formação recebida
para o desenvolvimento de competências empreendedoras, em consulta aos
estudantes que participaram e participam das ações relatam de maneira geral
há uma avaliação positiva, apresentando relatos de que a formação deu uma
base para que pudesse tocar os negócios da família, favoreceu a construção
de redes de relacionamento. Importante destacar a fala de um dos estudantes
que reforça a importância de ações que extrapolem a sala de aula:
A formação se deu em sua maioria pela participação em ações/projetos empreendedores e não em aula. O empreendedorismo é algo muito
mais prático que teórico. Considero minha formação boa, porém, como
empreendedor, sei que pode e deve ser mais aprofundada no curso de
administração, principalmente em relação as atividades em sala, como
mais matérias sobre o tema, para que assim os alunos se sintam instigados
a buscarem a prática que o que irá formar bons empreendedores.

Sobre a contribuição para percepção do empreendedorismo, os estudantes
relatam que as iniciativas inﬂuenciaram de maneira positiva a percepção sobre
empreendedorismo, contribuindo para aliar teoria e prática e permitindo a
aproximação com o segmento empresarial. Também relatam a importância da
construção de um ambiente propício à troca de ideias, ao desenvolvimento da
criatividade, tornando os estudantes agentes de transformação do seu entorno.
Inclusive um dos estudantes já egresso relata que “as ações de fomento ao
empreendedorismo foram o estopim para que eu pudesse me encontrar proﬁssionalmente e trilhar um caminho em minha carreira”.
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Interessante também notar que isso se reﬂete na ocupação proﬁssional
atual dos egressos e na previsão de futuro, quando grande parte deles apresenta a competência de empreendedorismo como uma característica, ainda
outros destacam o papel da formação acadêmica como capacitante para os
desaﬁos proﬁssionais.
Apresentam-se ainda muito desaﬁos e perspectivas futuras na construção
de uma cultura empreendedora consistente. No campo da extensão, precisamos construir junto à sociedade uma relação de conﬁança mútua, para assim,
ampliar a atuação das empresas juniores e da INNE.
Também é importante atuar sobre nossos currículos de curso de modo a
incluir atividades experienciais e interdisciplinares, profundamente vinculadas
à prática, o que as tornariam mais atrativas e efetivas.
Aprofundar as pesquisas na área também pode nos trazer importantes
elementos em termos de diagnóstico situacional, bem como retroalimentar
a prática.

4. Considerações ﬁnais
O presente capítulo teve como objetivo apresentar as ações de fomento
ao empreendedorismo no campus Chapecó da UFFS. A partir da exposição
realizada veriﬁca-se a presença de um forte direcionamento para esse ﬁm,
lideradas por professores e alunos de diferentes cursos de graduação.
As ações apresentadas são variadas e estão dentro do tripé da universidade, composto pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão. Ainda, são
ações que fazem o uso de diferentes recursos pedagógicos e estratégias
de aprendizado.
Destaca-se também o considerável quantitativo de pessoas impactadas pelas ações. Considerando somente as atividades de extensão, são mais
de 2500 pessoas que participaram diretamente das ações de empreendedorismo
neste período. Somando com as disciplinas, até o ﬁnal deste ano letivo serão
cerca de 5000 pessoas alcançadas, e temos potencial de alcançar ainda mais.
Deste modo, seguimos no objetivo de construir uma universidade capaz
de suportar o desenvolvimento regional por meio do empreendedorismo e
da inovação.
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As ações contribuíram de forma complementar na minha formação. A
extensão e a INNE foram as ações que abriram quase toda a minha rede de
networking em Chapecó e que me ensinaram a ir para o mercado com segurança e brilho nos olhos. E, mesmo dois anos após sair da Empresa Júnior,
ainda lido com coisas no dia a dia que vivenciei dentro da Sem Fronteiras.
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1. Introdução
Na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a inovação abrange
a todos os campi1 universitários e os vários centros de conhecimento, com
seus mais variados elementos do tipo departamentos, laboratórios, equipes
de competição, empresas juniores, atléticas, grupos de pesquisa e de extensão, centros acadêmicos, pré-incubadoras, núcleos de serviços, redes sociais,
ambientes virtuais, grupos de cultura e outros. Nestes espaços a geração de
ideias e conhecimento, o desenvolvimento de novas tecnologias e a interação
com diversos atores do setor acadêmico, governamental, produtivo e empresarial, se dão de forma livre e orgânica. A qualquer momento e em qualquer
ambiente universitário, um membro da comunidade acadêmica (aluno, professor ou técnico administrativo) pode estar desenvolvendo uma ação potencial
de inovação e empreendedorismo (RAMOS, 2019).
Vale destacar que isso se dá de forma espontânea e derivada das próprias
atividades acadêmicas planejadas ou não, podendo ser ou não incentivadas,
orientadas e/ou gerenciadas por uma ou mais instâncias diferentes na estrutura
organizacional. Ou seja, a inovação e o empreendedorismo são transversais
às atividades de ensino, pesquisa e/ou extensão, inerentes à própria ﬁnalidade
da Universidade (RAMOS, 2019).
1

Campus de Araranguá, Blumenau, Curitibanos, Joinvillle e Florianópolis (sede).

Por outro lado, as mesmas também se dão no âmbito da própria gestão
universitária, em suas pró-reitorias (Graduação, Pesquisa, Pós-Graduação,
Extensão, Desenvolvimento de Pessoas e Administração) quanto nas secretarias especiais (Planejamento, Ações Aﬁrmativas e outras). Ou seja, a inovação e o empreendedorismo são um objetivo ﬁm e meio ao mesmo tempo
na história desta Universidade.
Todavia, a inovação e o empreendedorismo geram mais impacto aos
olhos da sociedade quando as ações e tecnologias criadas no ambiente
universitário são gerenciadas de forma efetiva e transferidas para as comunidades e para as empresas, criando um círculo virtuoso de pesquisa,
extensão e ensino.
No Brasil, foi promulgada a Lei nº 10.973, de 2004 (BRASIL, 2004),
conhecida também como a Lei de Inovação, que dispõe sobre incentivos à
inovação e à pesquisa cientíﬁca e tecnológica no ambiente produtivo e dá
outras providências. Tal lei estabelece que, “para apoiar a gestão de sua política
de inovação, a ICT pública deverá dispor de Núcleo de Inovação Tecnológica, próprio ou em associação com outras ICTs” (BRASIL, 2016). Ainda de
acordo com a Lei nº 10.973/2004 e sua alteração pela Lei nº 13.243, de 2016
(BRASIL, 2016), um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) é deﬁnido como
“estrutura instituída por uma ou mais ICTs, com ou sem personalidade jurídica
própria, que tenha por ﬁnalidade a gestão de política institucional de inovação
e por competências mínimas as atribuições previstas nesta Lei”.
A SINOVA tem como propósito essas interações e essa organicidade
viva e pulsante na Universidade. A seguir, um pouco de sua história, estrutura, relação com inovação e empreendedorismo e alguns de seus programas estratégicos.

1.1. Breve resgate histórico da inovação e do empreendedorismo
na UFSC
As ações e o relacionamento da Universidade com empresas ocorrem
praticamente desde a sua criação nos anos 60. No início, tinha como objetivo
formar recursos humanos para trabalhar nas empresas e indústrias da região e
do Estado de Santa Catarina (SC). Mais precisamente no começo dos anos 80,
a UFSC estabeleceu parcerias com grandes empresas para o desenvolvimento
de projetos, onde foi possível criar laboratórios de pesquisa de excelência. É
interessante destacar que este tipo de relacionamento já era comum e natural
para a Universidade e, em especial, para a comunidade acadêmica do Centro Tecnológico.

Editora CRV - Proibida impressão e/ou comercialização

108

Editora CRV - Proibida impressão e/ou comercialização

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NO ENSINO SUPERIOR:
estratégias e experiências nacionais e catarinenses

109

Em nível institucional, foi criado, em 15 de junho de 1981, o Núcleo
de Inovação Tecnológica – NIT, subordinado a Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação – PRPPG, para tratar de assuntos relacionados à propriedade
industrial e transferência de tecnologia (UFSC, 2019).
Em maio de 1992, a UFSC criou uma Escola de Novos Empreendedores – ENE com a missão de promover ações de intercâmbio com a sociedade que resultassem na criação, desenvolvimento e consolidação de uma
cultura empreendedora (COAN, 2012). No decorrer do tempo, veio a se
constituir em um dos mais signiﬁcativos projetos universitários de ensino,
pesquisa e extensão de empreendedorismo no Brasil, com profunda inserção
acadêmica e com grande envolvimento no âmbito de sua comunidade acadêmica, bem como com outras universidades e organismos internacionais
(DOLABELA, 2008).
Em 2002, a UFSC criou a Resolução n° 14/CUn/2002 (UFSC, 2002),
estabelecendo normas para a proteção ao uso dos resultados das pesquisas
desenvolvidas na Universidade e ﬁxa critérios para a participação dos pesquisadores nos ganhos ﬁnanceiros obtidos com a exploração comercial da
criação intelectual protegida (Preâmbulo da Resolução n° 14/CUn/2002)
(UFSC, 2008). Esta resolução está em vigor até hoje, tem como objetivo
promover políticas para fortalecer a ciência e a tecnologia no âmbito da Universidade (UFSC, 2019).
A ﬁm de implementar estas diretrizes, em 2002 iniciou-se um conjunto
de iniciativas que culminaram com a criação destes núcleos, coordenadorias
e diretorias que culminaram com a criação em 2004 com o setor que viria a
ser o Departamento de Propriedade Intelectual (DPI) (UFSC, 2008).
Em 2007, tendo como base a Lei de inovação, Lei n° 10.973, de 2 de
dezembro de 2004, a UFSC expandiu sua estrutura de gestão da inovação e
passou a contar com um Comitê de inovação, responsável por ações de inovação e de pesquisa cientíﬁca e tecnológica com a proposição de políticas
de projetos, de intelectual, de segredo, de transferência de tecnologia e de
incentivo à inovação (UFSC, 2019).
Mais tarde em 2016, por intermédio da Portaria n° 541/2016/GR
(UFSC, 2016a), o departamento DIT transformou-se em Agência de inovação
(AGIUFSC) e, agregando novas atribuições, passou a identiﬁcar no mercado
oportunidades de projetos que poderiam ser desenvolvidos em parceira com
a Universidade e a incentivar a cultura do empreendedorismo (UFSC, 2019).
Ainda no mesmo ano, em 2016, a Agência de inovação, através da Portaria n° 970/2016/GR (UFSC, 2016b), de 11 de maio de 2016, elevou-se ao
status de Secretaria e, administrativamente, passou a ser vinculada diretamente
ao Gabinete da Reitoria (UFSC, 2019).

110

A SINOVA foi criada como um órgão executivo central e integrante da
Administração Superior da UFSC. Tem como objetivo promover a inovação
aberta e a cultura do empreendedorismo, bem como a relação universidade-empresa, gerenciando as atividades relacionadas à criação, adaptação, absorção e transferência de tecnologia e à propriedade intelectual (PI)
(UFSC, 2019).
Atualmente, a SINOVA conta com uma estrutura que lhe permite autogerir demandas internas e externas. A equipe administrativa dedica-se às atividades relacionadas à gestão de recursos materiais, ﬁnanceiros, informacionais
e de processos e para integralização e suporte às competências da SINOVA
(desenvolvimento de parcerias, transferência de tecnologia e gestão da PI),
atividades típicas da SINOVA e que agregam membros da equipe com funções
especíﬁcas nesse desenho organizacional, sem descuidar da sinergia inerente
à atividade desenvolvida.
A mesma equipe desenvolve também ações voltadas diretamente para a
disseminação da cultura da inovação e do empreendedorismo, incentivando
alunos, professores e pesquisadores a gerarem novos negócios a partir do
conhecimento produzido na Universidade, bem como a criação de startups
e spinoﬀs.
A SINOVA comporta o Departamento de Inovação (DIN), que abrange
atividades ﬁm ou típicas desta secretaria. O DIN orienta e emite pareceres
sobre conﬁdencialidade e proteção da PI em projeto em parceria, realiza a
gestão dos ativos de propriedade em que a UFSC é titular, bem como contratos de PI em titularidade partilha envolvendo critérios de licenciamento
e exploração comercial. Além disso, o Departamento orienta a comunidade
acadêmica sobre a melhor forma de realizar a proteção de seus ativos e disponibilizá-los à sociedade de maneira equitativa e segura.
O DIN conta atualmente com 3 grandes áreas de atuação, internamente
tratadas como células e vinculadas à ideia de gestão e conexão temática.
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Figura 1 – Estrutura administrativa da SINOVA

Agentes e Áreas do
Departamento de Inovação
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Fonte: Adaptado de UFSC (2019).

Vale destacar que o DIN é o chão de fábrica da SINOVA. Suas atribuições
estão previstas na desde a Lei 10.973 de 2004 (BRASIL, 2004). Gerenciar os
ativos de propriedade intelectual é requisito básico no âmbito de uma ICT.
Sem uma gestão eﬁciente destes, as demais atividades vinculadas à SINOVA
não se justiﬁcam. Assim sendo, vamos focar em sua organização por meio
de células e em 2 projetos estratégicos2 que dão suporte às atividades desenvolvidas no âmbito das células.

2.1 Pré-Acordos de Projetos
Os projetos, de modo geral, possuem uma espécie de ciclo de vida, de
modo que diversas análises e tratativas se fazem necessárias em momento
anterior à assinatura de eventuais instrumentos jurídicos. Essa célula é responsável pela elaboração de pareceres técnicos e avaliação de minutas de termos
2

São vários os projetos estratégicos em curso atualmente na SINOVA, porém serão apresentados os projetos:
Caminhos da Inovação e Avaliação do Potencial Tecnológico.

de sigilos e conﬁdencialidade, acordos de cooperação, termos de convênios e
contratos que amparam e regulam os projetos de Pesquisa, Desenvolvimento,
Extensão e Institucionais (P&D&E&I), executados em parcerias com entes
externos à UFSC.
Nestes instrumentos jurídicos, o olhar desta célula está voltado para os
Direitos de Propriedade Intelectual (DPI) em sua abrangência quanto aos
elementos de sigilo, conﬁdencialidade, publicização, autores/inventores, titularidade, formas de exploração (licenciamento) e ressarcimento (royalties
e prêmios) dos resultados alcançados e ativos gerados a partir dos projetos
P&D&E&I. Em seu dia a dia, presta serviços à comunidade interna e externa
a UFSC, tais como:
•

•

•

Orientar e dar suporte a articulação e negociação de parcerias e
editais para projetos de P&D&E&I com empresas, fundações de
apoio e com a comunidade acadêmica no que tange os direitos DPI
e sua abrangência.
Analisar as minutas dos instrumentos jurídicos (acordo de cooperação, convênio e contrato) que amparam e regulam os projetos de
P&D&E&I com a Universidade e elaborar análise e parecer técnico, destinados a orientar e recomendar ao coordenador do projeto
na UFSC quanto aos DPI e sua abrangência, bem como subsidiar
decisões em outras instâncias da gestão universitária.
Analisar minutas de documentos Non Disclosure Agreement (NDA),
cujo objetivo é veriﬁcar se as cláusulas de sigilo e conﬁdencialidade
estão estabelecidas dentro dos padrões que a Universidade pratica
em objetos desta natureza.

Cabe a célula de Pré-Acordos de Projetos orientar e sensibilizar a comunidade acadêmica quanto à importância dos direitos de DPI e sua abrangência
para proteger conhecimentos acadêmicos e resultados gerados em projetos de
P&D&E&I, visando fortalecer as parcerias da UFSC com empresas, órgãos
de governo e demais organizações da sociedade civil, criando oportunidades
para que as atividades de ensino, pesquisa e extensão se beneﬁciem dessas
interações e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do País,
bem como o desenvolvimento e a inovação.

2.2. Gestão de Ativos de Propriedade Intelectual
Esta célula é responsável pelo depósito/registro, manutenção e gestão dos
ativos de propriedade intelectual desenvolvidos na Universidade. A Resolução
nº 014/CUn/2002 (UFSC, 2002), a qual dispõe sobre a propriedade e a gestão
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de direitos relativos à propriedade intelectual no âmbito da Universidade
Federal de Santa Catarina, deﬁne no seu Art. 2º, Incisos I e II, a propriedade
intelectual e criação intelectual da seguinte forma:
Art. 2º – Para os efeitos desta Resolução, entende-se por:
I. propriedade intelectual: toda criação e expressão da atividade inventiva humana, ﬁxada em qualquer suporte, tangível ou intangível, em seus
aspectos cientíﬁcos, tecnológicos e artísticos;
II. criação intelectual: toda obra que possa ser objeto do direito de propriedade intelectual, em seu sentido mais amplo, como: invenção, aperfeiçoamento, modelo de utilidade, processo e desenho industrial, marca,
programa de computador e cultivar.

Os usuários da célula em questão são formados por aqueles que desenvolvem criações intelectuais passíveis de serem protegidas pela Universidade,
sendo que estes podem ser servidores docentes e técnico-administrativos com
vínculo permanente ou eventual, alunos e estagiários que realizem atividades
curriculares de cursos de graduação ou de programas de Pós-Graduação, ou
ainda, qualquer pessoa, cuja situação não esteja contemplada nos citados. Para
todos os casos, desde que usem as instalações da UFSC, ou empregue recursos, dados, meios, informações e equipamentos da Universidade, conforme o
estabelecido nos Incisos I, II e III do Art. 3º da resolução previamente citada.
Tais deﬁnições também são válidas para os casos de tecnologias desenvolvidas
por meio de parcerias.
Atualmente, os tipos de proteção que a SINOVA/UFSC apresenta em
seu portfólio contemplam patente de invenção (PIn) e patente de modelo de
utilidade (MU), depositadas junto aos órgãos competentes, PIn e MU concedidas (carta-patente), registros de programa de computador (RPC), de desenho
industrial (DI) e de marcas, além de proteção de cultivares. Considerando
todas estas modalidades de proteção, o portfólio da SINOVA/UFSC contempla um total de 447 ativos de PI protegidos no Brasil e no exterior, sendo que
estes últimos são gerenciados e mantidos pelos parceiros cotitulares que tem
interesse em tais proteções.
Para que um pedido de patente de invenção ou MU seja concedido pelo
INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), órgão responsável no caso
do Brasil, deve-se atender o disposto no Art. 8º da Lei Nº 9.279/1996 (regula
direitos e obrigações relativos à propriedade industrial em âmbito nacional)
que diz ser “patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade,
atividade inventiva e aplicação industrial.”. Com relação ao MU, o Art. 9º da
mesma lei aﬁrma que é patenteável como modelo de utilidade “o objeto de

uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente
nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria
funcional no seu uso ou em sua fabricação”.
No que se refere ao processo de solicitação de pedido de depósito de
patente de invenção ou MU realizado pelos inventores junto à SINOVA, para
que seja possível o depósito junto ao INPI, torna-se necessário a realização
de duas atividades especíﬁcas: a busca de anterioridade para garantir que a
tecnologia atende aos requisitos de patenteabilidade indicados na legislação
de PI (Lei Nº 9.279/1996); e na sequência, caso a resposta seja positiva, a
redação do pedido de patente. Ambas as atividades são realizadas por um
escritório de patentes terceirizado.
Inicialmente faz-se o depósito da patente de invenção ou MU junto ao
órgão responsável e solicita-se, conforme regras do país, pedido para exame
das patentes solicitadas. Caso a avaliação dos técnicos do órgão seja positiva,
considerando os critérios preestabelecidos, a patente é concedida. O mesmo
vale para o MU. Cabe ao responsável pela gestão de ativos acompanhar junto
ao órgão exigências que sejam solicitadas por este e cumpri-las para o alcance
das concessões. As patentes são territoriais tendo validade no país em que foi
depositado o pedido de patente.
O processo desde a solicitação do pedido de patente junto à SINOVA,
passando pelo escritório terceirizado para busca e redação, até o depósito no
INPI é apresentado na ﬁgura 2. Todo o processo acontece de forma digital e os
atendimentos aos solicitantes são realizados sempre que se julgue necessário.
Figura 2 – Processo de solicitação de pedido de patente de invenção/UM

Fazer download,
preencher o
formulário e coletar
assinaturas

Encaminhar à
SINOVA (via
atendimento
integrado)

Encaminhar ao
escritório
contratado-busca

Encaminhar ao(s)
inventor(es) para
aceite ou não do
relatório de busca

Encaminhar
ao escritório
contratado –
Redação

Depósito de pedido
de patente no INPI

Atualizar a
ferramenta de
gestão de ativos

Acessar o site
da SINOVA

Formulário e
arquivos de
imagem

Analisar o
preenchimento
do formulário
e arquivos

Cadastrar no PRIS
como pré-ativo

Encaminhar ao(s)
inventor(es) para
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da Redação

Gerar GRU no INPI
para o depósito e
enviar ao financeiro

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Vale ressaltar que os demais ativos seguem processo semelhante, no
entanto não há a relação com o escritório terceirizado. Todo o processo é
realizado internamente pela equipe da SINOVA/UFSC.
Com relação aos números, a UFSC consta como titular em 221 patentes considerando depositadas e concedidas, no Brasil e no exterior, com ou
sem parceria. O gráﬁco 1 apresenta os dados de patentes e MU no INPI:
pedidos de patente (141) e concessões (18), bem como os pedidos de MU
(5) e concedido (1).
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Gráﬁco 1 – Depósitos e concessões de ativos no INPI (dados até 14/09/2020)
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Fonte: Ferramenta de gestão de PI, 2020.

Em outros países, a UFSC conta com 54 pedidos em análise e 26 patentes concedidas, estas são gerenciadas e mantidas pelas parceiras da UFSC,
cujas tecnologias são fruto de projetos de pesquisa desenvolvidos com
estas organizações.
Partindo para os dados das outras modalidades de proteção, o gráﬁco 2
apresenta o quantitativo dos registros de programa de computador (RPC), de
marcas e de desenho industrial (DI) realizados no INPI em que a UFSC ﬁgura
como titular, com ou sem parceria.
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Gráﬁco 2 – Registros ativos junto ao INPI (dados até 14/09/2020)
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Fonte: Ferramenta de gestão de PI, 2020.

Aqui é importante destacar que estes três tipos de proteção (RPC, Marcas
e DI) seguem legislações distintas. O RPC ﬁgura como direito autoral e segue
legislação especíﬁca no Brasil (Lei 9609/1998). Já as marcas e os desenhos
industriais são regidos pela lei de propriedade industrial (Lei 9279/1996).
Ainda sobre outras modalidades de proteção, a UFSC também ﬁgura como
titular em 12 cultivares, todos registrados e gerenciados pelas entidades parceiras, sendo o registro realizado junto ao MAPA (Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento).
Com o intuito de aperfeiçoar o processo de gestão de ativos, a SINOVA/
UFSC implantou recentemente uma ferramenta que permite a gestão da propriedade intelectual e possibilita realizar a manutenção dos ativos da Universidade com maior expertise e eﬁciência. Na ferramenta, estão cadastrados todos
os ativos de propriedade da UFSC, com ou sem parceria, com os pedidos e
concessões realizadas em órgãos responsáveis no Brasil e no exterior.
Independentemente do tipo de ativo protegido, pode-se observá-lo em
dois aspectos, servindo diferentes ﬁnalidades, mas que podem ser complementares entre si: O viés acadêmico que compõe o currículo do professor
que o auxiliará em novos projetos de pesquisa e inovação; O interesse pelo
licenciamento destes ativos de forma a disponibilizá-los à sociedade, uma vez
que universidade não tem, na maioria dos casos, condições de produção em
escala. Esta atividade é desenvolvida pela célula de licenciamento e exploração de ativos de PI.
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2.3. Gestão de Licenciamento e Exploração de Ativos de PI
Esta célula divide suas atribuições em aspectos que se complementam
e consolidam os ativos proteção de PI, tecnologias desenvolvidas sem possibilidade proteção em órgão oﬁcial, como o INPI, ou know-how, advindos de
atividades acadêmicas da Universidade.
Conforme mencionado anteriormente os projetos têm um ciclo de vida.
Antes de começarem a ser executados, as articulações e atribuições ﬁcam aos
cuidados da célula de Pré-Acordos de Projetos. Uma vez que os projetos de
P&D&E&I se iniciam, a partir daí uma vez comunicado por um coordenador
de projeto de qualquer resultado de projeto passível de proteção intelectual
são acionadas as células de Gestão de Ativos de PI e esta célula de Gestão
de Licenciamento e Exploração de Ativos de PI. Enquanto a outra trata das
atividades inerentes à proteção, esta célula em particular trata de desenvolver
o modelo de negócio com os parceiros envolvidos e materializar este mesmo
modelo a partir de uma minuta de contrato de PI.
Figura 3 – Modelo de Negócio e Contratos
Titulares da Tecnologia
Transferência de Tecnologia
Uso da Marca e Publicidade
Exploração dos resultados
Licenciamento e Cessão
Sublicenciamento
Ressarcimento
Royalties e Prêmios
Prestação de Contas
Auditorias
Equity
Valuation
Direitos e Deveres
Abrangência de Mercado

Modelo de
Negócio

Fonte: Elaborado pelos autores.

O primeiro aspecto tratado pela célula refere-se ao desenvolvimento do
modelo de negócio. O modelo de negócio vai se pautar pelo estudo e avaliação
do potencial tecnológico (descrito no item 3.2), nos mercados potenciais e no
tempo de vida útil da tecnologia.
A partir da deﬁnição destes elementos, é elaborado um instrumento jurídico que celebre contrato de propriedade intelectual de ativos depositados ou
registrados e que foram desenvolvidos em parceria com outras instituições
ou empresas. As minutas dos documentos têm informações dos titulares,

interessados evidenciando em especial informações sobre os percentuais de
titularidade e questões relativas a possíveis licenciamentos. Um exemplo deste
caso são instrumentos realizados com tecnologias resultantes da parceria com
outras instituições de ensino.
Outra atividade da célula está na criação refere-se à criação de instrumentos que regulamentem tecnologia desenvolvida em parceria em
que há o interesse do parceiro em licenciar tal inovação. Como um caso
de sucesso deste tipo de parceria tem-se o desenvolvimento pela UFSC e
uma fábrica de sorvetes do complemento alimentar em forma de sorvete.
Para este caso foi celebrado entre a empresa e a UFSC um contrato de PI
com licenciamento.
Para ambos os casos, tais documentos são criados quando não existe
instrumento anterior que legalize aspectos especíﬁcos referentes à PI e/ou
licenciamento de tecnologia ou know-how. Assim, em outra frente pode ser
necessário que a célula precise realizar negociações, como por exemplo, de
percentuais de titularidade que estarão indicados nos instrumentos, percentual de royalties e outros elementos deﬁnidos a partir do modelo de negócio,
conforme ﬁgura 3.

3. Projetos estratégicos
A seguir serão apresentados 2 (dois) dos projetos estratégicos que foram
importantes para que a SINOVA e, em especial, o DIN conseguisse estabelecer a estratégia de disseminação da cultura de inovação, empreendedorismo
e gestão da propriedade intelectual.

3.1. Caminhos da inovação
Em meio à agenda nacional de discussão do Novo Marco Legal de Inovação por meio da promulgação da Lei 13.243 de 2016 (BRASIL, 2016), a
UFSC tinha como objetivo resgatar a vocação do empreendedorismo e inovação de forma institucional a ﬁm de reconectar ao ecossistema de inovação
catarinense que de alguma forma e por algum contexto situacional tal relação
tinha se esvaído.
Ao longo de sua história, a UFSC foi um dos principais atores do ecossistema de inovação catarinense, sendo uma das instituições mais importantes e atuantes para a formação deste. Direta e indiretamente, foi a que mais
impactou quanto à geração de conhecimento, desenvolvimento de tecnologias e formação de recursos humanos, contribuindo de sobremaneira para a
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transformação, da cidade de Florianópolis e do Estado de SC, em referência
nacional e internacional quanto à inovação tecnológica.
Todavia, em 2017 era sabido que a UFSC precisava retomar o protagonismo e sua vocação empreendedora, inovativa e de relacionamentos com
o setor produtivo e empresarial e a sociedade catarinense. O objetivo era o
resgate da cultura da inovação e do empreendedorismo junto a sua comunidade acadêmica. Ainda em 2017, a estratégia posta em prática foi a criação
do projeto de extensão Caminhos da Inovação. Por meio de eventos, palestras
e vídeos a partir de entrevistas com especialistas, a SINOVA abordava temas
como política de inovação, direitos de DPI, gestão e proteção de ativos de
PI, transferência de tecnologia, relacionamento com empresas, empreendedorismo, incubação, startups e spinoﬀs.
Em 2018 foi criado um concurso de ideação, chamado de Mentoring.
Apesar de estar vinculado ao Caminhos de Inovação, tratava-se de um
projeto de mentoria de modelos de negócios, que tinha como objetivo
incentivar a comunidade acadêmica a apresentar ideias inovadoras desenvolvidas na UFSC. Apesar de sua primeira versão ter acontecido apenas
no campus da UFSC em Florianópolis e ser um projeto ainda embrionário,
foi possível identiﬁcar potencialidades para conexão ao ecossistema de
inovação catarinense.
Estas experiências levaram em 2019 o projeto Caminhos de Inovação
a ampliar suas ações e se transformar em um programa, englobando vários
outros projetos, voltados à disseminação da cultura de inovação e empreendedorismo. O Quadro 1 apresenta algumas ações expressivas de apenas três
projetos que permitiram a inclusão e conexão com novos atores do ecossistema
de inovação catarinense e nacional.
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PROJETO

OBJETIVO

RESULTADO ALCANÇADO

SINOVA nos
Campi

Atendimentos presenciais
nos campi da UFSC
e palestras sobre
propriedade intelectual,
relacionamento
universidade x empresa e
modelo de negócios

300 pessoas conectadas nos campi
de Araranguá, Blumenau, Curitibanos,
Joinville e Florianópolis e 268 horas
de atividades na organização e
execução das ações nos campi.

SINOVA
Capacitação
nos Campi

Apoiar e/ou fomentar ações
de capacitação para a
comunidade universitária.

a) Curso de Redação de Patentes.
Realização em parceria com Axonal
Consultoria Tecnológica, Mestrado
Proﬁssional em Propriedade
Intelectual e Transferência de
Tecnologia para Inovação. – ProfNIT e
demais atores do sistema catarinense
de inovação.
b) Curso de Verão da OMPI-Brasil em
Propriedade Intelectual. Realização
em parceria com World Intellectual
Property Organization – WIPO,
Instituto Nacional da Propriedade
Industrial – INPI, Associação
Brasileira da Propriedade Intelectual –
ABAPI e UFSC.
c) Aspectos Legais da Gestão
de Projetos para a Inovação na
Administração Universitária (2
edições). Realização da Procuradoria
Federal junto à UFSC com o apoio da
SINOVA/UFSC.

SINOVA
Eventos

Divulgar ações e
disseminar a cultura
de inovação e
empreendedorismo.
Aproximar e estimular o
relacionamento com o
ecossistema de inovação
catarinense.

d) A Feira de Tecnologias e Produtos
de Defesa – SC EXPO DEFENSE.
Realização do Centro das Indústrias
do Estado de Santa Catarina (CIESC)
e Base Aérea de Florianópolis,
promovido pelo Comitê de Indústrias
de Defesa (COMDEFESA), da FIESC,
com apoio e participação da SINOVA
e da UFSC.
continua...
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PROJETO

OBJETIVO

RESULTADO ALCANÇADO
e) 9ª edição do Workshop Cidades
Mais Humanas, Inteligentes e
Sustentáveis (CHIS) – Workshop
da Ressacada. Realização em
parceria com o Centro de Ciências
Agrárias (CCA), Programa de
Pós-Graduação em Engenharia e
Gestão do Conhecimento (EGC/
UFSC), Secretaria de Educação
à Distância (SEAD) e Secretaria
de Inovação (SINOVA).
Fonte: Elaborado pelos autores.

Ainda em 2019, o projeto de ideação e mentoria se transforma no
SINOVA Startup Mentoring e migra para o Programa Startups Humanas
Inteligentes Inovadoras e Sustentáveis – iSHIS, criado para contemplar um
conjunto de outros projetos e ações, voltados especiﬁcamente para a promoção
da inovação e do empreendedorismo inovador em todos os campi da UFSC.
Destaca-se que este programa está em consolidação.
Com efeito, o Programa Caminhos da Inovação ﬁcou mais voltado à
disseminação da cultura de direitos de DPI, gestão e proteção de ativos de
PI e transferência de tecnologia. Observa-se que a dinâmica de inovação e
empreendedorismo faz com que as ações e estratégias estejam em constante
processo de mudança conforme os avanços e demandas do ecossistema de
inovação e acadêmico.

3.2. Avaliação do potencial tecnológico
O projeto de avaliação do potencial tecnológico da SINOVA tem como
objetivo planejar e elaborar instrumento e mapear este processo para dar
suporte decisório relativo aos pedidos de depósito de patentes da UFSC. De
acordo com Ratter (1979, p. 81), a avaliação tecnológica tem como objetivo
“proporcionar aos que tomam decisões nos setores público e privado ampla e
objetiva informação sobre as consequências potenciais de ações relacionadas
com o desenvolvimento tecnológico”. No contexto da SINOVA, busca-se
construir instrumento baseado em critérios preestabelecidos, de acordo com
a Política da Inovação da UFSC, para dar suporte na decisão da proteção
do ativo criado dentro da Universidade, fazendo com que recursos sejam
melhores geridos e também para elaboração de estratégia de transferência da
tecnologia, a ser desenvolvida de acordo com as características relacionadas
ao desenvolvimento de tecnologia e seu potencial de geração de valor.

Objetivamente, o processo de avaliação de tecnologias (AT) poderá
proporcionar uma gestão assertiva da PI da Universidade por meio de planejamento para a estratégia para a difusão do conhecimento gerado, pois de
acordo do Ratter (1979, p. 81) a AT “é orientada para antecipar, identiﬁcar e
avaliar os possíveis impactos que podem advir da introdução e utilização de
uma nova tecnologia, uma nova aplicação de tecnologia existente, ou uma
mudança signiﬁcativa ao nível de sua utilização”.
A avaliação de tecnologias na SINOVA/UFSC é instruído de acordo
com a Política de Inovação adotado pela Universidade. O processo de pedido
de depósito de Propriedade Intelectual se dá, na SINOVA, no momento em
que é recebido o formulário do pedido. Este passa por uma análise interna,
inicialmente em relação às normas e procedimentos do INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, instituição pública brasileira responsável pelo
registro e concessão de marcas, patentes, desenho industrial, transferência
de tecnologia, indicação geográﬁca, programa de computador e Topograﬁa
de Circuito Integrado. Após, será identiﬁcado a conveniência do depósito
de tal tecnologia por meio de uma análise de busca de anterioridade e, concomitantemente, será submetida a uma análise de critérios baseados em: a)
Desenvolvimento da tecnologia e b) Potencial de geração de valor, posicionando a tecnologia em uma matriz, que indicará seu grau de maturidade para
a transferência de tecnologia.
Vale ressaltar que a avaliação de tecnologias na UFSC foi inspirada em
ferramentas já utilizadas por outras universidades brasileiras, como a Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, na Agência de Inovação (www.
inovacao.ufscar.br) e também na Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita – UNESP, na Agência UNESP de Inovação (www.auin.unesp.br).
Esta última encontra-se como referência no Curso de Avaliação de Tecnologias (INOVA UNICAMP, 2017) ofertada pela Rede Inova SP, disponível
em formato de vídeos no canal do Youtube da Inova Unicamp – o NIT da
Universidade Estadual de Campinas. A matriz direciona a estratégia de transferência da tecnologia de acordo com o posicionamento da tecnologia em
cada quadrante, conforme exemplo apresentado na ﬁgura 4 a seguir, onde:
•
•
•

Eixo X: Estágio do desenvolvimento da tecnologia numa escala
de 0 a 4, sendo 4 o mais desenvolvido.
Eixo Y: Grau do Potencial de Geração de Valor, numa escala de 0
a 4, sendo 4 com maior potencial de geração de valor.
Q1: este quadrante representa as tecnologias que possuem um potencial de geração de valor em destaque, no entanto, ainda precisam
se desenvolver tecnologicamente.
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•

Q2: neste quadrante posicionam-se as tecnologias mais aptas à transferência de tecnologia, pois estão maduras tanto no potencial de
geração de valor quanto no desenvolvimento da tecnologia.
Q3: as tecnologias posicionadas neste quadrante são aquelas que
ainda precisam se desenvolver tecnologicamente e melhorar na sua
proposta de geração de valor, não estando maduras o suﬁciente para
serem oferecidas ao mercado como um produto desenvolvido.
Q4: assim como no quadrante 1, apesar de um dos eixos estar bem
desenvolvido, neste caso o da tecnologia, o eixo do potencial de
geração de valor ainda precisa adquirir mais maturidade antes de
estar plenamente apta à transferência da tecnologia.

•

•

Figura 4 – Matriz de prioridade para transferência de tecnologia
MATRIZ DE PRIORIDADE
POTENCIAL DE GERAÇÃO DE VALOR
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4
3,5
3

Q1

Q2

Q3

Q4

2,5
2
1,5
1
0,5
0

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA

Fonte: Elaborado pelos autores.

Cabe ressaltar que essa matriz não impede que determinada tecnologia
seja transferida, por exemplo, para empresas que buscam investir no desenvolvimento de produtos com base no conhecimento gerado pela Universidade. A
matriz, como o próprio nome diz, tem a função de direcionar prioridade principalmente quando se trata de um portfólio com grande quantidade de patentes.
A ideia é posicionar na matriz todas as propriedades intelectuais desenvolvidas na UFSC. As tecnologias serão representadas por meio de pontos na
matriz e irá possibilitar identiﬁcar aquelas que estão melhor posicionadas e
direcionar as ações para que a transferência de tecnologia seja realizada, de
forma a tornar o processo mais efetivo e eﬁciente.
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A história do desenvolvimento social, econômico e tecnológico do Estado
de SC e, em especial, da cidade de Florianópolis, se confunde com a própria
história da UFSC. A importância de uma Universidade pública, gratuita e de
excelência contribuiu de sobremaneira para que Santa Catarina como um todo
pudesse acompanhar a evolução e mudanças ao longo do tempo e se tornasse
protagonista em inovação tecnológica no cenário nacional e internacional.
A SINOVA é fruto desta história. A inovação tecnológica assumiu uma
relevância tamanha que levou a UFSC a criar uma Secretaria especiﬁcamente
para tratar deste tema tanto internamente junto a sua comunidade acadêmica
quanto externamente para aproximar, desenvolver e evoluir no relacionamento
com os ecossistemas de inovação.
A partir da realização de sua missão, a SINOVA cria oportunidades para
que as atividades de ensino, pesquisa e extensão se beneﬁciem dessas interações e contribuam para o desenvolvimento econômico e social do país. A
Secretaria destina-se à promoção de interações entre o conhecimento produzido na Universidade e o setor produtivo. Dessa forma, relaciona-se com
alunos, professores, pesquisadores, servidores de outras unidades da Universidade e outros órgãos públicos, fundações, empresas nacionais e internacionais,
buscando constantemente o atendimento de suas demandas. Essas relações
ocorrem através da realização de eventos, seminários e, principalmente, pelos
atendimentos realizados à comunidade interna e externa da UFSC.
É importante destacar a importâncias do gerenciamento dos ativos de
PI. Esta área é crucial e exige muito competência múltiplas e capacidade de
se adaptar às mudanças constantes. Faz-se necessário uma gestão proﬁssionalizada, com uma equipe de alto nível, uso de ferramentas computacionais
e principalmente habilidades e conhecimentos para negociar contratos, captar
recursos e investidores, agilidade e proteção jurídica, visão de negócios e de
mercado e principalmente gerenciar relacionamentos estratégicos tanto no
ambiente universitário quanto fora dele.
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PROGRAMA INSTITUCIONAL
DE EMPREENDEDORISMO
POSSO E O ECOSSITEMA
DE EMPREENDEDORISMO
INOVADOR DA UNIVILLE
Vanessa de Oliveira Collere
Marcelo Leandro de Borba
Luiz Melo Romão

1. Introdução
As constantes e cada vez mais aceleradas mudanças que nossa sociedade
vem experimentando, tornam-na cada vez mais complexa, gerando um ambiente
desaﬁador e competitivo. Sendo a universidade um importante agente de interação e inﬂuência na comunidade na qual estão inseridas, é natural que as
modiﬁcações no ambiente alterem e demandem também alterações no ambiente
da universidade. Sendo percebida como agente de investigação cientíﬁca, de
formação acadêmica e proﬁssional, de promotora de ações de intervenção na
comunidade, é natural que passe a ser solicitada a respeito de sua adaptação e
adequação de ações frente às novas demandas de uma sociedade em constante
alteração. Cada vez mais, o papel da universidade é percebido (e requerido)
como indutora do desenvolvimento regional, o que se aplica de forma particularmente verdadeira no caso da Univille como universidade comunitária, que
tem como missão “Promover formação humanística, cientíﬁca e proﬁssional
para a sociedade por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, comprometida
com a sustentabilidade socioambiental” (UNIVILLE, 2019).
A temática do empreendedorismo tem contribuição importante na abordagem dos problemas complexos, ao mesmo tempo em que tem potencial
para promover, sob diversas perspectivas, para o desenvolvimento de soluções
para os desaﬁos que se apresentam.
Na Univille, o empreendedorismo está presente desde as orientações estratégicas da instituição, passando pelas diferentes áreas da gestão universitária,
pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão e pelos diferentes ambientes e práticas

institucionais e pedagógicas. Esta abordagem tratando o empreendedorismo
de maneira ampla permitiu a criação do ecossistema de empreendedorismo
inovador da Univille, do qual o programa institucional de empreendedorismo
POSSO é, ao mesmo tempo, gênese e elemento integrante do sistema.
O programa é a interface entre ao ecossistema da Univille e o Sebrae/SC.
As parcerias estabelecidas entre estas instituições potencializam e fortalecem
o ambiente, gerando ainda mais impactos tanto para a comunidade acadêmica
quanto para a comunidade externa.
A seguir são relatadas estas experiências. Parte-se da fundamentação teórica
que embasa as ações. Depois é descrito o ecossistema, seus elementos, atores e
relações. Também é considerada a perspectiva do programa POSSO, suas estratégias e relacionamento com o ecossistema e com a universidade empreendedora.
Também são abordadas as parcerias com o Sebrae/SC e os resultados alcançados.

2. Fundamentação teórica
As alterações que a sociedade vem experimentando impõem a necessidade de alteração também em relação à postura que a universidade, como
agente de produção e disseminação do conhecimento, deve assumir neste
ambiente. Em paralelo, os conceitos relacionados ao papel do empreendedorismo neste ambiente complexo, também tem merecido atenção. A partir deste
cenário, cada vez mais pesquisadores estão mudando a forma de entender
sobre o ensino do empreendedorismo e constroem um conceito mais amplo,
o qual vê instituições acadêmicas como organizações de conhecimento que
desempenham um papel central nas economias baseadas no conhecimento
(BRENNAN; MCGOVERN; MCGOWAN, 2007).
Etzkowitz (1998) e Philpoot et al. (2011), apontam que as grandes
mudanças que estão ocorrendo nas universidades se manifestam em forma
de atividades de inovação e de empreendedorismo. E destacam também, que
estas atividades, além de contribuírem para o desenvolvimento econômico
e social, devem contribuir para a sustentabilidade da própria universidade.
A indústria e o governo foram as principais instituições da sociedade
industrial, onde as universidades eram instituições de apoio, secundárias, fornecendo basicamente pessoal treinado e pesquisa básica. Na sociedade baseada
no conhecimento, elas passaram a ser instituições primárias, contribuindo com
a base sobre a qual novas indústrias e empresas são construídas e sobre qual o
desenvolvimento econômico está pautado. Esclarecendo, uma instituição primária é aquela que cumpre um objetivo central na sociedade e outras instituições
dependem dela para cumprir as suas missões (ETZKOWITZ, 2003).
O empreendedorismo está associado à inovação e o empreendedor
é o indivíduo inovador com características de criatividade, persistência,
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liderança, ﬂexibilidade e habilidade em conduzir situações e utilizar recursos
(FILION, 1991). Pode-se ainda entender o empreendedorismo como “a atitude
mental e o processo de criar e desenvolver atividades econômicas pela combinação de criatividade e inovação, com uma gestão rigorosa, no âmbito de
uma nova ou já existente organização” (EUROPEAN COMMISSION, 2006).
O ecossistema de empreendedorismo e inovação se constitui num conjunto de indivíduos, comunidades, organizações, recursos materiais, normas e políticas por meio de universidades, governo, institutos de pesquisa,
laboratórios, pequenas e grandes empresas e os mercados ﬁnanceiros numa
determina região, que trabalham de modo coletivo a ﬁm de permitir ﬂuxo de
conhecimento, amparando o desenvolvimento tecnológico e gerando inovação
para o mercado (WESSNER, 2007). Caracteriza-se como um sistema dinâmico, composto por pessoas e instituições interconectadas, que são essenciais
para estimular o desenvolvimento tecnológico e econômico (WANG, 2010).
Também é possível focar no comportamento esperado de um ecossistema
de inovação que é o empreendedorismo e seu resultado deve ser a inovação, e
estes dois elementos são críticos dentro de um cenário de competitividade na
economia global (SPINOSA; SCHLEMM; REIS, 2015). Os autores também
destacam que um ecossistema de empreendedorismo e inovação deve ser capaz
de: promover o desenvolvimento urbano e ambiental; estabelecer uma forte
relação de rede entre desenvolvimento urbano e polos de conhecimento; estimular o capital sociocultural; estimular o desenvolvimento institucional; considerar políticas públicas, sustentabilidade ambiental; atuar de forma aberta.
Retornando ao contexto universitário, é natural identiﬁcar os elementos
dinâmicos e sistêmicos do empreendedorismo e inovação no ambiente acadêmico e compreender como a universidade contribui para o desenvolvimento
socioeconômico regional, preservando, ao mesmo tempo sua própria sustentabilidade. Uma universidade empreendedora é a comunidade acadêmica,
inserida em um ecossistema favorável, que desenvolve a sociedade por meio
de práticas inovadoras. Para Fetters et al. (2010) o ecossistema de uma universidade é representado por um conjunto variado de iniciativas que suportam
o desenvolvimento do empreendedorismo, por meio da educação, da pesquisa
e de uma ampla lista de atividades de suporte adicionais. Estes podem ser
descritos como um conjunto amplo de recursos, desde competições de inovação e planos de negócios, até o desenvolvimento de rede de empreendedores
alumni. O ponto chave é a integração entre as atividades multidimensionais
do empreendedorismo na universidade com suas comunidades relacionadas.
Assim é possível trabalhar com quatro dimensões do empreendedorismo
e inovação em uma universidade, conforme apresentado por Schmitz (2017):
dimensão ensino; dimensão pesquisa; dimensão extensão e dimensão extensão,
como destacado na ﬁgura 01.
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Figura 01 – Dimensões do empreendedorismo na universidade

Dimensão
Ensino

Dimensão
Pesquisa

Dimensão
Gestão

Dimensão
Extensão

▪ Pesquisa aplicada
▪ Pesquisa colaborativa
▪ Preservação da propriedade
intelectual
▪ Gerenciamento de contrato
de projeto
▪ Publicação de pesquisa
▪ Estruturas de pesquisa
▪ Núcleo de inovação
tecnológica

▪ Criação de negócios
▪ Incubadora de negócios
▪ Hospedagem de negócios
▪ Parque Científico Tecnológico
▪ Transferência conhecimento
▪ Escritório de transferência
de tecnologia
▪ Serviços especializados

▪ Financiamento
▪ Processos
▪ Estratégia
▪ Estrutura

Fonte: Adaptado de Schmitz (2017).

A dimensão ensino, contempla os aspectos curriculares, pedagógicos e de
formação. É a formação dos acadêmicos, além das competências técnicas, nas
competências relacionadas à criatividade, à geração de valor e à liderança. Os
principais mecanismos desta dimensão são a inovação curricular, a inovação
pedagógica, a educação empreendedora e a capacitação tecnológica A dimensão pesquisa, está relacionada aos aspectos da pesquisa e desenvolvimento,
sendo necessário o desenvolvimento de pesquisa com o objetivo de aplicação,
trazendo soluções para a sociedade. Destacam-se como os mecanismos nesta
dimensão: pesquisa aplicada; a colaboração e a cooperação; a preservação da
propriedade intelectual e gestão de projetos e contratos. A terceira dimensão
analisada, extensão, considera a relação da universidade com seu entorno. É
o vínculo que a universidade estabelece com a sociedade. Os mecanismos
que são considerados nesta dimensão são a criação de empreendimentos, a
prestação de serviços cientíﬁcos e tecnológicos. A dimensão gestão engloba
aspectos organizacionais da universidade. Principal elemento considerado
são as estratégias efetivas da universidade, reﬂetindo nas políticas, planos,
programas, estruturas e processos que gerem impactos na sociedade. Fomento,
inovação na estrutura e em processos são os mecanismos de destaque nesta
dimensão (SCHMITZ, 2017).
É necessário destacar que as dimensões se relacionam, reﬂexo dos limites difusos entre o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão acadêmica. Os
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mecanismos estão prioritariamente associados a uma dimensão, mas podem
estar relacionados a outras dimensões do empreendedorismo e inovação.
A seguir é relatada a experiência da Univille na criação do seu ecossistema de empreendedorismo e inovação, a partir de vários mecanismos
institucionais e das parcerias estabelecidas.
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3. Relato da experiência: ecossistema de
empreendedorismo e inovação Univille
A Universidade da Região de Joinville-Univille, é uma universidade
comunitária mantida pela Fundação Educacional da Região de Joinville –
FURJ, é uma entidade de direito privado, sem ﬁns lucrativos, com autonomia
didática, pedagógica, cientíﬁca, tecnológica, administrativa (RELATÓRIO DE
ATIVIDADES, 2018). Universidades Comunitárias são instituições sem ﬁns
lucrativos, que desenvolvem ações essencialmente educacionais, reinvestem
todos os resultados nas suas atividades ﬁns, ou seja, no ensino, na pesquisa
e na extensão, com notória excelência em suas atividades. A este cenário
soma-se sua forte vocação social (ABRUC, 2020).
A Univille tem por objetivo promover e apoiar a educação e a produção
da ciência por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. A educação e a
produção da ciência são desenvolvidas na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que envolvem a arte, a cultura, o esporte, o meio ambiente, a
saúde, a inovação, a internacionalização e o empreendedorismo, objetivando
a melhoria da qualidade de vida da sociedade e da comunidade regional
(RELATÓRIO DE ATIVIDADES, 2018).
A extensão é realizada por meio de projetos, programas O programa
de empreendedorismo POSSO é um programa de extensão universitária e
como tal, tem caráter permanente. Outro aspecto relevante é que a natureza
dos programas institucionais de extensão na Univille, permite a realização de
ações de maneira transversal no ambiente acadêmico.
O ecossistema de empreendedorismo inovador da Univille é fruto de uma
construção a várias mãos. Do ponto de vista do POSSO, sua característica
institucional, aliada tanto à sua natureza de extensão universitária, quanto
à sua visão e ações correspondentes, permitem considerá-lo como a gênese
deste ecossistema.
O Programa Institucional de Empreendedorismo da Univille foi implementado em 2008, com a denominação de Programa Estruturante de Empreendedorismo – PEE. O programa foi criado a partir de um edital interno da
instituição. Como programa de extensão, suas ações têm como público alvo
tanto a comunidade interna da instituição, quanto a comunidade externa. O

PEE nasceu com o objetivo contribuir para a formação de ambiente promotor
da cultura empreendedora e para o surgimento de empreendimentos sustentáveis, por meio da estruturação de ações que integrem as competências e
potenciais existentes na Univille. Na sua concepção inicial, as principais linhas
de atuação compreendem a sensibilização e capacitação para o empreendedorismo, a investigação deste tema e a disponibilização de mecanismos, serviços
e apoio para o desenvolvimento de empreendimentos sustentáveis.
Em 2012, o programa organizava suas ações de maneira a dar suporte ao
ecossistema Univille de empreendedorismo (COLLERE e BORBA, 2012),
como pode ser observado na ﬁgura 2. Embora a nomenclatura não fosse
exatamente aquela das 4 dimensões de Schmitz (2017), percebe-se a existência de vários elementos em comum que representam conceitos similares, abrangendo ações de ensino, pesquisa e extensão. A dimensão gestão
é representada pelo próprio ecossistema englobando e atundo em toda a
universidade e pelo fato de a instituição lançar, à época, um edital para um
programa de extensão focado em empreendedorismo também demonstra
características de gestão empreendedora.
Figura 2 – Visão Holística Programa Estruturante de Empreendedorismo em 2012
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Fonte: Collere e Borba (2012).
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À medida que a Univille foi aprimorando sua característica e seus processos como universidade empreendedora, o ambiente evoluiu quantitativa
e qualitativamente, caracterizando o ecossistema. Acompanhando as modiﬁcações no ambiente, o programa também foi se adaptando e realinhou suas
estratégias, objetivos e ações. O realinhamento contemplou o reposicionamento do programa em termos de nome, logomarca e identidade visual e da
adequação da linguagem. Reﬂetindo seu objetivo de fomentar a cultura e o
comportamento empreendedores, caracterizado, dentre outros aspectos, pelo
empoderamento, pela autonomia, o programa passou a se chamar POSSO.
E dentro deste cenário é que o ecossistema de empreendedorismo e inovação da Univille foi estruturado e consolidado. Com destaque para as ações na
área de ensino e de extensão com o suporte da área da gestão da universidade.
É possível representar o ecossistema de empreendedorismo da Univille
a partir da perspectiva das 4 dimensões de Schmitz (2017). Trazendo para
este modelo os diferentes elementos e atores, a representação do ambiente é
demonstrada na ﬁgura 3.
Figura 3 – Ecossistema de Empreendedorismo e Inovação Univille
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Fonte: Autores (2020).

Dimensão Gestão: A universidade é baseada no tripé: ensino, pesquisa e
extensão. Contudo, é necessário dar uma base a este tripé por meio da Gestão
universitária. No ecossistema de empreendedorismo e inovação da Univille
as ações da Gestão da universidade foram essenciais para o desenvolvimento
dele. No Planejamento Estratégico Institucional, o empreendedorismo e a
inovação estão explicitamente destacados. A Gestão universitária constituiu
o objetivo 7, que estabelece “Fortalecer a Univille como Universidade inovadora e empreendedora”. A partir dos objetivos estratégicos desdobram-se
um conjunto de metas e ações (UNIVILLE, 2016).
Dimensão Ensino: A Univille teve a primeira disciplina de empreendedorismo implementada em 1999 no então curso de Bacharelado em Informática
(que posteriormente foi reestruturado e passou a ser denominado Bacharelado
em Sistemas de Informação), que serviu de modelo para outros cursos da instituição, e sendo um mecanismo de inovação curricular efetivo. Na atualidade
a disciplina empreendedorismo está na matriz curricular de 10 cursos da Universidade, o que representa um forte indicativo da busca por conhecimentos
necessários para as novas demandas sociais. Entretanto, a educação empreendedora não se restringe às disciplinas de empreendedorismo. Outras ações no
âmbito universitário foram estruturadas, como a empresa Júnior, que conduziu
os acadêmicos na busca do conhecimento empreendedor por intermédio de ações
com empresários e suas empresas e suas histórias. Um exemplo que demonstra
a estruturação do empreendedorismo na Univille, são os prêmios recebidos nos
últimos 10 anos, em eventos promovidos pelo SEBRAE/SC que incentivam
a elaboração de planos de negócios inovadores. A inovação pedagógica que é
uma forma de caracterizar o empreendedorismo e inovação da universidade, foi
incentivada pelos atores do ecossistema da Univille, na tentativa de responder
às demandas sociais por meio de novas práticas de ensino.
Dimensão Pesquisa: A produção do conhecimento novo é um dos grandes
objetivos da área da pesquisa da universidade, o que por sua natureza cobra do
pesquisador uma cultura empreendedora, uma vontade em assumir riscos. A
área de pesquisa da Univille busca soluções para a comunidade regional com
a integração dos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado.
Um importante elemento do ecossistema de empreendedorismo e inovação
da Univille, está sob a responsabilidade da área de pesquisa – a Agência
de Inovação e Transferência de Tecnologia (Agitte), que é responsável por
desenvolver as atividades do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT).
Dimensão Extensão: A socialização dos resultados acadêmicos com a
comunidade é realizada por meio da extensão. Os projetos e programas de
extensão são exemplos de meios pelos quais ocorre o diálogo e as intervenções na comunidade. O programa POSSO enquadra-se nesta dimensão
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e considerando sua natureza transversal, o POSSO desenvolve estratégias
que dialogam com cada uma das dimensões inerentes à universidade, com
o objetivo de fomentar e fortalecer do ecossistema de empreendedorismo
inovador da Univille.
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4. Relação do POSSO com as dimensões
e elementos do ecossistema
Ensino: o programa promove ações de apoio ao corpo docente, a partir
da capacitação/instrumentalização do professor em metodologias, técnicas e
ferramentas para apoio ao ensino do empreendedorismo e do comportamento
empreendedor. Além disso, o programa promove ações na forma de atividades
extracurriculares. Estas atividades de caráter transversal consideram a formação de turmas heterogêneas em termos de área de conhecimento, criando
assim, um ambiente rico de trocas de experiências e saberes.
Em relação ao Inovaparq, é relevante destacar que o PEE/POSSO também é a gênese do Inovaparq. A partir de sua visão estruturante, a implantação de mecanismos de suporte ao desenvolvimento de empreendimentos,
demandava o apoio ao desenvolvimento de ambientes de inovação como o
parque e a incubadora de empresas. De fato, a incubadora de empresas de base
tecnológica foi o primeiro elemento do Sistema de Incubação de Empreendimentos previsto no programa PEE. Assim, pode-se aﬁrmar que o Inovaparq
é um spin-oﬀ do PEE, caracterizando-se como resultado tangível das ações
estruturantes do programa. A interação entre o programa e a incubadora de
empresas atua num processo de realimentação. Para a incubadora, as ações
do POSSO funcionam como elementos sensibilizadores e qualiﬁcadores dos
candidatos a empreendedor e dos empreendedores já residentes, o que também
se alinha ao Modelo Cerne, no qual a incubadora do Inovaparq é certiﬁcada
(ANPROTEC, 2019). Para a academia, a incubadora atua como mais um elo
na cadeia de estímulo ao empreendedorismo inovador, uma vez que é um
ambiente para o desenvolvimento dos empreendimentos idealizados pelos
seus acadêmicos. O ambiente do Univille Coworking – UniCo faz parte do
Inovaparq e também se relaciona diretamente com o POSSO, que a partir de
sua postura como programa institucional de empreendedorismo, disponibiliza
um conjunto de serviços aos usuários do UniCo. De acordo com o estágio de
amadurecimento dos empreendimentos instalados no ambiente do UniCo, são
ofertados serviços de apoio pelo POSSO aos empreendedores e seus empreendimentos: Levantamento de perﬁl de usuários do único, Rodadas de encontro
com empreendedores moderadas pelo POSSO, Apoio ao desenvolvimento do
modelo de negócios do empreendimento, Apoio ao desenvolvimento de plano
de negócios do empreendimento, Acompanhamento e orientação quanto ao
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desenvolvimento do empreendimento, Apoio ao desenvolvimento de networking empresarial e acadêmico/cientíﬁco, Capacitações na área de gestão
de empreendimentos, Identiﬁcação de potencialidade para Open Innovation.

A parceria da Univille com as iniciativas de educação empreendedora
do Sebrae/SC acontece desde 2010, a partir da participação da comunidade
acadêmica no Concurso Estadual de Planos de Negócios. A participação regular nas edições do Concurso tendo alcançados resultados signiﬁcativos, tais
com acadêmicos, professores e a própria instituição premiados em diferentes
etapas e categorias, inclusive nos primeiros lugares. Estas participações têm
sido relacionadas às disciplinas de empreendedorismo e apoiada/patrocinada
pelo corpo docente.

5.1. Parceria com o Sebrae por meio do Edital de Chamada Pública
Sebrae – nº 001/2013 – Educação Empreendedora nas Instituições
de ensino superior
Em 2013, a Univille submeteu proposta ao Edital de Chamada Pública
Sebrae – nº 001/2013 – Educação Empreendedora nas Instituições de ensino
superior. A proposta do Projeto de Empreendedorismo Univille-Sebrae – PEUS foi
aprovada no edital e então foi celebrado convênio entre as entidades. De maneira
direta, o Projeto atendeu 6.319 pessoas da comunidade acadêmica da Univille,
dos campi Joinville e São Bento do Sul e da unidade de São Francisco do Sul.
Além dos resultados quantitativos, é importante ressaltar os aspectos
qualitativos da execução do projeto no ambiente da Univille. O projeto foi
estruturado de maneira a dar suporte às linhas de atuação do POSSO, considerando sua relação com as dimensões da universidade empreendedora e
com os demais elementos do ecossistema de empreendedorismo inovador
da Univille. Assim, o PEUS contribuiu para o processo de consolidação da
cultura do empreendedorismo na instituição.
Na dimensão ensino e na perspectiva de trabalho junto às disciplinas e
aos respectivos docentes, foram planejadas e executadas ações focadas neste
público. A execução do projeto marcou a formação do Grupo de Empreendedorismo Univille, constituído por professores da instituição, com o intuito de
proporcionar um espaço de discussão e aprimoramento da prática do ensino
do empreendedorismo. Além disso, os docentes são agentes fundamentais
no ecossistema e atuam como multiplicadores das estratégias e ações voltadas para a educação empreendedora. Nesta perspectiva, foram ofertadas aos
docentes oﬁcinas de capacitação nas metodologias e ferramentas Negócio
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Certo Universitário do Sebrae, Desaﬁo Universitário Empreendedor, Concurso
Estadual de Planos de Negócios, metodologia e plataforma Bota pra Fazer –
Endeavor. Também foram realizadas para os docentes oﬁcinas de capacitação
em: Design Thinking, Modelos de Negócios, Elaboração de EVTE.
Para aprimorar as características do comportamento empreendedor dos
professores, foi realizado o Empretec especiﬁcamente para este grupo. Desta
ação participaram 23 docentes.
Outro resultado signiﬁcativo foi a publicação do livro Conversando sobre
Empreendedorismo, de autoria de 17 professores, integrantes do Grupo e que
contempla o relato de 6 seis egressos empreendedores da Univille. Esta obra
foi disponibilizada em formato impresso e digital e passou a ser adotada nas
disciplinas de empreendedorismo da Univille.
Com relação aos estudantes, pode-se considerar que as ações executadas
com os professores se desdobraram em impactos em sala de aula. Entretanto,
considerando sua atuação transversal o programa também ofertou ações em
âmbito institucional, para as quais toda a comunidade acadêmica era convidada.
Dentre estas iniciativas, destacam-se: Seminários Empreendedorismo, incentivo
à participação no Desaﬁo Universitário Empreendedor, no Concurso Estadual
de Plano de Negócios, uso da ferramenta Negócio Certo Universitário na Disciplina Empreendedorismo, realização de oﬁcina sobre Modelos de Negócios.
Foi também realizado o Desaﬁo PEUS – Competição para os estudantes
da Univille utilizando ferramentas do Sebrae para estimular o engajamento
dos acadêmicos nas atividades propostas pelo PEUS.
A interação com o ecossistema externo também e deu pelo apoio e participação da Univille no startup weekend Joinville, evento também promovido
em parceria com o Sebrae.

5.2. Parceria com o Sebrae por meio do Edital de Chamada Pública
Sebrae – nº 002/2016 – Educação Empreendedora nas Instituições
de ensino superior
No Edital de Chamada Pública Sebrae – nº 002/2016 – Educação
Empreendedora nas Instituições de ensino superior, a Univille submeteu a proposta do como “Projeto Posso Empreender Univille”. O objetivo da proposta
foi “...disseminar a cultura e o comportamento empreendedor no ambiente
acadêmico da instituição, envolvendo docentes, gestores, estudantes de graduação e de Pós-Graduação” (Projeto Posso Empreender UNIVILLE, 2016).
Seguindo diretrizes similares ao projeto anterior, com vistas a continuar realimentando o ecossistema, o projeto contemplou ações para o corpo docente
e para o corpo discente, dos campi Joinville e São Bento do Sul.

Potencializando o seu efeito multiplicador, para os docentes foram ofertadas capacitações em metodologias e ferramentas que apoiam o ensino do
empreendedorismo. Nesta linha, foi realizada a capacitação na Disciplina de
Empreendedorismo e Inovação do Sebrae. O Posso Empreender promoveu
ainda o Workshop Educação Empreendedora: Ecossistemas de empreendedorismo e inovação, com vistas a estimular, entre os professores, a discussão
acerca do ecossistema interno.
Para os estudantes de toda a comunidade acadêmica, de maneira transversal, além do estímulo à participação no Concurso Universitário de Negócios
Inovadores Sebrae SC, foram ofertadas oﬁcinas nos temas Design Thinking,
Viabilidade do Negócio, Modelo de Negócios, Curso da Ideia ao Modelo de
Negócio. Além destas ações, foram promovidos o Fórum de Empreendedorismo
para estudantes de graduação, as palestras Empreendedorismo em Dois Tempos
e as rodadas de Bate Papo com Empreendedores, estimulando as trocas de experiências e o storytelling a partir dos relatos e experiências de empreendedores.
O fortalecimento da interação com o ecossistema externo foi estimulado
por meio do apoio à realização dos eventos: Startup Weekend Univille, JEDI
Educação (jornada de empreendedorismo, desenvolvimento e inovação) e
JEDI Mobilidade, ambos em parceria com a Prefeitura de Joinville. Outra ação
bastante signiﬁcativa no sentido de proporcionar vivências nas características
do comportamento empreendedor foi a realização do evento Hackathon, que
trouxe desaﬁos reais de uma empresa parceira da instituição. Neste evento,
os acadêmicos engajaram-se no entendimento do problema e desenvolveram
propostas de solução em equipes multidisciplinares.
Em consonância e parceria com a incubadora Cause, a disseminação do
conceito de e Empreendedorismo Social também foi abordado pelo projeto.

5.3. Parceria por meio do Termo de Cooperação Técnica em 2020
Em 2020, o Programa de Educação Empreendedora de Santa Catarina
adotou o Termo de Cooperação Técnica como uma estratégia para estabelecer as parcerias com as instituições de ensino superior no estado. No âmbito
desta cooperação técnica, as ações estão sendo desenvolvidas exclusivamente
no ambiente on-line e compreendem: Capacitação para docentes sobre extensão, empreendedorismo social e negócios de impacto social; Capacitação para
docentes em educação empreendedora e facilitação; Palestras para estudantes
sobre empreendedorismo e inovação; Workshops e capacitações para estudantes de estímulo ao empreendedorismo e comportamento empreendedor; Workshops para estudantes de estímulo à inovação e à criatividade; Transmissão ao
vivo de seminários sobre empreendedorismo e comportamento empreendedor;
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Aplicação do Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos – JEPP, do
Sebrae SC; Publicação de um e-book sobre educação empreendedora e a experiência de parceria com o Programa de Educação Empreendedora do Sebrae SC.
No que diz respeito à dinâmica do ecossistema interno, os workshops e
discussões estão organizados por áreas do conhecimento, buscando adequar
a abordagem a cada público especíﬁco.
Importante também ressaltar que há ações planejadas para a Pós-Graduação e para o Colégio Univille, em suas três unidades, Joinville, São Bento
do Sul e São Francisco do Sul, conforme preconiza a política institucional de
extensão (UNIVILLE, 2019)

6. Considerações ﬁnais
A temática do empreendedorismo e da educação empreendedora em suas
diferentes perspectivas e abordagens têm, de fato, muito a contribuir com o
desenvolvimento de soluções para a nossa sociedade cada vez mais complexa.
Trazer estas abordagens para o ambiente da universidade como forma de
construir as soluções para as demandas apresenta potencias interessantes e
produtivos. A experiência do ecossistema de empreendedorismo e inovação e
do programa de empreendedorismo POSSO aliada às parcerias estratégicas,
demonstram a potencialidade das soluções sistêmicas, transversais e com
permeabilidade na comunidade.
É importante destacar que as parcerias estabelecidas com o Sebrae/SC e
a execução das ações constituem importante apoio ao ecossistema. Além dos
resultados quantitativos, é importante ressaltar os aspectos qualitativos destas
parcerias, que foram estruturadas de maneira a dar suporte às linhas de atuação do POSSO, considerando sua relação com as dimensões da universidade
empreendedora e com os demais elementos do ecossistema de empreendedorismo inovador da Univille.
Os resultados permanecem sendo percebidos na comunidade acadêmica e
também fora dela. Considerando os impactos para o corpo discente destacam-se:
Formação com perﬁl empreendedor e na percepção da importância da apreensão desta competência pelo estudante; Auxílio aos empreendedores na busca
da realização pessoal; Estímulo ao autoconhecimento pessoal e proﬁssional;
Desenvolvimento de novas competências, adequadas às novas exigências de
mercado. Com relação ao corpo docente, é importante mencionar programa.
A instrumentalização e a contribuição para a capacitação do corpo docente,
realizadas por meio das parcerias, multiplicam-se a partir da prática docente.
E para a comunidade, os resultados e impactos são diretos e indiretos,
já que o incentivo ao empreendedorismo, contribui para o desenvolvimento
social e também econômico e para o desenvolvimento local sustentável.
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1. Introdução
A temática do empreendedorismo, ao longo do tempo, impulsionada
pela crescente e reconhecida necessidade de inovação e criação de novas
oportunidades, vem interagindo cada vez mais com os meios organizacionais,
sociais e acadêmicos. Os estudos das interferências dos modelos mentais
dos empreendedores, por sua vez, se destacam como guias propulsores da
performance das organizações. Nesse sentido, questionamentos do porquê
algumas organizações são bem-sucedidas enquanto muitas outras não, perpassam os muitos arcabouços cientíﬁcos que envolvem a gestão e os atores
que nela atuam.
A mentalidade empreendedora, que está relacionada ao estudo das competências empreendedoras na sua composição, envolve um conjunto de elementos funcionais, simbólicos, cognitivos e emocionais e é a base central para
impulsionar o desenvolvimento e o melhor desempenho das organizações.
Esse conjunto de elementos inﬂuenciam fortemente a ação das pessoas e
afetam as ações e atitudes dos empreendedores, que interpretam o que veem
e o que se vivenciam. Neste sentido, os indivíduos interpretam as mensagens
oriundas dos ambientes interno e externo, com base na sua possibilidade e
capacidade cognitiva, construindo uma representação de mundo e de elementos a ele associados e embasados na forma de como lida com cada mensagem
(DE TONI et al., 2008; SCHAEFER; MINELLO, 2017).
Ademais, o empreendedorismo, evoluindo em conceito, prática e experiência, ultrapassou a barreira do saber, se conﬁgurando como uma forma de
ser, onde o indivíduo empreendedor é reconhecido como um sujeito que tem
uma mentalidade empreendedora, que se transforma e manifesta por meio
da promoção e na materialização de ações empreendedoras (SCHAEFER;
MINELLO, 2017). No foco deste processo, está a evolução e o aprimoramento do espírito empreendedor, não somente no Brasil, mas em diversos

países do mundo, como uma das prioridades nas agendas e debates políticos,
econômicos e acadêmicos (TSCHÁ; CRUZ NETO, 2014).
Tal movimento, em prol de uma sociedade mais empreendedora, lato
sensu, têm demonstrado reﬂexos positivos e contribuído signiﬁcativamente
para o desenvolvimento econômico de inúmeros países, e no Brasil a realidade
não é diversa. Dados do Global Entrepreunership Monitor (GEM, 2020),
demonstram que o país apresenta um cenário de excelentes oportunidades
para o desenvolvimento de novos negócios. Considerando a inovação como
fonte de renovação e de capacidade competitiva das organizações e desenvolvimento de novos negócios, e sendo um importante elemento no contexto do
empreendedorismo, deve-se destacar, no entanto, que a mesma não é privilégio
de todos e se fosse, viveríamos em uma economia neoclássica, onde todas as
organizações seriam iguais, com ganhos iguais e uma situação de equilíbrio
geral (RODRIGUES et al., 2013).
Neste sentido, a força do empreendedorismo adentra no processo como
propulsor de transformações, tanto para o empreendedor, quanto para as organizações. Sendo que as organizações que preveem no seu cotidiano práticas
inovadoras, é possível observar a existência de competências empreendedoras
nos gestores envolvidos nas ações de inovação, renovação estratégica, criação
e geração de novos produtos e negócios (LENZI et al., 2011).
É fato que o empreendedorismo tem se consolidado no Brasil como
importante fator de desenvolvimento social, econômico e ambiental, associado
principalmente à geração de emprego e renda, aﬁnal, são quase 52 milhões de
pessoas envolvidas com algum tipo de atividade empreendedora no País. Ou
seja, face ao total da população brasileira, quase uma a cada quatro pessoas.
O mercado brasileiro de empreendedorismo deve crescer nos próximos anos
e tende a ser uma forte plataforma de desenvolvimento para empreendedores
e para a economia do País como um todo (GEM, 2018).
Neste contexto, a atual sociedade do conhecimento fez emergir o paradigma da universidade empreendedora, onde as universidades assumem um
papel mais central na sociedade (ETZKOWITZ, 2016). Os tempos atuais pressupõem uma universidade mais competitiva, mais ﬂexível, mais atualizada e
com uma capacidade proativa para gerar ciência, tecnologia e capacidade para
acompanhar as mudanças no ambiente dos negócios, necessitando fomentar
resultados importantes na disseminação da cultura empreendedora desde cedo,
uma vez que na universidade é possível auxiliar na formação de competências
que serão úteis na prática empreendedora no futuro ou na melhor visualização
da prática empreendedora pela sociedade (PEREIRA; MACHADO, 2013).
Entretanto, as universidades, como criadoras e disseminadoras do conhecimento por meio do ensino, pesquisa e extensão, se constituem em potenciais
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agentes da cultura empreendedora (GEM, 2018). Ademais, a função da universidade empreendedora é sair dos seus muros e aplicar os conhecimentos
adquiridos em prol da sociedade, impactando-a por meio de práticas empreendedoras e inovadoras (NEVES; MANÇOS, 2016). Gomes, Alves e Fernandes
(2013) salientam que a prática empreendedora constitui um importante motor
para a economia e desenvolvimento social. Aliado a isso, se enfatiza de que a
sensibilização, fomento e capacitação empreendedora podem explorar melhor
as oportunidades de negócio, via o fortalecimento de ações que estimulem
um comportamento e visão empreendedora.
O empreendedorismo no ambiente universitário é considerado um espaço
privilegiado para a disseminação da educação empreendedora, articulando as
mais diversas áreas do conhecimento, conectando potencialidades por meio do
estímulo a educação empreendedora, consolidar e propagar a cultura empreendedora uma das maneiras mais eﬁcazes de intensiﬁcar a formação de novos
empreendedores (ROCHA; FREITAS, 2014).
As universidades são espaços de transformação social e que têm em sua
essência a formação de proﬁssionais que materializem essa transformação na
sociedade. Por isso, as universidades são fundamentais no fomentar a educação empreendedora, seja regional, nacional ou mundial. Face ao contexto
apresentado, embasado em um histórico de ações empreendedoras no âmbito
da universidade, oriundas de um projeto focado na educação empreendedora,
constituiu-se na Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, vinculada a Vice-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, a Central de Empreendedorismo da Escola de Negócios, denominada Empreenduca.
Nesse sentido, este relato tem como objetivo apresentar a Central de
Empreendedorismo da Escola de Negócios – Empreenduca, que visa promover a educação empreendedora no âmbito da UNIVALI, inspirando ideias
e conectando pessoas, para estimular o desenvolvimento de qualidades e
habilidades inerentes ao empreendedorismo e aplicação do conhecimento na
forma de ações transformadoras nos eixos econômico, social e ambiental em
âmbito nacional e internacional.
O Empreenduca, desde a sua criação em 2014, como convênio em parceria com o Sebrae-SC, hoje como Central, promove ações que visam estimular
o desenvolvimento de competências empreendedoras, por meio de ações inovadoras de sensibilização, fomento e capacitação, despertando o pensamento
crítico e criativo, a análise de problemas complexos e a indicação de soluções
inteligentes e concretas; fomentar a criação de ideias e de negócios inovadores nos eixos econômico, social e ambiental, instigando o pensar e agir de
forma diferente; e disseminar o pensamento empreendedor para o despertar
e desenvolvimento de comportamentos empreendedores.
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2. Educação empreendedora na Univali
Na Univali, a Educação Empreendedora acontece de diversas formas
e por meio de diversas ações. Neste relato e respondendo ao seu objetivo,
apresenta-se especiﬁcamente e de forma resumida a história do Empreenduca,
como projeto em parceria com o SEBRAE-SC, destacando suas experiencias,
desaﬁos e conquistas e como Central de Empreendedorismo, conectando suas
ações de inovação, transformação e fomento com o futuro.

O Empreenduca nasceu de uma iniciativa do Centro de Ciências Sociais
Aplicadas-Gestão (atual Escola de Negócios), da UNIVALI, em junho de 2013,
com a inscrição de um projeto de educação empreendedora no Edital de Chamada Pública SEBRAE–UCE nº001/2013 Educação Empreendedora nas
Instituições de Ensino Superior, que objetivou selecionar e apoiar, técnica
e ﬁnanceiramente, propostas de parceria com Instituições de Ensino Superior – IES. O resultado da aprovação do projeto no referido Edital veio em
setembro do mesmo ano.
Criado com o objetivo de promover a educação empreendedora no âmbito
da UNIVALI, o projeto Empreenduca transcendeu suas barreiras e envolveu
alunos e professores dos campi Itajaí, Balneário Camboriú, Tijucas, Biguaçu
e Kobrasol – São José.
A meta com o projeto do ano de 2014 foi construída de forma audaciosa, pois pretendia envolver mais de 3.000 alunos e professores em ações
empreendedoras por meio da promoção do Desaﬁo Universitário Empreendedor, da articulação de Disciplinas de Empreendedorismo, a inserção do
uso da ferramenta Negócio Certo Universitário, da promoção do Concurso
Estadual de Planos de Negócios para Universitários e do desenvolvimento
do comportamento empreendedor de professores por meio da metodologia
do EMPRETEC, entre outras.
O primeiro passo da equipe do projeto Empreenduca foi constituir uma
identidade visual que transparecesse movimento, diversidade, criatividade e
ação, onde selecionou-se como símbolo de identidade o cata-vento, seguida da
criação da rede social, que se constitui na época no meio mais eﬁciente de disseminação das ações desenvolvidas: https://www.facebook.com/empreenduca.
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Figura 1 – Identidade visual do Empreenduca

O projeto Empreenduca então iniciou suas ações em 2014 com a oferta
do seminário Empretec/SEBRAE, exclusivamente aos professores envolvidos
com projetos e disicplinas na área do empreendedorismo, onde contemplou a
participação de 32 professores. Esse seminário de imerção, com sua metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU), busca desenvolver características de comportamento empreendedor e identiﬁca novas oportunidades de
negócios, e assim objetivou desenvolver nos participantes o comportamento
empreendedor, para que pudessem aplicar e compartilhar em seus projetos
e disciplinas novos olhares e novas experiências com seus alunos, e assim
semear as ações do Empreenduca em diferentes ambientes acadêmicos.
Figura 2 – Professores no encerramento do Empretec em 2014

Além disso, um próximo passo se inicava, com o evolvimento agora
de 25 professores na capacitação Negócio Certo/SEBRAE, que passaram a constituir e articular as suas disicplinas com o inutito de fomentar

o empreendedorismo em sala de aula, alinhado também com as ações do
Emprenduca. A ação contemplou o envolvimento de 96 alunos no desenvolvimento de novos planos de negócios.
Considerando ainda outras ações, destaca-se que a cada ação desenvolvida, a integração dos professores ao projeto veio se demostranto cada vez
mais robusta, constuibuindo para o envolvimento em massa dos alunos nas
ações propostas pelo Empreenduca. Ao ﬁnal de 2014, ao encerrar a trajetória
do primeiro ano, o projeto superou a meta e envolveu mais de 4.600 professores/alunos nas suas ações.
Em 2017 o projeto Empreenduca da UNIVALI mais uma vez foi aprovado no Edital de Chamada pública Sebrae/SC nº 002/2016 e nossas ações
foram realizadas por meio do Convênio nº 04/2017 – UNIVALI/SEBRAE,
durante dois anos. Com o mesmo foco, vislumbrou novas ações de educação
empreendedora, direcionando mais uma vez a base das ações aos professores,
promoveu a capacitação sobre “Plano de Negócios na Sala de aula”, que envolveu 40 professores que atuam na área de empreendedorismo e contou com a
participação de facilitadores com expertise na área. Na sequência, ocorreu a
segunda formação com os professores com a temática de “Gamiﬁcação”, com
intuito de levar a criatividade e a inovação para a sala de aula, possibilitando
a sensibilização e incentivo da participação dos alunos em ações empreendedoras promovidas pelo Empreenduca. Esta ação envolveu 35 professores.
Os professores também foram convidados para outras diversas capacitações, como a “capacitação de professores para ministrar a disciplina de
Empreendedorismo e Inovação”, para a capacitação sobre “Aulas inovadoras” e para a capacitação “Design Thinking”. O projeto também contemplou
os professores com a realização do Simpósio de Educação Empreendedora:
“Ecossistemas de Inovação e Empreendedorismo na IES”. Essas ações envolveram 116 professores.
As ações também foram direcionadas para o envolvimento dos alunos
em ações como “mão na massa”, e promoveram capacitações com temáticas
importante ao desenvolvimento das competências empreendedoras, como:
“Resiliência e inteligência emocional”; “Autoconhecimento e propósito”;
“Escrita Criativa”; “Teatro Corporativo”; “Liderando a partir do futuro que
emerge” etc. envolvendo 1.158 participantes.
Além dessas ações, os alunos também tiveram a oportunidade de
participar de cursos de curta duração, com temáticas desenhadas exclusivamente para o projeto Empreenduca, como: “Empreendedorismo e Inovação”; “Aulão EMPREENDUCA: Concurso Universitário de Negócios
Inovadores SEBRAE/SC”; “Empreendedorismo, Inovação e Estruturação
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de Ideias de Negócios”; “Como abrir uma empresa”; “A Luz de Empreendedorismo em caminhos mais claros”; “Empreendedorismo e metodologias
colaborativas’; “Empreendedorismo e Design Thinking”; “CANVAS: coloque a sua ideia de negócio no papel”; “Negócios Inovadores: crie o seu”;
‘Trilha do Autoatendimento” etc. Essas ações envolveram 1.101 alunos.
Findando 2018, entre outras ações desenvolvidas ao longo destes dois
anos, nesta segunda fase do projeto foram contabilizados mais de 5.000
alunos e professores envolvidos.
Para iluistrar a trajetoria 2014 a 2018, destaca-se na Figura 3 alguns
registros dos eventos e ações, que tinham como objetivo disseminar o pensamento empreendedor e incetivar a participação dos alunos nas atividades
do projeto.
Figura 3 – Registros de eventos/ações entre os anos de 2014 e 2018

Nota-se que durante a trajetoria do Empreenduca, enquanto projeto, os
alunos e professores tiveram oportunidade de compartilhar experiências com
inúmeros especialistas na área, que destacaram e fortaleceram a imagem do
empreendedor como um proﬁssional que detém uma forma especial de se
dedicar às atividades de organização, auxiliando na geração de riquezas e
na transformação de conhecimentos. Pois nesta trajetória, buscou-se associar em cada ação o fato de que os empreendedores são pessoas que têm
a habilidade de ver e avaliar oportunidades de negócios; prover recursos
necessários para obter vantagens competitivas e iniciar ações apropriadas
para assegurar o sucesso. Primou-se pelo destaque de que os empreendedores, precisam constatemente se aprimorar e principalmente, ter iniciaitva,
desenvolvendo um pensamento critico e criativo, com foco na inovações,
transformação e novos rumos.
O projeto Empreenduca, nesse primeiro caminhar, trouxe algumas conquistas para a comunidade acadêmica da Univali:
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10º Concurso Universitário de
Negócios Inovadores SEBRAE/SC
Aluno Campeão: Jéssica Daiane Kempfer
(Comércio Exterior)
Aluno Vice-Campeão: Marco Antonio
Garcia Junior
(Administração)
Professor Campeão: Waldemar
F. M. Martins
Professor Vice-Campeão: Raulino Pedro
Gonçalves
Desaﬁo Universitário Empreendedor
1º lugar na categoria estadual e
classiﬁcou-se para a etapa nacional
Aluno Campeão: Lucian Ambros
(Administração)
Professor orientador: Luciano
Dalla Giacomassa

Editora CRV - Proibida impressão e/ou comercialização

2015

9º Concurso Estadual de Planos de
Negócio para Universitários Sebrae/Sc
Aluno campeão: Alan Erbe
(comércio exterior)
Aluno vice-campeão: Nicolli Régis
(comércio exterior)
Professor campeão: Waldemar
F. M. Martins

2017

I Concurso de Artigos Cientíﬁcos
do Sebrae
(parte da programação do Desaﬁo
Universitário Empreendedor)
Professor: Alexandre de Sá Oliveira
Trabalho: “Educação empreendedora,
empresarial ou para o empreendedorismo:
estamos falando da mesma coisa?”

2016

Quadro 1 – Conquistas entre os anos de 2014 e 2018

2018

11º Concurso Universitário de
Negócios Inovadores SEBRAE/SC
Aluno Campeão: Andreza
Gessele Bittencourt
(Administração)
Alunos Vice-Campeões:
Eduardo Borges Gomes (Engenharia
da Computação)
João Victor L. Schulze Formoso
(Comércio Exterior)
Luísa Amorim Moraes (Comércio Exterior)
Mateus Antunes Pereira (Engenharia
da Computação)
Professor Campeão: Waldemar
F. M. Martins
Professor Vice-Campeão: Raulino
Pedro Gonçalvez

2019
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Empreendedora
2º lugar na categoria estadual
Professores:
Francine Simas Neves
Luciana Merlin Bervian
Sidnei Vieira Marinho
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Por ﬁm, envolvendo mais de 10.000 participações nas diversas ações
desenvolvidas, ﬁcou como destaque especial do projeto que o empreendedorismo é um aprendizado pessoal e é impulsionado pela motivação, criatividade
e iniciativa, pela busca de novas formas de utilização dos recursos (sejam
materiais, ﬁnanceiros ou de pessoas), de maneira que estes recursos possam
ser deslocados do seu emprego tradicional e sujeitos a novas combinações.

2.2. Conexão com o futuro: inovação, transformação e fomento
Com o intuito de potencializar o ecossistema empreendedor já existente na Universidade e em todo ambiente em que está inserida e vinculada
a Vice-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, nasce a Central de
Empreendedorismo da Escola de Negócios – Empreenduca, com o objetivo
de disseminar a cultura empreendedora por meio de ações inovadoras de
sensibilização, fomento e capacitação, inspirando ideias e conectando pessoas
para atuarem como protagonistas nos eixos econômico, social e ambiental
em âmbito nacional e internacional. E com a premissa de promover ações de
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educação empreendedora, com foco não apenas nos indivíduos interessados
em abrir um novo empreendimento ou já existente, mas em todos os futuros
proﬁssionais, de diferentes áreas, interessados em atuarem no setor empresarial e/ou social que desempenhem suas atividades, buscando desenvolver
comportamentos empreendedores.
Desta maneira, em sua concepção, o Empreenduca age sob o que considera o tripé fundamental da construção da cultura empreendedora: sensibilizar,
fomentar e capacitar (Figura 4):

SENSIBILIZAR

DISSEMINAÇÃO DA CULTURA
EMPREENDEDORA

EMPREENDUCA

Central de Empreendedorismo da
Escola de Negócios - UNIVALI

FOMENTAR

INSPIRAÇÃO PARA NOVAS IDEIAS E
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS

CAPACITAR

DESENVOLVIMENTO
DE COMPETÊNCIAS
EMPREENDEDORAS

Desta maneira, destaca-se que o Empreenduca busca desenvolver
ações articuladas para sensibilização, fomento e capacitação do ecossistema
empreendedor em que a Universidade do Vale do Itajaí está inserida, de
maneira ampla, tendo como premissa de suas ações a disseminação da cultura
empreendedora (sensibilizar), inspiração para novas ideias e oportunidades de
negócios (fomentar) e o desenvolvimento de competências empreendedoras
(capacitar) em todo ambiente de atuação da Universidade, de maneira que se
possa estabelecer verdadeira conexão com os valores da Instituição, proporcionando para seus stakeholders um ecossistema imersivo nas mais diversas
possibilidades empreendedoras.
E foi no dia 13 de julho de 2020, que a Central de Empreendedorismo
da Escola de Negócios – Empreenduca foi lançada, com a presença da ilustre
Luiza Helena Trajano, Presidente do Conselho de Administração do Magazine
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Luiza e Presidente do Grupo de Mulheres do Brasil. O evento aconteceu de
maneira remota e foi transmitido por meio da plataforma Blackboard Collaborate e contou com a presença de mais de 200 participantes (Figura 5).
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Figura 5 – Evento de Lançamento do Empreenduca

O evento de lançamento ﬁcou marcado como a continuidade do Empreenduca, ainda como projeto, e da criação de um ambiente conectado e inovador,
objetivado na construção de competências empreendedoras como fomento ao
desenvolvimento econômico e social da comunidade em que a Universidade
está inserida.
Para tanto, a Central de Empreendedorismo atua em algumas áreas por
meio de seu portfólio (Figura 6), com destaque na parceria ﬁrmada por meio
de um Termo de Cooperação Técnica com o Sebrae SC.
Figura 6 – Portfólio Empreenduca
EMPREENDUCA

CENTRAL DE EMPREENDEDORISMO
DA ESCOLA DE NEGÓCIOS

COLAB

EVENTOS

CURSOS

EMPREENDUCA
EXPERIÊNCIAS
EMPREENDEDORAS

EMPREENDUCA
EDUCAÇÃO
EMPREENDEDORA

EMPREENDUCA
CONECTA

CICLOS DE
CAPACITAÇÃO

WORKSHOPS

WEBINARES

MENTORIAS

MISSÕES

EMPREENDUCA NA
ESTRADA

Em consonância com suas diretrizes estratégicas e com as atividades
de sensibilização, fomento e capacitação, o espaço de trabalho do Empreenduca conta com espaço destinado ao aprendizado colaborativo, o CoLab.
Um espaço dinâmico e moderno, com a intenção de congregar esforços para
a consolidação de um verdadeiro ambiente de cocriação e colaboração entre
seus stakeholders.
A intenção deste ambiente é ser um lugar onde os mais diferentes tipos
de empreendedores poderão congregar, trocar experiências e encontrar soluções criativas para problemas óbvios e não óbvios. Nele, empreendedores de
todos os tipos e origens poderão crescer e desenvolver suas competências por
meio de intensa colaboração. Assim, com o intuito de congregar esforços os
parceiros do Empreenduca estarão presentes e dispostos a colaborar ativamente na efetivação de um espaço vocacionado para a cocriação de projetos
conectados e inovadores.
Essa união de esforços não se expressará somente no espaço físico da
Central mas em um ambiente fundamental para o bom desenvolvimento da
aprendizagem colaborativa, que leva em consideração a soma de esforços de
comunicação, cooperação, integração e um movimento síncrono em prol de
um objetivo comum (DILLENBOURG, 1999).
Sabemos que um evento envolve um acontecimento, ambiente e pessoas,
ou seja, é considerado um acontecimento em um determinado ambiente, que
foge à rotina e que reúne um grupo de pessoas. “Tem como característica
principal propiciar uma ocasião extraordinária ao encontro de pessoas, com
ﬁnalidade especíﬁca, a qual constitui o ‘tema’ principal [...] e justiﬁca sua
realização” (GIACAGLIA, 2006, p. 11). Neste sentido, a Central de Empreendedorismo irá proporcionar eventos nacionais e internacionais, de maneira
presencial e remota, de todas as naturezas, tais como: congressos, convenções,
seminários, debates, painéis, simpósios, mesas-redondas, feiras, palestras,
conferências, fórum, encontros, talks, storytellings, lives, meetups de negócios,
hackathons, pitchs de negócios, entre outros.
Nesses eventos serão abordados temas relacionados ao empreendedorismo e inovação com o objetivo de disseminar a cultura empreendedora
promovendo a conexão e networking, por meio de aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de relacionamento com os stakeholders. Para o ano
de 2020, podem-se destacar uma série de eventos semanais focados no compartilhamento de experiências de empreendedores. Nomeado de “Empreenduca Experiências Empreendedoras” este grupo de ações se divide em três
principais vertentes, como pode ser visto na Figura 7.
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Figura 7 – Eixos do “Empreenduca Experiências Empreendedoras”
EMPREENDUCA
EXPERIÊNCIAS EMPREENDEDORAS

Editora CRV - Proibida impressão e/ou comercialização

NEGÓCIOS

EMPREENDEDORISMO
SOCIAL

NEGÓCIOS
DIGITAIS

A série de eventos “Empreenduca Experiências Empreendedoras” estará
focado no compartilhamento de experiências de empreendedores nos eixos
negócios, empreendedorismo social e negócios digitais. E ao longo de 2020,
desde seu lançamento, serão um total de 15 empreendedores convidados a
compartilhar com nossos stakeholders suas experiências de sucesso, diﬁculdades e momentos de virada. Destaca-se também a organização da II SIEI
– Semana Internacional de Empreendedorismo e Inovação, que acontecerá
entre os dias 16 e 20 de novembro de 2020 e contará com 14 soluções Sebrae,
entre palestras, painéis, talks, workshops.
Sabendo que um curso consiste na formação e/ou proﬁssionalização das
pessoas, versando assuntos de determinada área de forma detalhada, tanto de
maneira teórica, quanto por meio da prática, a Central de Empreendedorismo,
mantém em seu portfólio diversos cursos, workshops e webinares, voltados
para o empreendedorismo, capacitando seus stakeholders, de maneira remota
e presencial, sendo ministrados em língua nacional e estrangeira. Os cursos
serão de curta, média e longa duração são oferecidos de maneira inovadora
nos formatos: bootcamp, podcast, nanodregrees, pocket, cursos de extensão, workshops, oﬁcinas, imersões, cursos livres, cursos sequenciais, jornada
empreendedora, trilhas de conhecimento, entre outros.
Com destaque aos ciclos de formação geral para Empreendedores contento cursos de capacitação, oferecidos em parceria com o Sebrae/SC totalizando 61 cursos cujo intuito é capacitar para o empreendedorismo. Para tanto
os cursos são organizados de maneira a contemplarem ciclos de formação
em Gestão, Finanças, Marketing, Pessoas e Comportamento Empreendedor.
Somando-se a estas ações, o “Empreenduca Educação Empreendedora”
ainda conta com 11 workshops e 5 webinares ministrados de maneira remota
com o intuito de alcançar o maior número de pessoas interessadas em aprimorar seus conhecimentos para o empreendedorismo.
Focado na criação de um ambiente de ajuda mútua, o processo de mentoria pode ser deﬁnido por um processo contínuo de troca de experiências

pessoais e proﬁssionais com o intuito de maximizar o desenvolvimento de
competências associadas a necessidades especíﬁcas dos indivíduos participantes do processo de acordo com suas necessidades (ALLEN; RUSSEL;
MAETZKE, 1997). É preciso, contudo, atentar para o fato que o processo de
mentoria pode ser estruturado propositalmente para o alcance de um objetivo
ou não estruturado, quando acontece naturalmente, sem objetivo aparente,
mas com o mesmo resultado efetivo.
Embora a troca de experiência seja sempre multilateral, considerando
todos os indivíduos envolvidos no processo, geralmente mentor e mentorado,
são deﬁnidos naturalmente ao longo do processo com base nos conhecimentos
especíﬁcos que possam beneﬁciar uma das partes envolvidas. Assim, mentor
e mentorado tendem a estabelecer seu papel no processo com base em seus
conhecimentos (acadêmicos ou vivenciais) em processos diversos.
Assim por ter um ambiente focado na colaboração e cocriação, o Time
Empreenduca trabalha com processos estruturados e não estruturados de mentoria com a intenção de fortalecer a cultura empreendedora.
As missões são visitas organizadas para empreender uma viagem de
negócios com o planejamento de roteiros, a empresas (in company), feiras, centros de referência, eventos de negócios ou a centros tecnológicos
onde os participantes têm a oportunidade de realizar benchmarking, adquirir know-how, experenciar e obter novos conhecimentos sobre inovações
em gestão, produtos, processos e tecnologias. Nestas missões os participantes também têm a oportunidade de estabelecer parcerias e networking
(SEBRAE, 2019). As missões do Empreenduca contará com ações para
fomentar visitas roteirizadas de atuação regional, estadual, nacional e internacional aos seus stakeholders.
Como podemos ver, dentre diversas ações planejadas, o Empreenduca,
tem a missão de continuar a missão iniciada pelo mesmo, ainda como projeto, conectando o ensino, a pesquisa, a extensão e a internacionalização,
em momentos que envolvem também o Colégio de Aplicação (CAU) e as
Escolas do Conhecimento, tanto na graduação, como na Pós-Graduação e na
comunidade em seu entorno.

3. Considerações ﬁnais
Por ﬁm, sabe-se que o tema empreendedorismo, ao longo do tempo,
vendo sendo impulsionado pela crescente e reconhecida necessidade de inovação e criação de novas ideias, pois o conceito, a prática e a experiência
vem evoluindo, tanto que já ultrapassou a barreira do saber e se conﬁgurou
como uma forma de ser.
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O empreendedor hoje já é reconhecido como um sujeito que tem
uma mentalidade empreendedora, e que vem num movimento constante
em prol de uma sociedade mais empreendedora também. Neste contexto,
encontram-se as Universidades e o atual paradigma da necessidade de
universidades empreendedoras.
Destaca-se neste relato, o papel que a Universidade do Vale do Itajaí
(UNIVALI) vem fazendo a favor desta sociedade, com destaque ao Empreenduca, que iniciou como projeto em 2014, atingindo mais de 10.000 participantes e na continuidade de sua missão, inspirou gestores e professores
concretizando a abertura da Central de Empreendedorismo da Escola de Negócios – Empreenduca, que com mais de 100 ações programadas pra 2020,
tende a dobrar estas participações, sensibilizando, fomentando e capacitando
alunos, egressos, professores e membros da sociedade, promovendo a educação empreendedora no âmbito da Instituição, para inspirar ideias e conectar
pessoas, estimulando o desenvolvimento de qualidades e habilidades inerentes ao empreendedorismo e a aplicação do conhecimento na forma de ações
transformadoras nos eixos econômico, social e ambiental, tanto em âmbito
nacional, como internacional.
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1. Introdução
No contexto da era do conhecimento, de tantas inovações e mudanças de
paradigmas, mostra-se como essencial, que as instituições de ensino possam
ter condições de oferecer seus serviços e atividades educacionais antenados
com as verdadeiras demandas e necessidades de formação e de contribuição
efetiva para o sucesso de seus alunos e para o efeito desejado no desenvolvimento econômico e social nas regiões em que se inserem (MAGALDI, 2018).
Com tantas diﬁculdades e situações imprevistas nos mais diversos
ambientes, as instituições de ensino estão buscando uma adaptação e adoção
da educação empreendedora no ambiente acadêmico visando melhor preparar
seus alunos. Desta forma, envolvendo a aplicação de disciplinas especíﬁcas,
projetos, atividades e metodologias ativas que possam oferecer um ecossistema universitário empreendedor, desde a sala de aula com os conteúdos mais
criativos, bem como na formação para a prática proﬁssional mais inovadora,
através da geração de habilidades, competências e atitudes que possam preparar adequadamente os egressos ao mercado e suas organizações.
Assim, a educação empreendedora associada a inovação e a sustentabilidade, e a outros temas relevantes, ganha cada vez mais força e interesse dos
gestores educacionais, corpo docente e discente, dos técnicos e administrativos
das instituições de ensino, sendo que em muitas delas, estão sendo criadas
disciplinas especíﬁcas de empreendedorismo e inovação em todos os seus
cursos oferecidos na comunidade.
A educação empreendedora propõe a internalização da mentalidade
(mindset) de crescimento junto aos envolvidos, onde os alunos assumem e
compreendem a importância do protagonismo e do legado que podem gerar
já no processo de ensino-aprendizagem, mesmo enquanto estudantes, mas
sobretudo vislumbrando e construindo a possibilidade da realização de seus
propósitos (Ikigais) e de seus projetos de vida. O corpo docente nessa visão

empreendedora atua como se fosse mentor, respeitando e motivando a autonomia de seus alunos, fazendo-os perceber que a responsabilidade pelos seus
objetivos de vida depende de uma atuação protagonista e de locus de controle
interno (GUIMARÃES; SANTOS, 2020).
Outro fator importante na educação empreendedora é iniciar essa abordagem o quanto antes. Desde o primeiro dia de aula, deve-se ter essa conversa de
despertar para o empreendedorismo, para a inovação, para a sustentabilidade
e sobretudo, a percepção de que o curso deve ser incorporado ao propósito
(ikigai) de cada aluno, e deve ser percebido como uma poderosa ferramenta
de sucesso, de realização pessoal e da busca da felicidade de cada aluno
(HENGEMÜHLE, 2014).
Com essa visão inovadora, a Universidade da Região de Joinville – Univille
é instituição de ensino privada de interesse público que atua como Universidade
Comunitária na região de Joinville, tendo 8000 alunos e aberta em 15/03/1965.
A Missão da Univille ratiﬁca a educação empreendedora, pois visa promover formação humanística, cientíﬁca e proﬁssional para a sociedade por meio
do ensino, da pesquisa e da extensão, comprometida com a sustentabilidade
socioambiental, oferecendo atividades educacionais que possam gerar proﬁssionais qualiﬁcados, cidadãos éticos que possam contribuir para o desenvolvimento
econômico e social da região de Joinville e de Santa Catarina.
Na Univille, o projeto Adm Univille Jr foi criado no curso de administração durante a gestão do Professor Dr. Raul Landmann e desde então visa
gerar o (intra)empreendedorismo e empregabilidade através aplicação dos
conteúdos teóricos vistos em sala de aula em atividades práticas, visando a
aproximação entre a formação teórica e a prática proﬁssional, propondo soluções de inovação organizacional através de consultorias e diagnósticos, bem
como a motivação para que os alunos identiﬁquem seus propósitos (ikigais)
e assumam o protagonismo em alternativas empreendedoras e sustentáveis.

2. Fundamentação teórica
2.1. Empreendedorismo
A sociedade atual vive a era da gestão empreendedora, baseada na informação e no conhecimento, e necessita cada vez mais da ﬁgura do empreendedor e do empreendedorismo para que sejam geradas atividades essenciais
ao seu desenvolvimento (COLLERE, 2016).
O empreendedorismo possibilita às pessoas a ação inovadora, a criação
e o avanço na busca de novos paradigmas de produção, gerando melhores
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níveis de qualidade de vida. Assim, os empreendedores têm grande importância para a sociedade, pois o desenvolvimento econômico de uma região
tende a estar diretamente relacionado com o grau de empreendedorismo de
uma comunidade (DOLABELA, 1999).
O desenvolvimento sócio econômico de qualquer país depende do seu
nível de empreendedorismo. A riqueza de uma nação é medida por sua capacidade de produzir, em quantidades suﬁcientes, os bens e serviços necessários
para o bem-estar da população, nesse sentido, o empreendedorismo traz vários
benefícios para a sociedade, dentre eles o crescimento econômico, a produtividade e a geração de novos produtos e serviços (DEGEN, 1989).
Nessa linha de pensamento da necessidade de mudanças, o empreendedorismo se mostra como uma revolução silenciosa, que será para o século XXI
mais do que a Revolução Industrial foi para o século XIX (TIMMONS, 1990).
O empreendedor é fundamental para o motor da economia, criando negócios, empregos, impostos e atuando em todas as áreas. A união do empreendedorismo com a inovação gera prosperidade e importantes transformações
sociais (DORNELAS, 2014).
De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE), o empreendedorismo gera impactos muito positivos,
e se observa que as micro e pequenas empresas têm fundamental importância
para a economia nacional, sendo que se pode atribuir para a prosperidade como
sendo a associação entre o empreendedorismo e a inovação.
Empreendedor que é aquele que faz acontecer, que inova e assume riscos
calculados, que percebe e aproveita oportunidades baseadas em necessidades
e desejos humanos não atendidos, transformando sonhos e ideias em verdadeiras oportunidades de negócio (CHIAVENATO,1999).
Para Leite (2012), “Ser empreendedor signiﬁca ter capacidade de iniciativa,
imaginação fértil para conceber as ideias, ﬂexibilidade para adaptá-las, criatividade para transformá-las em oportunidades de negócio, motivação para pensar
conceitualmente e capacidade para perceber a mudança como oportunidade”
O termo empreendedor deriva do francês entrepreneur e signiﬁca aquele
que assume riscos e começa algo novo, aquele que assumia algum risco em
busca de lucro, numa atividade que inicialmente quase sempre estava ligada
aos governos (HIRSRICH, 1986).
O empreendedor tanto pode ser aquele que empreende criando e lançando
novas empresas, fundando novos negócios, quanto pode ser um colaborador
nas organizações, denominado como intraempreendedor ou empreendedor
corporativo, sendo um tipo importante de empreendedor, o agente de inovação
e de mudanças que atua como colaborador nas empresas, que tanto precisam
destas pessoas para se tornarem mais competitivas em seus ambientes de
atuação (COLLERE, 2016).

O economista Joseph Schumpeter relacionou o empreendedorismo com
a inovação na expressão “destruição criativa”, dizendo que o empreendedor
é aquele que inova conceitos, produtos e serviços destruindo criativamente o
status quo, ou seja, quebrando o paradigma vigente, sempre com a proposição
e implantação de visões e abordagens inovadoras. Assim, o empreendedor
é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos
produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela
exploração de novos recursos materiais (SCHUMPETER, 1949).
Peter Drucker reforça a visão de Schumpeter descrevendo o empreendedor sob o prisma da gestão, como sendo o agente de mudanças nas organizações, diferenciando o gerente do empreendedor, onde o gerente é mais um
gestor-cuidador das atividades e recursos empresariais, enquanto o empreendedor é visto como um sujeito visionário e inconformado com o modo tradicional
como se fazem as coisas, e está sempre antenado em busca de melhorias e
oportunidades, sendo aquele que percebe as oportunidades no ambiente e as
transforma em soluções inovadoras para as organizações (COLLERE, 2016).
Nos EUA o empreendedorismo e a inovação estão fortemente ligados
a região denominada Vale do Silício, na Califórnia, onde surgiram grandes
companhias ligadas à inovação, tecnologia e computação, como a Apple,
Google, HP, Microsoft, Facebook, entre outras, que são fontes de referência
e inspiração ao espírito empreendedor. As universidades californianas Stanford e Berkeley foram umas das precursoras neste tema e são essenciais para
o fortalecimento desse ambiente, onde academia, empresas, incubadoras,
governo e empreendedores formam um interessante ecossistema empreendedor (ETZKOWITZ, 2009).
O empreendedorismo também pode acontecer dentro das empresas, todavia, todas as empresas têm algum nível de empreendedorismo interno, ainda
que em algumas seja um nível muito baixo, geralmente devido a seus colaboradores não serem incentivados pela alta administração (FERREIRA, 2010).
As atuais organizações têm procurado por proﬁssionais que as auxiliem
no intuito de se estabelecerem como líderes em seus segmentos e também
em possuir papel de destaque perante o mercado consumidor. Para que isso
se torne possível, é necessário que as organizações possuam características
e políticas que permitam aos seus colaboradores atuar de uma maneira proativa, porém, sem se descuidar dos objetivos e metas estabelecidos por ela
(COLLERE, 2016).
Em virtude do aumento da concorrência promovido pela criação de novas
empresas, as organizações buscam proﬁssionais que permitam uma troca
na relação entre empresa-empregado, procuram colaboradores que possam
ser agentes de mudança acrescentando seu conhecimento e suas habilidades
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naquilo que seja de interesse comum; buscam, na verdade, pessoas que se
sintam como parte do negócio, com sentimento de propriedade ,observando
o que se encontra fora de contexto e o que pode ser inovado de forma incremental e disruptiva.
Observa-se ainda que este tipo de colaborador tem sido muito valorizado
pelas empresas, principalmente por agregarem valor ao trabalho ﬁnal executado pela organização; ou seja, nada mais é que do que aquele indivíduo com
perﬁl empreendedor que atua dentro de uma organização.
De acordo com Hisrich, Peters e Shepherd (2014) as diferenças se concentram nas motivações, nas aptidões, na atitude perante os riscos, na tomada
de decisões e a quem obedecem na escala hierárquica. Vale esclarecer que a
atitude intraempreendedora não está limitada e restrita às funções e ao raio
de ação do colaborador.
Nesse contexto, corrobora o autor Ferreira (2010, p. 26):
para que o intraempreendedor possa aplicar suas convicções, pode-se ainda
distinguir entre empresas empreendedoras – mais proativas, inovadoras e
que assumem riscos – e empresas conservadoras – que esperam para ver,
sendo menos inovadoras e mais avessas ao risco.

Lembrando que é necessário que a cultura de mudanças e o ambiente
ﬂexível se façam presente. Se uma empresa adota um comportamento organizacional mais burocrático, rígido e autoritário, diﬁcilmente alcançará tal
objetivo, pois os colaboradores podem se sentir pressionados ou inibidos
por causa desta cultura inﬂexível, comprometendo o intraempreendedorismo
(DITKUN, 2013).
A utilização do termo intraempreendedor no Brasil é relativamente nova,
surgiu pela primeira vez em 1985, sob as reﬂexões de Giford Pinchot, que
utilizou o termo para expressar o empreendedorismo dentro das organizações,
bem como os mandamentos que o intraempreendedor deve possuir para gerar
a mudança na organização e atingir seus objetivos (PERIARD, 2015).
Ter em mente os interesses da empresa e os interesses do cliente, formar
uma equipe, compartilhar as recompensas obtidas, solicitar aconselhamento,
bem como ser leal às metas estabelecidas. Trata-se de um colaborador que
foca em inovação e criatividade, transformando um sonho ou uma ideia em
algo rentável, operando conjuntamente no ambiente interno da organização
(HASHIMOTO, 2013).
Portanto, observa-se que a educação empreendedora e o (intra)empreendedor se apresentam como essenciais para que as organizações gerem a inovação e implantem as mudanças que permitirão o desenvolvimento e um bom
posicionamento em seus ambientes de atuação.
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3. Relatos de boas práticas

Visto que o empreendedorismo, a inovação e a sustentabilidade vem
ganhando cada vez mais espaço nas estratégias organizacionais, e assim,
também se pode observar que no ambiente acadêmico ocorre a demanda
por metodologias ativas e pela busca de práticas diferenciadas para o processo de ensino-aprendizagem, que atualmente são vislumbradas na educação empreendedora.
Nesse sentido o Projeto Adm Univille Jr foi inspirado e idealizado com
base no Movimento das Empresas Juniores, mas apesar do mesmo formato
prático e proﬁssional das Empresas Juniores, optou-se pela modalidade de
projeto envolvendo professores e alunos, ao invés da criação de um CNPJ
especíﬁco para o desenvolvimento desta atividade, que vem sendo coordenada
pelo Prof. João Alceu Ramos Beltrão.
A Adm Univille Jr busca realizar atividades de consultorias, diagnósticos e eventos em Ongs/Projetos sociais e empresas para estimular o comportamento empreendedor, inovador e sustentável nos alunos, professores
e comunidade atendida, sendo importante para a formação de habilidades,
competências e atitudes empreendedoras, aberto a participação de outras instituições da comunidade, que recebe gratuitamente, além das capacitações e
eventos, as consultorias visando a inovação organizacional com a melhoria
de processos de gestão, e fornecendo apoio na criação de startups, desde a
criação de ideias até a pré-incubação no Inovaparq – Parque tecnológico e
incubadora da Univille.
É um projeto que se originou no curso de Administração e na área Socioeconômica da Univille, que faz com que os acadêmicos vivenciem a relação
teoria e prática através de projetos de consultoria, diagnóstico empresarial
e eventos relacionados com administração, empreendedorismo, inovação
e sustentabilidade. Também há o enfoque na aplicação prática preparando
a empregabilidade dos alunos para o mercado de trabalho, com uma visão
empreendedora, apoiando tanto no intraempreendedorismo das organizações,
como no desenvolvimento de novos negócios dos alunos, egressos, incubados
do Inovaparq e interessados da comunidade.
A justiﬁcativa do projeto se deve ao forte empreendedorismo e contexto econômico da região de Joinville, que reﬂete o maior PIB da maior
cidade de Santa Catarina, com grandes empresas na região, como Tigre,
Tupy, Embraco, Whirlpool, Siemens, GM, BMW, Totvs e Neogrid, com
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características sociais empreendedoras, bons índices educacionais e culturais, tendo eventos importantes como a Expogestão e o Festival de Dança
de Joinville ligado ao Balé Bolshoi.
Na Adm Jr se desenvolvem consultorias, diagnósticos e eventos com
recursos provenientes do FAEG, Fundo de Apoio ao Ensino de Graduação
da Univille. Os alunos envolvidos, em sua maioria, estão com idade entre 17
e 30 anos e são acadêmicos dos cursos superiores regulares da instituição,
buscando-se o envolvimento dos diversos cursos e também de egressos.
O desenvolvimento das competências e características empreendedoras é baseado em eventos e referenciais teóricos, quais sejam: no Programa
“Bota Pra Fazer” da Endeavor; no estudo de David McClelland, aplicado
pelo Sebrae através do Empretec; nas oﬁcinas com Prof. Flávio Feferman
da Berkeley University; e também através do incentivo e participação nos
concursos: Desaﬁo Universitário Empreendedor, Planos de Negócios para
Estudantes Universitários/Négocios Inovadores/Sebrae, Empreendedorismo
Sustentável/IsaeFGV, Empreendedorismo/Posso-Inovaparq, Belmiro Siqueira/
CFA, Guerreiro Ramos/CFA, Santander Universidades, Prêmio de Inovação
de Joinville, entre outros.
Desde o início do projeto foram obtidos os seguintes resultados: 175 consultorias em ONGS/projetos sociais e empresas; 39 classiﬁcações e premiações
em eventos e concursos, incluindo 8 prêmios de viagens e visitas técnicas ao
Vale do Silício/Califórnia (4 na categoria Alunos e 4 na categoria Professor
Orientador) e cerca de 750 ideias e planos de negócios nos concursos do Sebrae
e outras instituições. A ﬁgura 01 ilustra a fase inicial da Adm Univille Jr.
Figura 1 – Fase inicial da Adm Univille Jr

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

3.2. Cursos e Treinamentos na Adm Univille Jr
Desde o início da aplicação do projeto Adm Univille Jr aconteceram
diversas atividades de formação teórica e prática com a realização de capacitações, cursos, treinamentos e palestras com o objetivo de introduzir e apresentar o modelo da Adm Univille Jr, a história do projeto, os objetivos e a
justiﬁcativa da atividade.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Conhecendo o projeto e modelo da Adm Univille Jr;
Metodologia para consultoria, diagnóstico e inovação organizacional;
Metodologia para participação em eventos e concursos;
Da ideia ao plano de negócios;
Criatividade, inovação e design thinking;
Propósito (Ikigai) e Projeto de vida;
Modelo de negócios (Canvas);
Plano e pitch de negócios;
Gestão de marketing/operações/produção/logística/ﬁnanças/RH;
Mindset do empreendedorismo, inovação e sustentabilidade.

A realização dos cursos das atividades de formação teórico-prática conta
com professores da instituição, alunos, egressos, e convidados externos, uma
vez que sempre foi aberto e gratuito para a comunidade, pelo aspecto da
Univille ser uma Universidade Comunitária.
Essas atividades aconteceram normalmente aos sábados de manhã ou
pela tarde, alguns de segunda a sexta-feira, período matutino e vespertino,
em sua maioria no contraturno do curso. Entre diversos colaboradores do
projeto, citamos o Prof. Me. Dênio Murilo de Aguiar que contribuiu com
várias formações, ressaltando que:
O Projeto Adm Jr oferece interessantes formações teóricas e práticas complementares que são essenciais ao conhecimento e entendimento do curso
de Administração no seu processo de planejar, organizar, dirigir e controlar
as funções de marketing, produção/operações, recursos humanos e ﬁnanças
das organizações (Prof. Dênio Murilo de Aguiar).

A ﬁgura 2 mostra as formações que também ocorrem durante as aulas,
com palestras e oﬁcinas apresentando o projeto e o modelo da Adm Univille
Jr. A disciplina de Jogos de empresas foi a primeira a adotar em seu conteúdo
programático as atividades e projetos da Adm Jr. Atualmente várias disciplinas
e diversos cursos tem atividades de ensino relacionadas ao projeto.
Veriﬁca-se a extensão quando as consultorias e diagnósticos são realizados nas organizações da região, pois os alunos e professores passam a conviver
e contribuir de forma mais aprofundada com os resultados e aprendizagens.
Além do ensino e extensão, também se constata a pesquisa, quando os
resultados do projeto são apresentados anualmente na forma de pôster ou apresentação oral na Semana Univille de Ciência, Sociedade e Tecnologia – SUCST,
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momento em que a comunidade acadêmica é convidada para conhecer e analisar
os resultados, também para trazer contribuições importantes ao projeto.
São realizadas atividades internas de capacitação, bem como em organizações externas, conforme demandas especíﬁcas e convites da comunidade.
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Figura 2 – Cursos e treinamentos na Adm Univille Jr

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

3.3. Consultoria e diagnóstico para inovação organizacional
Com base no modelo da Adm Univille Jr os alunos se organizam em
equipes, que podem ser multidisciplinares, podendo envolver mais de um
curso, em função das especiﬁcidades de cada projeto.
As consultorias são realizadas em empresas do tipo MEI, Micro, pequenas, e médias empresas. A origem da demanda pode ser com base na procura
por organizações e pessoas da comunidade ou pode partir de alguma ideia
dos alunos, incluindo empresas familiares. Nesta atividade se espera que os
alunos percebam e aprendam a gestão empresarial através do contato com
as práticas e a experiência dos empreendedores, conforme as ﬁguras 3 e 4.
Também são atendidos com consultorias e diagnósticos as Organizações
sociais/Projetos de impacto social. Neste contexto percebe-se que os alunos
além do conhecimento prático, aprimoram suas percepções e atitudes socioemocionais, como a maturidade, a empatia e a responsabilidade socioambiental,
ao se depararem com a realidade dessas organizações sociais.
Propõe-se o modelo de consultoria e diagnóstico da Adm Univille Jr, mas
os alunos ﬁcam livres para adaptar e aplicar outros modelos em seus projetos,
variando também de acordo com as áreas e cursos envolvidos.

Quando se fala na curricularização da extensão, veriﬁca-se que essa
ação já ocorre na Adm Univille Jr, pois atua a muitos anos nessa vertente,
uma vez que as atividades e projetos são relacionadas com disciplinas oferecidas pelos cursos de graduação, propiciando a oportunidade de que os
alunos e professores envolvidos interajam, contribuam e aprendam com as
organizações atendidas. As análises, o desenvolvimento e as propostas de
inovação organizacional são discutidas e validadas em sala de aula com o
apoio de professores.
Após a entrega das propostas de melhoria, organiza-se um evento de
apresentação pública e aberta a comunidade, contando com a presença dos
envolvidos na elaboração dos projetos, professores e alunos de diversos cursos,
membros da gestão da Univille, e principalmente a importante presença dos
gestores das organizações atendidas.
Figura 3 – Consultorias e diagnósticos em organizações

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

Percebe-se que quando as equipes são compostas por alunos de cursos
diferentes, ocorre uma motivação especial pela percepção de valor do próprio
curso em relação aos demais, quando são aplicados nas atividades práticas, e
isso também contribui para uma maior integração e aprendizagem de conhecimentos interdisciplinares.
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Figura 4 – Consultorias e diagnósticos em organizações

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

3.4. Participação em eventos e concursos
Com o intuito de incentivar, capacitar e motivar os alunos no contexto
da educação empreendedora, ocorre a participação em eventos e concursos
que possam consolidar a aprendizagem teórica e gerar oportunidades ligadas
ao (intra)empreendedorismo.
Nesta visão, os alunos após terem participado das capacitações da Adm
Univille Jr, são convidados para diversos eventos anuais, quais sejam:
•
Concurso Sebrae de Educação empreendedora – Sebrae Nacional
http://educacaoempreendedora.sebrae.com.br/.
•
Concurso Universitário de negócios Inovadores – Sebrae/SC
http://concurso.sebrae-sc.com.br/.
•

Concurso Belmiro Siqueira – Conselho Federal de Administração – CFA
https://cfa.org.br/premio-belmiro-siqueira-de-administracao-2018/.
•

Concurso Guerreiro Ramos – Conselho Federal de Administração – CFA
https://cfa.org.br/premio-guerreiro-ramos/.
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•

Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo Sustentável – ISAE
– FGV
https://www.premiooziressilva.com/.
•
Concurso Renault Experience
https://renaultexperience.com.br/.

•
Expoinovação – Prêmio de Inovação de Joinville
https://expoinovacao.com.br/www.expoinovacao.com.br/index.html.
•
Sinapse da Inovação
http://portal.sinapsedainovacao.com.br/edicao-sc/.
•
Jedi
http://jedi.joinvalle.

3.5. Desaﬁo Universitário Empreendedor
Foi um evento que teve como objetivo desenvolver as características empreendedoras e inovadoras, e a tomada de decisão empresarial num
ambiente de simulação organizacional. A plataforma gamiﬁcada oferecia 20
jogos que simulavam a criação e a gestão de empreendimentos de diversos
setores, sendo que os alunos pontuavam conforme o grau de assertividade e
sucesso das decisões, podendo ter lucro ou até mesmo falir o negócio. Havia a
ﬁnal estadual em que os alunos se reuniam em Florianópolis, recebiam capacitações, e participavam de dinâmicas empreendedoras onde desenvolviam
modelos de novos negócios. A grande ﬁnal nacional ocorria em Brasília com
aprendizagens e competições lúdicas que traziam premiações como: troféus,
celulares e viagens com visitas técnicas a centros de empreendedorismo,
conforme ilustra a ﬁgura 5.
Entre as premiações, destacam-se os alunos Vanessa Fagundes de Castro
e Jean Paulo Eichholz nas etapas estadual e nacional, orientados pelo Prof.
João Alceu Ramos Beltrão, e na categoria Instituições de ensino com os troféus para a Univille.
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Figura 5 – Desaﬁo Universitário Empreendedor/Sebrae

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

O Desaﬁo Universitário Empreendedor, conhecido como Due, sempre
atraiu a participação dos universitários por sua proposta lúdica e pela interessante oportunidade de desenvolver as características empreendedoras, além
da premiação motivadora. Sua estrutura se baseava em 3 etapas: virtual,
estadual e nacional.
Na etapa virtual os alunos jogavam na plataforma e conforme a performance acumulavam pontuação num ranking estadual e nacional. Os professores orientadores e as instituições de ensino também competiam conforme
ranking estadual e nacional. Os 50 alunos melhores classiﬁcados na etapa virtual eram premiados com mochilas, camisetas e acessórios ligados ao evento.
Os 25 alunos melhores classiﬁcados na etapa virtual eram convidados
para a etapa estadual a ser realizada em Florianópolis, onde o grupo de alunos
recebia capacitações e participava de dinâmicas e jogos de educação empreendedora, e conforme os resultados obtidos e avaliações entre os próprios alunos, apurava-se quem seriam os 3 alunos vencedores da etapa estadual que
teriam a oportunidade de avançar para a etapa nacional. Os prêmios na etapa
estadual eram troféus e celulares para os 3 primeiros alunos, troféu e celular
para professor orientador e troféu para as Instituições de ensino com o maior
número de inscritos.
Na etapa estadual havia a cerimônia de premiação com a participação de
palestrantes, revelação dos vencedores e a entrega dos prêmios. Em paralelo

ao evento eram realizadas diversas ações que convidavam os alunos para
elaboração de artigos, desenvolvimento de novos jogos a serem inseridos na plataforma, bem como uma biblioteca com materiais de apoio e
de aprendizagem.
Na etapa nacional cada estado enviava para Brasília os 3 alunos vencedores da etapa estadual, onde os alunos eram envolvidos em dinâmicas e
jogos, assistiam palestras e realizavam visitas culturais e de entretenimento.
Também na etapa nacional, os alunos eram orientados a desenvolver
modelos de negócios com base nas atividades das etapas anteriores e
ao ﬁnal apresentavam pitches para bancas avaliadoras, sendo premiados
com troféus. Os vencedores realizavam viagens técnicas a centros de
empreendedorismo do Japão e ambientes nacionais, entre outras premiações interessantes.

3.6. Concurso Universitário de Planos de Negócios/Negócios
Inovadores
Evento idealizado pelo Sebrae/SC que tem o objetivo de desenvolver
a educação empreendedora nos jovens universitários estimulando o mindset
empreendedor e a criação de novos negócios. No início a estrutura do concurso
se baseava na construção de plano de negócios e a competição dos pitches
na grande ﬁnal.
Numa segunda fase, o evento foi atualizado, sendo adotado a criação de modelos de negócios no conceito de lean startup e métodos ágeis
(BLANCK, 2014), mantendo-se a competição de pitches na ﬁnal. As ﬁguras 6
e 7 mostram a premiação, sempre atrativa e contemplava os 5 melhores alunos
e 2 professores vencedores com viagens e visitas técnicas ao Vale do Silício/
Califórnia, também com Ipads e troféus para os demais ﬁnalistas.
Centenas de negócios e oportunidades foram criadas por esse importante
evento que se mostra essencial para a educação empreendedora, gerando
um forte vínculo entre o Sebrae, a criação de negócios e os estudantes de
Santa Catarina.
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Figura 6 – Concurso Universitário de Planos de
Negócios/Negócios Inovadores/Sebrae

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

Os alunos Elaine Schmoeckel, Jonatas Dieter Pershun, Vinícius Oleskovicz e Thomaz Mazon Alves Lima e o Prof. João Alceu Ramos Beltrão,
foram premiados com a viagem técnica ao Vale do Silício na Califórnia, e
mais 9 alunos da Univille receberam Ipads e troféus de referência estadual
pelo Sebrae, incluindo os troféus para a Universidade.
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Fonte: Desenvolvido pelo autor.

As viagens ao Vale do Silício foram interessantes, onde a vibração pela
inovação, empreendedorismo e tecnologia estiveram sempre presentes. Incrível a oportunidade que os alunos e professores vencedores do concurso tiveram pelo privilégio do contato com este incrível ecossistema empreendedor.
As visitas técnicas foram organizadas e guiadas pela Profa. Mariangela
Smania em empresas e ambientes de empreendedorismo: Bean robótic,
Artec 3D printing, Survey monkey, Apple visitor center, Facebook, Techshop,
Intel, Autodesk, Zendesk, Linkedn, Google, Tesla, Instagram, Nvidia, Hanahaus, B8ta, HiperCubes, Ian tech med, Playground, Subpac, Boot up ventures,
Circuit launch, Salesforce, Malwarebytes, Type A machines e Pinterest.
Também ocorreram as experiências em ambientes culturais e turísticos
como apresentação de Jazz no Bing concert hall, conhecer a famosa Garagem
da HP, que deu início ao Vale do Silício, Ferry building, Exploratorium, Chez
panisse, Caláﬁa, Piers 9/33/39, Twin peak, Ponte Golden gate, Palace of ﬁne
arts, Cable car, Treasure island, Intel museum, Alcatráz, Halloween na casa de
Steve Jobs, Outlet great mall, Stanford shopping, Cantor museum/Stanford,
CaféX, Computer museum e Eatsa.
Foram realizadas diversas atividades de aprendizagem nas empresas e
universidades de Stanford, Berkeley, Singularity e Udacity. Destacando-se palestras e workshops sobre inovação com Sr. Pedro Cintra, Gerente do Google. Em
Berkeley foi ministrada aula sobre planejamento e modelos de novos negócios
pelo Prof. Flávio Feferman, na qual os alunos contaram com a exclusividade da
mentoria nas suas ideias de negócios, e em seguida, a participação de uma aula
no MBA Program na Hass School of Business. Já em Stanford, aconteceram

Editora CRV - Proibida impressão e/ou comercialização

Figura 7 – Concurso Universitário de Planos de
Negócios/Negócios Inovadores/Sebrae

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NO ENSINO SUPERIOR:
estratégias e experiências nacionais e catarinenses

177

palestras e reuniões com alunos e professores, e os interessantes workshops
com a Profa. Mariangela Smania sobre a história do Vale do silício e Design
thinking na D.School e Stanford Graduate School of Business.
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3.7. Prêmio Programa Posso da Univille
O Programa Posso tem como objetivo desenvolver atividades que apoiem
e fomentem o empreendedorismo na Univille. Realizou evento em que professores orientadores e alunos puderam participar com suas atividades ligadas
a concursos e eventos de empreendedorismo.
A cerimônia de premiação foi realizada no Inovaparq/Univille com a
presença de alunos, professores e convidados. Os alunos orientados pelo Prof.
João Alceu Ramos Beltrão, coordenador do projeto Adm Univille Jr, Eliseu
Persuhn e Janaína Reis D’agostin conquistaram o primeiro e terceiro lugares,
respectivamente, e receberam como prêmios notebooks, mochilas e troféus.
Participaram da premiação os Profs. Vanessa Collere, Patrícia de Oliveira
Arêas e João Alceu Ramos Beltrão.
Figura 8 – Desaﬁo Posso/Univille

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

3.8. Projeto Pitch Connection
O Pitch Connection surgiu quando os alunos componentes da Adm Jr
souberam desse interessante evento realizado nas Universidades de Portugal. Com as devidas adaptações, desenvolveu-se um modelo de evento com
o objetivo de aproximar a Universidade e mercado; cursos e organizações;
alunos a oportunidades de emprego; alunos a oportunidades de negócios; e
professores a alunos. O evento foi estruturado em etapas:
a)
b)
c)
d)

Integração com sorteio e a formação de equipes aleatórias envolvendo todos os participantes;
Palestra sobre o tema especíﬁco do evento;
Desenvolvimento pelas equipes de soluções e modelos de negócios
sobre o tema do evento;
Apresentação dos modelos pelas equipes;

e)

f)
g)
h)
i)

Rodadas de mentoria pelas equipes com os gestores e empreendedores das organizações convidadas, com o objetivo de aproximar e
propiciar o diálogo direto entre alunos e gestores de RH/Empreendedores, bem como o reﬁnamento dos modelos de negócios;
Nova rodada de apresentações com as melhorias nos modelos após
as mentorias;
Apresentação de Pitch individual dos alunos aos convidados (convidados e professores também podem apresentar seus pitches);
Compilação e reﬂexão das propostas e encaminhamento para a Prefeitura, órgãos públicos, e organizações envolvidas;
Agradecimento, confraternização e encerramento do evento
Figura 9 – Pitch Connection/Univille

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

3.9. Projeto Mindset do Vale do Silício no Ensino Médio
Esse projeto foi concebido com o objetivo de levar conhecimento e gerar
reﬂexões sobre a educação empreendedora percebidas nas viagens ao Vale
do Silício, junto aos jovens estudantes do ensino médio de escolas públicas
e privadas da região.
Observa-se que quanto mais cedo os estudantes tiverem contato e a
percepção sobre a importância do empreendedorismo em suas vidas e a
necessidade de que pensem sobre seu futuro proﬁssional, seja empreendedor
ou intraempreendedor, mais preparados estarão para decidirem quais cursos
superiores poderão optar, de forma que seus propósitos de vida (Ikigais) possam ser atendidos.
Para tanto, propõe-se aos alunos uma reﬂexão sobre seus projetos e
objetivos de vida associados as suas características empreendedoras.
São trabalhados temas como o empreendedorismo, a inovação, a sustentabilidade, os cenários e as tendências, identiﬁcando-se qual necessidade
poderia estar associada ao propósito (Ikigai) de cada aluno.
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Após os alunos perceberem que seus projetos de vida podem resolver
problemas e necessidades da sociedade, busca-se a criação de oportunidades de negócios e projetos que possam ser implementados em seus futuros proﬁssionais.
Após a associação dos propósitos (Ikigais) e oportunidades de negócios,
desenvolve-se a modelagem e a prototipação de negócios (OSTERWALDER
e PIGNEUR, 2014). A atividade segue com apresentação de pitches e uma
competição lúdica com a premiação para projetos mais inovadores.
Na sequência, os estudantes do ensino médio são convidados para atividades na Univille, em especial no Inovaparq, para que seus projetos e modelos de
negócios possam receber o apoio que precisam para uma eventual incubação.
Etapas do Projeto Mindset do Vale do Silício no Ensino Médio:
a)
b)
c)
d)

Preparação e capacitação de alunos e professores da Univille
envolvidos no projeto, com solicitação de apoios e recursos para
a implementação;
Identiﬁcação das escolas de ensino médio a serem atendidas e o
contato com a Direção para apresentação e autorização da aplicação
do projeto;
Divulgação nas salas de aula e na sala dos professores com uma minipalestra sobre o tema e projeto, convidando-os para participação;
Aplicação dos módulos do projeto:
1. Apresentação e integração;
2. Mindset do empreendedorismo e características empreendedoras;
3. Propósito (ikigai) e projeto de vida associados ao
futuro proﬁssional;
4. Criatividade e mindset da inovação e sustentabilidade;
5. Associação do ikigai a necessidades e demandas da sociedade;
6. Criação de oportunidades e modelos de negócios (canvas);
7. Apresentação e premiação de pitches de negócios;
8. Encerramento, e encaminhamento dos alunos a Univille para
integração com o ambiente universitário e apoio dos cursos e
Inovaparq na eventual criação de projetos empreendedores;
9. Certiﬁcação e agradecimento.

Em 2019 o projeto foi aplicado nas Escolas estaduais EEM Bailarina
Liselott Trinks e na EEB Francisco Eberhardt, em parceria com as diretoras
Profas. Gleci Ana Matielo Tasca e Elenir da Silva Rodrigues Cardozo, e
com a participação dos Profs. Gilberto Mazzetti Júnior e Valdemar Cardozo,
conforme ﬁguras 10 e 11.
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Fonte: Desenvolvido pelo autor.

Cabe ressaltar o especial acolhimento das Diretoras, auxiliares, professores e alunos das escolas ao projeto. Também se observou a qualidade e o
capricho na gestão dessas belas escolas públicas. A dedicação e a participação
dos alunos validaram a iniciativa desse projeto e se pretende dar continuidade
a essas importantes parcerias entre a Univille e as Escolas de ensino médio
da região de Joinville.
Figura 11 – EEB Francisco Eberhardt

Fonte: Desenvolvido pelo autor.
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3.10. Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo Sustentável
O concurso Ozires Silva é oferecido pela IES ISAE/FGV de Curitiba e
os projetos são divididos em quatro categorias: Empreendedorismo social,
ambiental, econômico e educacional.
Em três modalidades: Empresa (pequeno, médio, grande porte), Estudante e Pessoa Física.
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são metas que devem
ser assumidas por todos os países membros da ONU desde 2015. Eles foram
norteados pelos ODM, como agenda sustentável que deve guiar a atuação da
sociedade até 2030. As diretrizes dos ODS têm como foco principal os três
eixos da sustentabilidade: social, ambiental e econômico. No total, são 17
objetivos e 169 metas que podem ser divididos em 5 grandes áreas: Pessoas,
Planeta, Paz, Prosperidade e Parcerias. Como um reconhecimento a projetos
sustentáveis, o Prêmio Ozires Silva ressalta a cada edição a importância de
cada um desses 5 cinco pilares.
Com a ﬁnalidade de abordar e aprofundar a questão da sustentabilidade,
o Projeto Adm Univille Jr tem participado desse evento em diversas edições.
Os alunos Elaine Schmoeckel e Jonatas Dieter Pershun, que já haviam sido
premiados no Concurso de Universitário de Planos de Negócios do Sebrae SC,
foram ﬁnalistas nesse evento e reconhecidos pela qualidade de seus projetos,
conforme ilustra a ﬁgura 12.
Figura 12 – Concurso Ozires Silva

Fonte: Desenvolvido pelo autor.
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Em 2018, o Instituto Festival de Dança de Joinville lançou na Capital
Nacional da Dança o Centro de Dança Saltare, um espaço para reunir a história do Festival, capacitar proﬁssionais e alunos, ensaios de grupos, projetos
sociais, mostras e exposições, entre outras iniciativas.
Com a restauração e instalação do Centro de Dança Saltare, as antigas
instalações do Colégio Germano Timm ganharam nova vida e movimento, e
foram reformadas e adaptadas ao ambiente da dança.
O Saltare foi criado para ser uma incubadora com foco nas escolas de
dança, para professores que hoje dão aula e tem planos de montar uma escola.
Sendo disponibilizados ainda cursos para crianças em situação de vulnerabilidade social, exposições e exibições de ﬁlmes com a temática de dança.
A ideia contempla uma incubadora e coworking num espaço dinâmico e de
circulação de pessoas, com estrutura de cafeteria e uma loja multimarcas com
produtos do Festival e dos patrocinadores (SALTARE, 2020).
Atendendo ao convite do Sr. Gabriel de Paula, coordenador da Saltare,
foi encaminhada uma parceria com a Adm Univille Jr para se estabelecer o
apoio na formação de (intra)empreendedores de negócios ligados a Dança.
Nesse sentido, a Saltare promoveu em 2019, o 1º Seminário de Empreendedorismo Saltare, um espaço para apresentar e discutir temas relacionados a economia criativa da dança, bem como estimular a difusão do espirito
empreendedor em estudantes e proﬁssionais de dança. O evento contou com o
apoio da Adm Univille Jr na organização e teve a participação dos Profs. Ulises
Aguayo Garrido e João Alceu Ramos Beltrão, com atividades direcionadas
ao público da dança, que já empreende ou pretende empreender nesse setor,
sendo abordados conteúdos sobre o mindset de empreendedorismo, inovação
e sustentabilidade, conforme ﬁgura a ﬁgura 13.
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Figura 13 – Saltare – Centro de Dança

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

3.12. Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora
O Prêmio SEBRAE de Educação Empreendedora é uma iniciativa do
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas empresas – SEBRAE, que
visa identiﬁcar, estimular, reconhecer e divulgar as melhores práticas da educação empreendedora no Brasil. Tem como objetivo buscar o reconhecimento
estadual, regional e nacional aos proﬁssionais que desenvolveram boas práticas
em educação empreendedora no Brasil (SEBRAE, 2020).
Participam nesse evento instituições de ensino, públicas ou privadas
formais e reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), e os produtos
ou soluções adotadas devem contribuir para que seus alunos adquiram ou
aprimorem atitudes, comportamentos e características que os levem a lidar
melhor com situações do contexto dos negócios ou da vida, a reﬂetirem sobre
si mesmos, suas experiências e saberes, ou para empreenderem e conduzirem
negócios (SEBRAE, 2020).
O Projeto Adm Univille Jr participou da edição de 2019 representando
a Univille e conquistou primeiro lugar na premiação Estadual e Região Sul
na categoria Ensino Superior, sendo ﬁnalista nacional, sob a coordenação do
Prof. João Alceu Ramos Beltrão, conforme ﬁgura 14.

184

Figura 14 – Prêmio Sebrae de Educação Empreededora

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

Observando-se a demanda contemporânea por proﬁssionais (intra)
empreendedores que possam efetivamente gerar soluções inovadoras e
desenvolvimento socioeconômico, nota-se que a possibilidade da educação
empreendedora se apresenta como uma exigência de mudança no ambiente
educacional, buscando uma atualização para a formação acadêmica adequada
aos novos tempos (HENGEMÜHLE, 2014).
Nesse sentido, a prática gerada pelo projeto Adm Univille Jr busca aproximar as atividades de ensino, pesquisa e extensão com a realidade do mercado
e das organizações. Para tanto deve-se prover o aluno com um referencial
teórico contemporâneo e contextualizado com a realidade das organizações e
gerar atividades e projetos que aproximem o ambiente universitário, o mercado
e o governo, no modelo proposto pela tríplice hélice (ETZKOWITZ, 2009).
A realização e a gestão de projetos associados as ementas das disciplinas
dos cursos de graduação permitem que as aulas sejam mais dinâmicas e motivadoras, pois assim, veriﬁca-se uma melhor condição de reﬂetir a realidade
dos alunos, seus ambientes de trabalho e de convivência na sociedade.
Uma boa preparação conceitual seguida de mentoria personalizada que
considere o propósito (ikigai) individual dos alunos gera uma percepção da
importância do curso de graduação e da sua formação para a busca da realização dos projetos de vida e sonhos dos alunos.
A educação empreendedora tem o compromisso de contribuir com a
criação e aprimoramento das características empreendedoras, com a formação
de uma mentalidade (mindset) de crescimento que permita aos acadêmicos
o vislumbre de oportunidades e o conhecimento de técnicas e saberes interdisciplinares que transformem sonhos em empreendimentos de sucesso na
sociedade (DWECK, 2017).
Veriﬁca-se que a realização de atividades e projetos de consultoria e
diagnósticos em organizações lucrativas gera a experiência prática ligada a
resultados e estratégias organizacionais amparadas na experiência adquirida

Editora CRV - Proibida impressão e/ou comercialização

4. Considerações ﬁnais

Editora CRV - Proibida impressão e/ou comercialização

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NO ENSINO SUPERIOR:
estratégias e experiências nacionais e catarinenses

185

junto aos contextos organizacionais, gestores e empreendedores das empresas
atendidas. Já as ONGS e projetos sociais agregam a maturidade e a empatia ao
portifólio dos alunos com a importância da socio-responsabilidade ambiental,
essencial para que as organizações, mesmo as lucrativas, tenham na sua gestão
egressos que possam conciliar o lucro com a sustentabilidade, os resultados
com a preocupação com a preservação do meio ambiente, e sobretudo que
o bem-estar e a qualidade de vida de colaboradores e cidadãos na sociedade
possam ser contemplados.
Espera-se veriﬁcar como resultados do projeto Adm Univille Jr, além das
premiações e visibilidade aos cursos envolvidos da Univille, a mentalidade
(mindset) do empreendedorismo, da inovação e da sustentabilidade gerando
proﬁssionais e empresários com perﬁl empreendedor e intraempreendedor,
que possam criar, estabelecer e expandir empreendimentos inovadores e sustentáveis associados aos seus projetos de vida, buscando-se em última linha
a felicidade e a realização das pessoas.
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CARACTERÍSTICAS
EMPREENDEDORAS
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Luciano Pinheiro

1. Introdução
No mundo do ursinho Pooh há um personagem (ou seriam vários?),
chamado Heﬀalumps. Durante muitos anos, os demais personagens diziam
que o tinham encontrado em algum momento, que era grande e imponente,
mas quando solicitados para descrevê-lo em detalhes, cada um o fazia de uma
maneira1. Assim nos deparamos quando precisamos descrever um empreendedor (KENT, 1991 apud MORALES, 2004).
Quando se busca compreender o conceito de empreendedor, percebe-se
que cada teoria e cada escola tem sua visão.
Deﬁnir um empreendedor é um desaﬁo perpétuo, dada a ampla variedade
de pontos de vista usada para estudar o fenômeno (FILION, 1999, p. 14).

E ﬁca mais complicado quando, na busca de descrevê-lo, se misturam
caracterizações de atitudes, habilidades, conhecimentos, crenças, resultados,
proﬁssões ou até mesmo quando se usam exemplos para tentar deﬁni-lo.
Muitos estudiosos indicam que a palavra deriva do francês “entreprendre”, que no início do século XVI, deﬁnia os franceses que lideravam expedições militares e, mais tarde, em 1700, os economistas franceses também
usaram o termo para deﬁnir quem corria riscos e suportava incertezas (CUNNINGHAM; LISCHERON, 1991).
De lá para cá, todas as deﬁnições incluem o risco, seja para deﬁnir uma
habilidade (saber correr riscos), um conhecimento (saber analisar o risco
envolvido), uma atitude (se colocar numa situação de risco), ou uma crença
(acreditar que com maior risco há maior ganho). E talvez este seja o único
ponto em que todos concordam: não há como dissociar o empreendedor do
risco. Aquele que não corre riscos, não empreende (TALEB, 2018).
1

Só mais tarde, quando a Disney assumiu os direitos de produção que o personagem apareceu, e foram
seguidas vezes com características diferentes, levando ao questionamento se não seriam vários ao invés
de apenas um.

Mas risco não é apenas uma condição de escolha do indivíduo. O risco
também está no meio ambiente onde o empreendedor atua. Está nas probabilidades (para não dizer na sorte ou azar), nas regulamentações (e em como
os burocratas avessos ao risco transformam a vida do empreendedor num
martírio), na formação de times (e a inﬁnita sensação de desequilíbrio na
sinergia do grupo). Enﬁm: toda decisão do empreendedor envolve avaliar
riscos e a principal atividade do empreendedor, por várias e várias vezes ao
longo de todos os dias, é tomar decisões.
Podemos nos questionar então: por que se colocar em uma situação de
risco? Por que empreender se há outras formas de “ganhar a vida”? Consideramos uma das melhores respostas já encontradas, a dada por Reed (2019) que
aborda o empreendedorismo como um dos chamados mais elevados e nobre de
um adulto responsável, que cria valor, emprega pessoas e resolve problemas.
Mas lidar com risco é lidar com o outro lado da moeda: a incerteza.
Riscos podem ser calculados e administrados, mas a incerteza é indomável.
O empreendedor sabe disso e se concentra em administrar o risco e procura
estar preparado para a incerteza, mas é ela que pode levá-lo ao fracasso ao
comandar um negócio. E aqui Taleb (2018) nos dá uma de suas pérolas quando
aborda que os empresários são os heróis de nossa sociedade, pois eles fracassam por nós. Lidar com o fracasso é um dos elementos mais importantes de
empreender, e ao qual se dá pouca atenção na formação dos empreendedores.
Quando se aborda a formação de empreendedores, ainda hoje o debate
acalorado se divide entre os que aﬁrmam que as pessoas nascem empreendedoras e outros que as pessoas podem ser ensinadas a serem empreendedoras.
Não há dúvidas que as pessoas podem ser ensinadas, mas não somente em
escolas, onde não existem diferenças entre o mundo da teoria e o mundo real;
mas na vida real, em que esta diferença existe e as incertezas encontradas
forjam os empreendedores deixando várias cicatrizes.
É nas escolas que podemos inspirar as pessoas a buscarem “o nobre
chamado” como nos diz Reed (2019), com a formação do caráter, dos bons
costumes e com a preparação no uso de ferramentas de gestão. É nas escolas
que as pessoas começam a vida empreendedora, mas é na vida real que os
empreendedores se forjam. É na tentativa e erro. É no sucesso e fracasso. É
na busca do sonho.
Como este capítulo trata de características empreendedoras, busca-se
descrever o “nosso” Heﬀalumps, dando forma a ele por meio de um conjunto
de conhecimentos, habilidades e atitudes, o sempre atual CHA, que pode
ser completado com a inclusão de duas letras: o “V” de Valores e o “E” de
entregas. Assim temos o acrônimo CHAVE, que acreditamos, esteja mais
adequado aos novos tempos.
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Compreendendo que a formação é essencial para o empreendedor, busca-se com este capítulo, apresentar um seminário que desenvolve características
empreendedoras (o EMPRETEC) e apresentar tais características ao leitor, no
intuito de elucidar como elas ocorrem na prática; no dia a dia dos negócios.
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2. O seminário EMPRETEC
O EMPRETEC (acrônimo em espanhol para empreendedores e tecnologia) foi aplicado pela primeira vez em 1988 na Argentina e chegou ao Brasil
em 1990. É considerado um dos maiores programas de capacitação empreendedora do mundo. Foi desenvolvido pela Conferência das Nações Unidas
sobre Comércio e Desenvolvimento para promover a criação de pequenas e
médias empresas sustentáveis, inovadoras e internacionalmente competitivas.
O programa é aplicado em mais de 40 países e o Brasil é o seu maior
aplicador em números absolutos. Operado pelo SEBRAE, foi alcançada a
marca de 285 mil participantes no ano de 2019.
A metodologia utilizada no EMPRETEC tem por base os estudos de
David McClelland, psicólogo e professor de Harvard, estudioso do comportamento humano necessário para a realização. McClelland é associado ao
desenvolvimento do conceito de competência como um conjunto de atributos
para um cargo (o conhecido CHA). Em 1973, ele publicou o artigo Testing for
Competence rather than Intelligence, que de certa forma iniciou o debate sobre
competência entre os psicólogos e os administradores nos Estados Unidos da
América (FLEURY; FLEURY, 2001).
Seus estudos começaram na década de 50 do século XX, a partir da
busca por identiﬁcar porque havia sociedades (países notadamente) com uma
capacidade realizadora maior, e, portanto, um impacto positivo na vida das
pessoas e outras nem tanto (McCLELLAND, 1972).
Um dos primeiros estudos apresentados foi sobre o impacto das histórias/narrativas na formação do indivíduo, notadamente na primeira infância.
McClelland (1972) nos mostrou que, em sociedades com destaque no progresso social, as histórias contadas às crianças focavam em promover um
conjunto de características de realização e incutir nas mesmas desde cedo,
uma autorresponsabilidade pelo seu sucesso e resultado. Assim, histórias mais
antigas como Pinóquio, em que a personagem encontra felicidade somente ao
assumir a responsabilidade por seus atos e não enquanto mente, e o seu “construtor”, Gepetto, demonstra características como persistência, busca do sonho
e principalmente uma busca pela qualidade do que faz. Estudos sobre diversas
sociedades, em diversas épocas, em narrativas escritas ou faladas, correlacionadas com o progresso social ao longo dos anos mostraram ser verdadeiros.

No Brasil, é possível aﬁrmar que até meados dos anos 80, quando a
globalização ainda era muito restrita, nossas histórias infantis não eram nada
próximas do que McClelland encontrou nas sociedades com progresso social.
Lendas como a do Boitatá (vinda com os portugueses), Saci-pererê (surgida
no sul do Brasil com elementos da cultura africana ou indígena), ou mesmos
as cantigas de roda como “atirei um pau no gato” ou “a barata diz que tem”,
trazem algo negativo como importunar os outros, não valorizar a vida ou
mesmo valorizar a mentira.
É claro que há histórias positivas também, mas em grau muito menor do
que em outras sociedades pesquisadas. De qualquer forma, com o advento
da globalização, as crianças brasileiras foram impactadas por histórias vindas principalmente dos Estados Unidos, promovidas, nos últimos anos por
diversas companhias de cinema em que é possível perceber as narrativas de
sociedades realizadoras. Como exemplo temos: o ﬁlme A Família do Futuro
– que valoriza e até comemora o erro em busca do acerto; e o ﬁlme Robôs,
em que um autômato sonha em ser um grande empreendedor.
Um outro estudo conduzido por McClelland (1972) foi no âmbito do indivíduo, com foco em estudar como as mães inﬂuenciavam os seus ﬁlhos e como
isso moldavam o seu comportamento. A longa pesquisa, realizada em diversos países (inclusive no Brasil), trouxe alguns elementos interessantes sobre
realização. Um dos fatores isolados por McClelland demonstrou que mães
que incentivam seus ﬁlhos a irem para escola sozinhos, buscando aprender
sobre o caminho, tomando decisões que envolviam uma certa dose de risco,
resultavam em adolescentes e adultos mais responsáveis, mais independentes
e mais tolerantes ao risco e às incertezas, características de indivíduos de uma
sociedade competitiva e de progresso social.
A partir daí, uma empresa de consultoria chamada McBer & Company,
capitaneada pelo psicólogo Richard Mansﬁeld e que tinha entre os seus sócios,
o próprio David McClelland, estruturou o treinamento para a motivação da
realização (TMR), que foi aplicado em diversos países com diferenciações
econômicas, sociais e culturais (TORRES, 2018).
O TMR foi patrocinado pela United States Agency for International
Development (USAID) e Organização das Nações Unidas (ONU) por meio do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e posteriormente da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento
(UNCTAD), que desenvolve ações para o fomento econômico e desenvolvimento de países em todo o mundo.
Nesta época, já havia clareza de que o desenvolvimento econômico era a
principal estratégia para geração de emprego e renda e consequente melhoria
da condição de vida das pessoas e a UNCTAD estava diretamente envolvida
neste propósito.
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Mas os diversos programas aplicados no mundo para promover o desenvolvimento econômico careciam de resultados signiﬁcativos. Existiam programas de dotação de infraestrutura, que partiam do paradigma de que pontes,
estradas ou energia elétrica eram suﬁcientes para fazer surgir negócios e
riqueza. Outros eram programas voltados a ofertar crédito barato ou mesmo
subsidiado, desta vez no paradigma de que a existência de recursos disponíveis
para o início de negócios em diversas regiões ou setores seria suﬁciente para
o desenvolvimento econômico. Ainda existiam programas de capacitação em
gestão, baseados no paradigma de que dominando os princípios básicos da
administração, os negócios prosperam e geram riqueza, renda e desenvolvimento econômico.
Todas essas estratégias demonstraram-se apenas meias verdades. Em
alguns lugares e para algumas pessoas, ter infraestrutura, crédito ou mesmo
capacitação gerencial foi de fato determinante para gerar riqueza e desenvolvimento econômico. Mas em outros foi desastroso: são inúmeros os relatos
de lugares com infraestrutura que ninguém usufruiu, linhas de crédito que
comprometeram negócios ao invés de ajudar e gente com formação acadêmica em gestão que não conseguia administrar. E ao mesmo tempo, surgiam
inúmeros exemplos de desenvolvimento econômico e sucesso empresarial
em lugares onde não havia nenhuma infraestrutura, como a história da fundação da Sadia, atualmente BR Foods (https://www.brf-global.com/); ou
de empreendedores que começaram com pouco ou nenhum dinheiro, como
a WEG (https://www.weg.net/institutional/BR/pt/); ou mesmo de pessoas
semianalfabetas que construíram impérios sem nunca ter estudado formalmente sobre gestão de negócios.
Percebeu-se que havia um elemento essencial ao sucesso empresarial
e uma mola propulsora ao desenvolvimento econômico: o empreendedor.
Algumas pessoas tinham “o jeito para a coisa”, um conjunto de atributos
(características), que por si só determinavam o sucesso em seus empreendimentos. Infraestrutura, crédito e capacitação em gestão eram bem-vindos
para potencializar resultados pois funcionavam como o adubo numa terra
fértil. Estava-se perto de promover uma das grandes revoluções na capacitação empreendedora.
Com o TMR, Richard Mansﬁeld, da McBer & Company, já havia relacionado a motivação para a realização com algumas características empreendedoras, como estabelecimento de metas e correr riscos calculados. A partir daí,
e com apoio da UNCATD, a McBer & Company, incluiu outros estudos para:
1) identiﬁcar qual o perﬁl do empreendedor de sucesso (características), 2)
como identiﬁcá-lo (e selecioná-lo) entre aqueles que sonham em empreender; e 3) como potencializar (capacitar) essas pessoas para terem resultados
superiores. Nascia o EMPRETEC em 1988.
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O EMPRETEC é talvez o programa mais icônico em Educação Empreendedora, e seus resultados em 25 anos de existência no Brasil, apresentados
através de muitos estudos e estatísticas do próprio Sebrae, atestam que o
caminho, irreversível, num mundo que cada vez mais fala em Empreendedorismo, é educar os empreendedores e candidatos a empreendedores, para
que consigam alcançar resultados relevantes e duradouros, contribuindo
assim para o desenvolvimento do país.

3. As características empreendedoras, segundo
o modelo do seminário EMPRETEC
O trabalho realizado pela McBer & Company resultou em um conjunto
de 30 comportamentos empreendedores, organizados em 10 características e
agrupado em três conjuntos. Nas próximas páginas nos debruçaremos sobre
os mesmos para descrever o nosso Heﬀalumps.
O primeiro conjunto de características é o maior e o centro do perﬁl
empreendedor. É o conjunto associado à realização, originado dos estudos de
McClelland com sociedades realizadoras. Fazem parte deste conjunto cinco
características, apresentadas abaixo, junto com os respectivos comportamentos
e exemplos da prática empreendedora (SANTOS e PAUL, 2020). O que se
espera em descrever os exemplos, é que o leitor compreenda como executar
aquela ação, por meio de exemplos da prática. Tais exemplos são explanados
por diversos instrutores do EMPRETEC no Brasil, a ﬁm de propiciar também
aos participantes uma facilidade melhor na compreensão.
1) Característica de Busca de oportunidades e iniciativa
a)

Faz as coisas antes de solicitado ou antes de forçado pelas
circunstâncias.
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Ao longo dos anos, outras pesquisas também foram agregadas na evolução do programa e resultaram em uma versão modernizada, lançada em 2018,
que no momento é desenvolvida em quatro continentes, sendo o Brasil o país
que mais realiza seminários EMPRETEC, graças ao trabalho do SEBRAE –
Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas – https://www.sebrae.com.
br/sites/PortalSebrae) de preparação de instrutores, promoção das turmas e
subsídio à participação dos empreendedores.
Torres (2018, p. 98) estudou em sua dissertação de mestrado, o impacto
do programa EMPRETEC e conclui que:
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Exempliﬁcando este comportamento teríamos que: um empresário do
setor de gastronomia observa que na capital do seu estado já funcionava um
rodízio de comida japonesa (sushi), enquanto, em sua cidade do interior, ainda
não havia essa opção. Antecipando-se, o empresário organizou o primeiro
rodízio de sushi em sua cidade.
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b)

Age para expandir o negócio para novas áreas, produtos ou serviços.

Poderíamos citar uma ﬁsioterapeuta que possui uma clínica de ﬁsioterapia com especialização em traumato-ortopedia e instala uma piscina para
fornecer os serviços de hidroterapia.
c)

Aproveita oportunidades fora do comum para começar um negócio,
obter ﬁnanciamentos, equipamentos, terrenos, local de trabalho
ou assistência.

Depare-se com este exemplo: um jovem foi a um banco pagar um boleto
e viu cartaz com a divulgação de vagas para uma incubadora de empresas.
Imediatamente aproveitou a oportunidade, foi ao local indicado e conseguiu
um ambiente de trabalho com baixo custo e diversas vantagens na implantação
de um novo negócio.
2) Característica de Correr riscos calculados
a)

Avalia alternativas e calcula riscos deliberadamente.

Um jovem promotor de Justiça precisou tomar uma decisão importante:
montar uma empresa de tecnologia ou seguir a carreira pública. Para tomar
esta decisão, avaliou duas alternativas: a) a oportunidade de negócios, a realização pessoal, a possibilidade de renda maior do novo negócio e b) continuar
funcionário público, com segurança ﬁnanceira e estabilidade. Comparou e
decidiu ser empresário, em cuja colocação atual mostra-se bastante realizado.
b)

Age para reduzir os riscos ou controlar os resultados.

Um empreendedor não conhecia as possíveis diﬁculdades de infraestrutura no local em que iria apresentar uma palestra. Para reduzir o risco de algo
dar errado, preparou a palestra em Power Point, mas também levou o arquivo
em pen drive, enviou uma cópia para seu e-mail e levou seu computador
pessoal, caso tivesse algum problema com o computador do local do evento.
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c)

Coloca-se em situações que implicam desaﬁos ou riscos moderados.

Um empresário da construção civil construía casas térreas de 65m²
em 120 dias. Este prazo era fruto de uma experiência adquirida com este tipo
de projeto, no qual havia uma segurança de modo a absorver algum atraso
devido a situações não previstas. Uma cliente propôs a compra de uma casa
à vista, desde que o empresário executasse a obra em 90 dias. Ele assumiu o
desaﬁo e conseguiu terminar a obra dentro do cronograma proposto.

a)

Encontra maneiras de fazer melhor, mais rápido ou mais barato.

Um empresário do ramo de ﬁltros automotivos estava perdendo vendas
devido à sua ineﬁciência produtiva. Ele foi ao chão de fábrica e encontrou
uma forma de diminuir custos com a modiﬁcação do layout da fábrica e
armazenagem intermediária dos insumos mais próximos da linha de produção.
Assim, conseguiu diminuir em 20% seus custos de produção.
b)

Age de maneira a fazer coisas que satisfaçam ou excedam padrões
de excelência.

Um hóspede deu entrada num hotel na data do seu aniversário. O proprietário do hotel cumprimentou-o normalmente pela data. O hóspede saiu
para trabalhar e, ao retornar no ﬁnal do dia, encontrou no seu quarto uma
garrafa de vinho com um cartão com os seguintes dizeres: “Na ausência dos
seus familiares, conte conosco. Parabéns, feliz aniversário”. O hóspede ﬁcou
encantado, passando a indicar sistematicamente aquele hotel.
c)

Desenvolve ou utiliza procedimentos para assegurar que o trabalho seja terminado a tempo ou que atenda a padrões de qualidade
previamente combinados.

O dono de um hamburgueria, numa praça de alimentação, desenvolveu um procedimento para agilizar o atendimento e o correto preparo dos
seus sanduíches. Cada cliente era abordado e recebia uma ﬁcha de pedido
na qual o cliente assinalava o tipo de pão, o tipo de hambúrguer, o ponto do
hambúrguer (malpassado, ao ponto, bem passado), os recheios, as saladas e
os molhos. Desta forma, os cozinheiros já tinham a informação antecipada
e diretamente do cliente sem correr o risco de anotações incorretas por parte
dos colaboradores.
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3) Característica de Exigência de qualidade e eﬁciência
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4) Característica de Persistência
a)

Age diante de um obstáculo signiﬁcativo.
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Um empreendedor participante de uma feira teve um problema na montagem do stand em São Paulo, pois fortes chuvas pararam todo o trânsito,
atrasando a chegada de parte dos materiais para a montagem. Para enfrentar o obstáculo, ele contratou mais pessoas para terminar a montagem, no
outro dia, de manhã cedo. Às 14h, na hora da abertura do evento, tudo
estava funcionando.
b)

Age repetidamente ou muda de estratégia a ﬁm de enfrentar um
desaﬁo ou superar um obstáculo.

Um empreendedor da área de educação corporativa fornecia cursos “in
company” há cinco anos. Sempre alcançava sua meta de lucro. Percebeu
que nos últimos tempos as vendas estavam caindo, pois os clientes queriam
participar da modalidade à distância (Ensino à Distância). Ele mudou completamente a estratégia e hoje é um grande operador de cursos e capacitações
no marketing digital.
c)

Faz um sacrifício pessoal ou despende um esforço extraordinário
para completar uma tarefa.

O dono de uma agência de publicidade estava com prazo de fechamento
apertado para diagramação de uma revista e faltava apenas uma matéria para
ﬁnalizar. O próprio dono ﬁcou a noite toda digitando e corrigindo o material, saiu
da agência às quatro horas da manhã com dores nas mãos, pois raramente digitava
tanto texto. Entretanto, entregou o material conforme combinado com o cliente.
5) Característica de Comprometimento
a)

Assume responsabilidade pessoal por solucionar problemas
que possam prejudicar a conclusão de um trabalho nas condições estipuladas.

Um empresário do setor de impressão digital tinha o compromisso de
imprimir desenhos de alta complexidade em vários formatos e cores em três
dias para um grande cliente. O cliente argumentou que não podia haver falhas
no produto. O empreendedor controlou diretamente o processo de produção
para evitar erros e adequando a programação de trabalho para cumprir o prazo
determinado pelo cliente.
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b)

Colabora com os seus empregados ou coloca-se no lugar deles, se
necessário, para terminar uma tarefa.

c)

Esforça-se por manter os clientes satisfeitos e coloca a boa-vontade
a longo prazo acima do lucro a curto prazo.

O dono de uma sorveteria estava no caixa recebendo o pagamento de um
cliente que acabara de comprar dois sorvetes para seus ﬁlhos gêmeos de seis
anos. Por um descuido, uma das crianças tropeçou e derrubou os sorvetes de
ambos no chão. O empreendedor imediatamente deu outros dois sorvetes para
as crianças, porém o pai queria pagar, pois não foi um erro causado pela sorveteria. O empreendedor decidiu assumir o prejuízo e deixar o cliente satisfeito.
O segundo conjunto, de apoio ao primeiro, é o associado ao planejamento. Fazem parte deste conjunto três características, que apresentamos abaixo com os respectivos comportamentos esperados (SANTOS;
PAUL, 2020):
6) Característica de Busca de informações
a)

Dedica-se pessoalmente a obter informações de clientes, fornecedores ou concorrentes.

Um proprietário de uma imobiliária queria explorar a venda de seguros
em seu negócio, mas não sabia o que os clientes desejavam. Então, ele realizou
uma pesquisa com seus clientes para veriﬁcar quantos já possuíam seguro,
os motivos que os levavam a não utilizar tal serviço e, aos que o possuíam,
qual empresa contratavam. Em função do resultado positivo da pesquisa,
disponibilizou para seus clientes seguros pessoais, seguros de automóveis e
seguros residenciais.
b)

Investiga pessoalmente como fabricar um produto ou fornecer
um serviço.

O dono de uma confecção estava interessado em adquirir uma máquina
de corte automatizada para tecidos. Antes de decidir pela aquisição do
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O dono de uma lanchonete possuía um sistema de tele entregas. Certa
noite, houve um temporal em que o sistema de pedidos ﬁcou 1h fora do ar
devido à falta de energia elétrica e apenas um dos três motoboys compareceu
ao trabalho. Como havia acúmulos de pedidos, ele foi com seu próprio carro
ajudar a fazer as entregas junto com o outro entregador.
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equipamento, foi visitar pessoalmente uma empresa que já possuía o equipamento para que pudesse observar como operar adequadamente a parte de
encaixe, risco e corte; quais os cuidados deveriam ter com limpeza, ver como
fazer o manejo do tecido junto à máquina de corte, entre outros detalhes de
instalação. A aquisição foi feita e a entrada em operação do equipamento
ocorreu sem problemas.
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c)

Consulta especialistas para obter assessoria técnica ou comercial.

Um empreendedor estava com diﬁculdades para vender seus produtos por
falta de técnica de vendas para sua equipe. Lembrou de um amigo de infância,
que é gerente comercial de uma grande empresa. Ligou para ele, marcou um
almoço no qual obteve dicas de livros, cursos e metodologia para melhorar
as vendas em seu negócio.
7) Característica de Estabelecimento de metas
a)

Estabelece metas e objetivos que são desaﬁantes e que têm signiﬁcado pessoal.

Um engenheiro civil tinha como meta abrir sua própria construtora, pois
desejava tornar-se empresário. No ﬁnal do ano de 2011, ﬁxou um cartaz
no seu quarto, no qual estava escrito que “Iniciarei minha primeira obra no
dia 01/07/2012 e até o dia 31/12/2013, terei construído seis casas”. A duração
de apenas dezoito meses para conclusão era desaﬁante, mas era possível.
b)

Tem visão de longo prazo, clara e especíﬁca.

Em 2020, um empresário do setor de varejo elaborou a seguinte visão:
Ter 200 lojas de produtos eletrônicos em 25 estados brasileiros até 2025.
c)

Estabelece objetivos de curto prazo, mensuráveis.

Em 2020, um empreendedor de uma startup de TI estabeleceu que alcançaria um faturamento anual de R$ 2 milhões até dezembro de 2021.
8) Característica de Planejamento e monitoramento sistemático
a)

Planeja dividindo tarefas de grande porte em subtarefas com prazos deﬁnidos.
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b)

Constantemente revisa seus planos, levando em conta os resultados
obtidos e mudanças circunstanciais.

Um empresário do setor de alimentação planejou a implantação de uma
indústria. Próximo ao início da produção, esbarrou numa diﬁculdade legal: a
liberação por parte do Corpo de Bombeiros para funcionamento da caldeira
da empresa. Teve de revisar todo o planejamento em função da data prevista
para a liberação da caldeira, a qual seria feita somente após os devidos ajustes técnicos solicitados. Na revisão do planejamento, adiou a contratação de
pessoal, fez uma parceria com um concorrente a ﬁm de que este recebesse e
processasse a matéria-prima adquirida, como também colocasse o seu rótulo
no produto que lhe pertencia, de modo a garantir a entrega ao cliente no exterior. Operou desta forma durante um período, até que sua estrutura produtiva
ﬁcou pronta, quando normalizou a operação.
c)

Mantém registros ﬁnanceiros e utiliza-os para tomar decisões.

Uma clínica odontológica queria expandir suas atividades. A empresária,
de posse dos dados ﬁnanceiros, elaborou uma projeção de ﬂuxo de caixa e
veriﬁcou que seria possível fazer o investimento necessário dois meses após
aquela data, quando disporia dos recursos para pagamento à vista dos equipamentos e da reforma necessária.
O terceiro conjunto de características de empoderamento do empreendedor, é associado ao poder. Fazem parte deste conjunto duas características, que apresentamos abaixo com os respectivos comportamentos esperados
(SANTOS; PAUL, 2020).
9) Característica de Persuasão e rede de contatos
a)

Utiliza estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir
os outros.
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No início de março de 2020, o dono de uma fábrica de montagem de
estruturas metálicas ganhou uma concorrência no Nordeste do Brasil. O
empreendedor elaborou o plano abaixo, cumprindo, com folga, o contrato e
surpreendendo a empresa contratante no prazo de três meses:
Grande tarefa: fabricar e instalar seis torres de celulares até 30/06/20.
Subtarefas: fabricar as seis torres de celulares até 30/04/2020; transportar as seis torres de celulares para os locais de instalação até 15/05/2020;
montar três torres até 05/06/2020 e três torres até 25/06/2020; fazer reunião
de encerramento do trabalho com o cliente até 30/06/2020.
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Um empresário queria expandir seus negócios pelo método de franquia.
Fez reunião com um interessado que era funcionário público e que tinha
capital suﬁciente para investir num ponto de venda. O interessado estava
relutante e argumentou que precisaria deixar o emprego que era seguro e lhe
dava uma boa renda. O empresário já tinha na ponta da língua a estratégia
para convencer e disse: “Veja bem, pegue seu salário atual e multiplique pelos
anos que faltam para se aposentar. Esse será o máximo que irá ganhar. Aqui
neste negócio, você retirará praticamente a mesma renda que ganha na área
pública, terá maior liberdade e ainda terá mais negócios e maiores lucros. Você
escolhe: ﬁcar o resto da sua vida onde está ou entrar em algo desaﬁador?”.
Ele convenceu-o e hoje ambos são bem-sucedidos.
b)

Utiliza pessoas-chave como agentes para atingir seus próprios objetivos.

Um empresário de rações para gatos e cachorros precisava recrutar vendedores em outros estados e para isso fez contato com um grande amigo
veterinário da época da faculdade. Este amigo, ex-gerente de vendas de uma
grande empresa de rações, que conhecia muitos vendedores, passou contatos
importantes, em que vários deles foram contratados.
c)

Age para desenvolver e manter relações comerciais.

Um empresário participa ativamente da associação empresarial da sua
cidade. Nos últimos meses, ele participou de vários almoços com os dirigentes
da associação nos quais pôde conhecer pessoas inﬂuentes na sociedade local.
10) Característica de Independência e autoconﬁança
a)

Busca autonomia em relação a normas e controles de outros.

Um empreendedor visualizou a oportunidade para abrir uma outra
empresa no segmento de material de proteção e prevenção de acidentes. Propôs ao sócio que abrissem juntos esta outra empresa. Entretanto, o sócio
aﬁrmou que o novo negócio não tinha mercado em sua cidade, recusando
a proposta. O empreendedor, detentor da ideia, fez um plano de negócios e
decidiu empreender sozinho a loja de materiais de proteção.
b)

Mantém seu ponto de vista, mesmo diante da oposição ou de resultados inicialmente desanimadores.
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Uma empreendedora do setor de confecções iniciou sua empresa aos 25
anos. Na época, ela possuía casa, carro e um emprego público na esfera federal. Decidiu investir na área, mas para tanto, foi necessário: desfazer-se de
todo seu patrimônio; utilizar todas as suas reservas e sair do bom emprego
que possuía. Todos foram contra: família, amigos e colegas de trabalho. Ela
sabia o que queria e planejou cuidadosamente o investimento. Hoje, ela possui
seis lojas na sua região e está plenamente satisfeita.
Expressa conﬁança na sua própria capacidade de completar uma
tarefa difícil ou de enfrentar um desaﬁo.

O proprietário de uma pequena empresa de massas congeladas tem um
produto de muita qualidade. Certo dia, em uma rede de supermercados desejaram comprar um grande lote. No dia do fechamento do negócio, cujo contrato
estabelecia um fornecimento diário praticamente no volume da produção
total da empresa de massas, o empreendedor foi questionado pelo diretor se
eles conseguiriam atender aquele volume de pedidos. O empreendedor não
respondeu nada. Pegou o contrato que estava em sua frente, assinou todas
as cópias, levantou-se, apertou a mão do diretor e disse: “Mesmo sendo um
grande pedido, eu tenho certeza que consigo entregar, pois posso colocar
um 2º turno e mais máquinas para aumentar a produção. Já passei por desaﬁos semelhantes”.
Todas estas competências apresentadas estão distribuídas no CHA
(conhecimento, habilidade e atitude) já mencionado neste capítulo. Entretanto, como já foi descrito, o conjunto de competências do empreendedor só
está completo quando somamos os valores e as entregas.
Para muitos, deﬁnir valores é um árduo trabalho. Talvez, tanto quanto
deﬁnir as habilidades que caracterizam um empreendedor. Neste capítulo,
foram usados os ensinamentos de James Allen (2011), que traduz os valores
em oito pilares da prosperidade que estão intimamente ligados ao sucesso
do empreendedor:
•
•
•
•

Energia: entusiasmo para exercer o esforço necessário para a realização de qualquer tarefa.
Economia: concentração de poder, conservando tanto o capital como
o caráter, este último, considerado como capital mental.
Integridade: honestidade inquebrantável: manter invioláveis promessas, acordos, contratos, independentemente de considerações
de perdas e ganhos.
Sistema: subordinação de todos os detalhes à ordem, aliviando assim a
mente de trabalho e tensões supérﬂuas, reduzindo tudo a uma só coisa.

Editora CRV - Proibida impressão e/ou comercialização

c)

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NO ENSINO SUPERIOR:
estratégias e experiências nacionais e catarinenses

•
•
•

Editora CRV - Proibida impressão e/ou comercialização

•

203

Simpatia: benevolência, generosidade, gentileza e afabilidade; ser
acessível, disponível e bondoso.
Sinceridade: sinceridade e franqueza, sendo forte e verdadeiro; portanto, não sendo uma pessoa em particular e outra publicamente.
Imparcialidade: justiça; não forçando a própria vontade, mas
pesando os dois lados e agindo de acordo com a igualdade.
Autoconﬁança: apoio em princípios que são estáveis e imutáveis,
e não recorrer aos outros em busca de suporte.

Percebe-se que mais que deﬁnições de habilidades e conhecimentos sobre
o comportamento a frente dos negócios, temos aqui um conjunto de atitudes
para a vida, pois não há como dissociar a vida do empreendedor da vida da
pessoa, eles são um só, porque o chamado a empreender é para o ser inteiro.
Para completar o acrônimo “CHAVE”, falta o “E” de entregas. O mundo
do empreendedorismo não é um mundo das ideias, é o mundo da realização,
do fazer e do acontecer. O empreendedor é alguém que trilha o caminho; que
todo dia acorda com o desaﬁo de fazer as entregas. E entrega signiﬁca resultado. Não signiﬁca perseguir lucros a todo custo, mas que o lucro é a medida
exata do esforço dedicado ao empreendimento.
Novamente, falando dos dias atuais, vemos muitas pessoas que, tendo
ideias de negócio, são capazes de levantar recursos de investidores, mas não
são capazes de transformar estes recursos em resultados. Falta a eles, o “E”
de entregas, a última e a mais importante do conjunto de características do
empreendedor e que não é separada dos demais. Está em cada uma das competências descritas acima, mas ao ﬁnal, se materializa no resultado e no sucesso.
Temos a “nossa” descrição do Heﬀalumps! Certa? Errada? Deixamos
para o leitor tirar suas conclusões, comparando com a própria visão deste tão
importante personagem do desenvolvimento econômico.
E por falar em desenvolvimento econômico, resta ainda a pergunta: o
meio não inﬂuencia no sucesso do empreendedor? Percebe-se que há inﬂuência sim, apesar de dezenas de exemplos de empreendedores de sucesso em
lugares onde empreender não é bem-vindo.

4. A importância de um ambiente propício ao empreendedor
As competências empreendedoras têm enormes diﬁculdades de ﬂorescer
em terreno árido. E o Brasil, infelizmente, é exemplo de país que transforma
a terra fértil para empreender em áridos desertos.
No ranking Doing Business 2020 (WORLD BANK, 2020), o principal
instrumento para medir a facilidade para empreender em um país, o Brasil
ocupa a 124º colocação entre 190 Países. Nações como México (60º), Índia
(63º) e África do Sul (84º) estão à nossa frente.

Os indicadores medidos pelo ranking são: abertura de empresas, obtenção
de alvarás de construção, obtenção de eletricidade, registro de propriedades, obtenção de crédito, proteção dos investidores minoritários, pagamento
de impostos, comércio entre fronteiras, execução de contratos, resolução de
insolvência (WORLD BANK, 2020).
Não cabe neste capítulo discorrermos sobre todos os indicadores, mas
vamos olhar com mais cuidado o primeiro: abertura de empresas. Neste indicador o Brasil ocupa a 138a posição, com uma média de 62 dias para abrir uma
empresa. Indicador ruim, se comparado com países de economias parecidas
como a nossa: Turquia (7 dias) e México (8 dias) (WORLD BANK, 2020).
São tantas leis, normas, autorizações e ﬁscalizações prévias, que só por conseguir abrir a empresa, o empreendedor já prova ter uma das características
empreendedoras: a persistência.
Por outro lado, sabemos que, como muitas das normas são municipais
e estaduais, existem verdadeiros oásis para empreender no Brasil. Entre as
cidades brasileiras onde isto é comprovado está Florianópolis, considerada a
segunda melhor cidade do país para empreender, atrás apenas de São Paulo
no ranking de 2017 (ENDEAVOR BRASIL, 2017).
Em 2020, em plena pandemia de Covid 19, Florianópolis alcançou uma
marca fantástica: passou do último para o primeiro lugar no ranking das capitais brasileiras com menor tempo para abertura de empresas: hoje, é possível
abrir uma empresa na cidade em apenas cinco horas. Isto foi possível com a
parceria entre a Prefeitura Municipal de Florianópolis, por meio da Secretaria
de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, a Junta Comercial do
Estado de Santa Catarina (JUCESC) e o SEBRAE SC por meio do programa
Cidade Empreendedora e sua atuação na desburocratização.
O SEBRAE tem dedicado esforços gigantescos em parceria com instituições públicas e privadas para melhorar o ambiente de negócios no Brasil.
Junto com a desburocratização, é imprescindível promover políticas de desenvolvimento a partir de todos os indicadores do ranking Doing Business 2020.
É preciso desenvolver uma mentalidade na sociedade brasileira de promoção
da liberdade econômica para uma transição para uma economia liberal de fato.
Os dados mostram que estamos evoluindo. Em março de 2012, pouco
mais de 27% dos brasileiros eram donos de negócios, em junho de 2020 já são
mais de 31% (IBGE, 2020). Desde dezembro de 2013, o número de empregados com carteira assinada cai continuamente e o número de empreendedores
cresce na mesma proporção.
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5. Conclusão
Ao longo deste capítulo, buscou-se descrever o nosso Heﬀalumps, chegando-se à conclusão que o empreendedor, em nossa visão, são pessoas que
possuem conhecimentos, habilidades e atitudes, que são colocadas em prática
para entregar resultados, sem nunca esquecer os valores que os norteiam.
Como abordado anteriormente, os empreendedores podem ser considerados
os heróis de nossa sociedade atual.
O Seminário EMPRETEC é um importante instrumento para o desenvolvimento de empreendedores, que possuem e praticam o “CHAVE”, ao
trabalhar dez características divididas em três conjuntos: realização, planejamento e poder.
No entanto, o esforço heroico e individual nem sempre é suﬁciente para
o sucesso na atividade empresarial, é muito importante também a existência
de um ambiente propício para o empreendedor. E os dados apresentados
mostram que o nosso país ainda precisa evoluir muito e promover políticas de
desenvolvimento a partir de todos os indicadores do ranking Doing Business,
buscando fortalecer uma mentalidade na sociedade brasileira de promoção da
liberdade econômica para uma transição para uma economia liberal de fato.
E o SEBRAE vem cumprindo seu papel, ao aplicar o EMPRETEC em
todo o território nacional, tornando o Brasil referência mundial no uso da
metodologia e atuando fortemente em programas para a melhoria do ambiente
de negócios para os empreendedores.
O SEBRAE tem orgulho de ser a principal instituição do Brasil a serviço dos empreendedores brasileiros. São 50 anos capacitando, informando
e ajudando todos os que são chamados a esta missão.
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CAPÍTULO 11

A EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA
E O FUTURO DO TRABALHO
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Jaqueline Cristina Lima
Lilian da Silva Botelho

1. Introdução
Dentre os desaﬁos da educação empreendedora, destaca-se como emergente, a constante busca em disseminar conceitos e experiências capazes
de gerar mudanças transformadoras no comportamento e desenvolvimento
de habilidades, principalmente àquelas elencadas como essenciais para o
Século XXI.
A tecnologia vem sendo utilizada cada vez mais no dia a dia do educador
e do estudante, e por isso, é de se esperar que a educação, seja uma das áreas
mais impactadas na Era Pós-Digital, tanto na maneira como lidamos com a
multiplicidades de informações, bem como na construção do conhecimento
que se modiﬁca o tempo todo na era da infobesidade.
Por isso, a importância de um novo olhar para a educação e para o futuro
do trabalho. O Sebrae vem há algum tempo trabalhando e desenvolvendo o
tema da Educação Empreendedora com o objetivo de impactar positivamente
a vida das pessoas e suas comunidades.
Em 2017, o compromisso do Sebrae com a Educação Empreendedora
ganhou um aliado importante: foi criado o CER – Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora, que produz e compartilha conhecimento,
estudos, pesquisas e ferramentas, por meio de uma plataforma. A proposta é
fortalecer e preparar os proﬁssionais de educação, especialistas, estudantes e
gestores públicos no tema.
Quando o tema é Educação Empreendedora o trabalho do Sebrae e do
CER vêm sendo pautado nos quatro pilares da UNESCO que fundamentam
a aprendizagem do século XXI – saber conhecer, saber fazer, saber ser e
saber conviver.
O objetivo desses pilares é dar novo signiﬁcado à prática educativa em
todo o mundo, incentivando instituições de ensino e educadores a ampliar suas
perspectivas sobre o processo de aprendizagem. Por isso, o CER entende que
a Educação Empreendedora pode ser um dos caminhos tanto para aqueles que
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já lidam com o processo educativo, quanto para os que estão iniciando sua jornada como educadores ou agentes da educação. A busca é que esses educadores possam impactar os estudantes e despertar neles atitudes empreendedoras,
fazendo diferença no comportamento ao longo de suas vidas e nas múltiplas
possibilidades de futuros que podem se materializar para esses jovens.

O campo do estudo da educação empreendedora vem ganhando força nas
últimas décadas. Desde de quando emergiu, na década de 1980, até a atualidade, educadores e pesquisadores da área enfrentam o desaﬁo de reﬂetir sobre
as propostas e ferramentas pedagógicas adequadas para a transmissão desse
conhecimento, sem perder de vista as suas especiﬁcidades (LOPES, 2020).
De acordo com Lackéus (2016) os efeitos da educação empreendedora
atravessam o nível social e o nível individual. Isto é, educação empreendedora
não está somente ligada a criação de empregos, ao crescimento econômico
e ao aumento da resiliência societária, mas também estimula o crescimento
individual, o envolvimento escolar e a igualdade.
A educação empreendedora tem sido amplamente apontada como uma
necessidade. O mercado de trabalho exige novas competências e característica como a ﬂexibilidade e a adaptabilidade. Tais características criam uma
demanda por proﬁssionais que possuam competências reforçadas e capacidade
para tomarem iniciativa e inovarem. Com isso, o ensino do empreendedorismo
torna-se algo imperativo (PENALUNA, 2012).
Como nos aponta Arruda, Burchart e Dutra (2016) a associação entre
empreendedorismo e desenvolvimento econômico é o motivo mais frequentemente utilizado para se justiﬁcar o investimento em educação empreendedora.
E nesse sentido, a temática aparece como um impulsor da criação de novos
empregos e, ainda, como uma resposta à globalização, que acaba por exigir
que as pessoas e organizações estejam cada vez mais dotadas de competências empreendedoras.
Pensando nisso, e na busca de fomentar e disseminar a educação
empreendedora o SEBRAE cria o CER – Centro Sebrae de Referência em
Educação Empreendedora que tem como proposta atuar como referência
no desenvolvimento de estudos, pesquisas, ferramentas e tecnologias para a
disseminação e fomento da educação empreendedora. Nessa nova perspectiva
o empreendedorismo se posiciona como ação e atitudes empreendedoras não
somente no que se refere a abertura de negócios. A disseminação da cultura
empreendedora é fundamental para o desenvolvimento de competências-chaves para o futuro, como resolução de problemas, negociação, trabalho em

Editora CRV - Proibida impressão e/ou comercialização

2. Educação empreendedora e o CER

Editora CRV - Proibida impressão e/ou comercialização

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NO ENSINO SUPERIOR:
estratégias e experiências nacionais e catarinenses

211

equipe, julgamento, tomada de decisão, criatividade e pensamento crítico.
Ainda hoje, vários movimentos surgem e novas buscas continuam de modelos
e práticas modernas sobre os temas.
Em publicações disponibilizadas pelo SEBRAE (2019), por meio do
CER, como por exemplo; casos de sucesso dos educadores e jovens, é possível
constatar que a educação empreendedora possibilita o desenvolvimento de
várias competências. Essas ações promovem um movimento no processo de
aprendizagem de forma integrada com saberes, habilidades e atitudes, diante
de uma situação ativa real para transformação de realidades. Para realizar
a educação empreendedora é fundamental estimular a busca de autoconhecimento e autonomia dos estudantes, dentre outras competências. Assim,
torna-se essencial incorporar elementos do contexto dos jovens para facilitar
o aprendizado conectado à realidade do seu entorno.
O SEBRAE vem oferecendo nos últimos sete anos, anteriormente à criação do CER, uma das maiores ferramentas para a disseminação da Educação
Empreendedora no país: o Programa Nacional de Educação Empreendedora
(PNEE), que alcançou 4,5 milhões de crianças e jovens nesse período, por
meio da capacitação dos professores.
Criado pelo Sebrae, em 2013, o programa já capacitou 165 mil professores, em parceria com mais 9 mil instituições de ensino em todo o Brasil.
O PNEE é implantado por meio de parcerias com as instituições de ensino
e as secretarias de educação, para que as escolas recebam gratuitamente o
material pedagógico. Os professores são, então, capacitados em Educação
Empreendedora e passam a ser responsáveis por disseminar a metodologia
nas salas de aula. Isso se dá de maneira transversal, ou seja, o professor de
qualquer disciplina está apto a aplicar os ensinamentos em seu conteúdo e
observar como atitudes empreendedoras reverberam na vida do estudante, da
família e da comunidade.
A Educação Empreendedora como campo de conhecimentos ainda está
em processo de amadurecimento no Brasil e no mundo, carecendo de consenso e deﬁnições comuns. O CER se apoia no modelo geral sugerido por
Alain Fayolle (2013), que permite uma visão e compreensão mais completas e
abrangentes do campo da Educação Empreendedora, com base em um quadro
orientador que permite fundamentá-la da melhor forma possível.
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Figura 1 – O Modelo de Educação Empreendedora – SEBRAE
NÍVEL FILOSÓFICO
O que a educação empreendedora significa?
O que educação significta no contexto do empreendedorismo?
Quais são os respectivos papéis dos educadores participantes?

NÍVEL DIDÁTICO
PARA QUEM?

O QUÊ?
Conteúdos
Conhecimento

POR QUÊ?
Objetivos
Fins

COMO?
Métodos
Pedagogias

PARA QUAIS
RESULTADOS?
Avaliação

Fonte: Fayolle (2013, p. 694).

O Sebrae acredita que a educação se assenta em questões ﬁlosóﬁcas, em
dimensões relacionadas ao motivo pelo qual se pretende oferecer esse tipo
de educação (propósito), o que é a Educação Empreendedora, para quem ela
se destina, como deve ser desenvolvida (metodologias e pedagogias) e para
quais resultados se oferta esse tipo de educação (avaliação) (LOPES, 2020).
A educação empreendedora proposta pelo Sebrae visa complementar as
práticas de aprendizagem, considerando os seguintes fundamentos: a autonomia para aprender, o desenvolvimento de atributos e atitudes essenciais
e incentivar competência para gestão da vida pessoal, proﬁssional e social
do jovem estudante. Essa proposta está em consonância com os, já citados,
quatro pilares da educação, propostos pela Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco):
[...] aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender
a viver juntos, a ﬁm de participar e cooperar com os outros em todas as
atividades humanas; ﬁnalmente aprender a ser, via essencial que integra
as três precedentes (DELORS, 1999, p. 90).

Como nos mostra Lopes (2020), ao reﬂetir sobre a Educação Empreendedora, o desenvolvimento econômico e o empreendedorismo são apresentados como principais justiﬁcativas para esse tipo de abordagem. O psicólogo
David McClelland aponta a necessidade de treinar as pessoas para “[...] a
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possibilidade de elas fazerem um futuro melhor, fazê-las acreditar em seu
próprio poder de realização“ (1962, p. 99-112). Em consonância, Martin
Lackéus (2016), aﬁrma que os decisores de políticas públicas têm defendido
a inserção de Educação Empreendedora em todos os níveis de educação porque o empreendedorismo é um impulsionador de crescimento econômico, da
criação de empregos, da inovação, da maior produtividade e competitividade.
Os desaﬁos da educação empreendedora estão em promover uma aprendizagem que possibilite ao jovem empreendedor mobilizar conhecimento,
atitude e habilidades para que ele possa empreender em diferentes situações de sua vida: pessoal, proﬁssional e social. Os espaços de aprendizagem
exercem inﬂuência signiﬁcativa no processo de implementação da educação
empreendedora, por promover conexões, interação, sinergia e colaboração
entre os indivíduos para uma experiência de aprendizagem que faça sentido
para o estudante (SEBRAE, 2019).

3. Empreendedorismo – uma perspectiva proﬁssional
Os primeiros registros do ensino de empreendedorismo apontam para
a primeira metade do século XX, em universidades dos Estados Unidos. No
entanto, eram iniciativas pontuais. Foi somente a partir da década de 1970,
especialmente nos anos 1980, no mesmo país, que se observa o surgimento
mais expressivo da presença de disciplinas de empreendedorismo nas escolas
de negócio. O mesmo movimento ocorria paralelamente em outros países,
capacitando proﬁssionais mais bem preparados para o mercado de trabalho,
além de impactar o surgimento de outros negócios (ARRUDA; BURCHART;
DUTRA, 2016).
No Brasil, o principal agente responsável pelo início da Educação
Empreendedora foi a Fundação Getúlio Vargas, na década de 1980, com a
oferta de cursos de MBA (Masters in Business Administration) de empreendedorismo e na graduação em Administração.
No entanto, segundo o relatório Global Entrepreneurship Monitor (GEM),
em 2008 apenas 25 cursos, concentrados especialmente nas regiões Sudeste
e Sul do país, incluíam a disciplina de empreendedorismo em seu currículo.
Dez anos depois, em 2018, não havia exatidão em relação aos números em
pesquisa; porém, de acordo com alguns autores e instituições que estudam e
disseminam a Educação Empreendedora e o empreendedorismo, há percepção
geral de crescimento na oferta, que se estima ser de centenas (LOPES, 2020).
Ao longo da história, o empreendedorismo atraiu o interesse dos pesquisadores, tornando-se um campo de estudos amplo e rico. No entanto, o
assunto não fazia parte das correntes de pensamento dominantes das diferentes

disciplinas que estudaram o tema, o que acabou contribuindo para que o
conceito de empreendedorismo tornasse também fragmentado, uma vez que
foi deﬁnido por diferentes óticas e perspectivas. Foi com a criação da área
de Administração que o empreendedorismo passou a fazer parte da agenda
acadêmica (LOPES, 2020).
Nas últimas décadas o empreendedorismo perde espaço nos estudos
de história econômica. Por outro lado, pesquisadores de diferentes campos
começam a se interessar pelo assunto, em especial acadêmicos da psicologia e
da sociologia. O foco desses pesquisadores eram as características e os traços
de personalidade dos indivíduos (LANDSTRÖM et al., 2012).
Landström (et al., 2012) nos mostra que a obra do psicólogo David
McClelland, “The Achieving Society” (1961), é um dos principais escritos
dessa fase. Os estudos baseados na personalidade do empreendedor tiveram
proeminência durante algumas décadas.
Com a polarização política do mundo, depois do término da Segunda
Guerra Mundial, McClelland resolve investigar a existência das grandes civilizações. Dentre os elementos encontrados, ateve-se a um deles: a presença
de heróis na literatura, que servem de modelos de comportamento. Para ele,
uma sociedade que percebe o herói como alguém que supera os obstáculos,
desenvolve uma grande necessidade de realização. Essa necessidade é associada aos empreendedores (FILION, 1999). Sendo assim, o empreendedor,
nessa visão, é também um herói.
Atualmente, os estudos sobre empreendedorismo também recebem a
valiosa contribuição de investigadores em áreas como estratégia, gestão, sistemas de informação e comportamento organizacional. Um exemplo de um
estudioso e autor de vários livros e artigos com essa visão é Peter Drucker
(1985), que disse que o empreendedorismo é uma disciplina e, portanto, pode
ser aprendido, seu ensino passou a se tornar mais popular nos Estados Unidos,
na Europa e na Ásia. A popularização logo deu início a diferentes interpretações do conceito.
Nos últimos anos, muitas mudanças e transformações vêm acontecendo
e impactando a vida das pessoas.
Com os avanços tecnológicos e a abertura global do mercado econômico e
social, as organizações passaram a sentir necessidade de transpor o que até
o momento vivenciavam, como as atividades burocráticas e a preocupação
voltada para as atividades operacionais (WILLERDING, 2011, p. 72).

O empreendedorismo surgiu como consequência do dinamismo dessas
mudanças globalizadas, tecnológicas e consequentemente comportamentais,
trazendo uma nova visão de mundo, tanto mercadológica, cultural, como

Editora CRV - Proibida impressão e/ou comercialização

214

Editora CRV - Proibida impressão e/ou comercialização

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NO ENSINO SUPERIOR:
estratégias e experiências nacionais e catarinenses

215

sócio emocional, estreitando as distâncias socioeconômicas e gerando novas
relações de trabalho e emprego, favorecendo muitas e outras fontes de riquezas
para a sociedade, que terá que rever suas características e comportamentos.
Willerding e Lapolli (2020) citando Setiadi et al. (2013), pontuam que
muitas oportunidades no mercado com relação a empregos e o acelerado
crescimento de organizações emergentes dependem do potencial criativo dos
proﬁssionais, da capacidade de pensar de forma não tradicional, isto é, “pensar
fora da caixa”, é ter senso crítico, imaginar novos cenários, e desenvolver um
trabalho diferenciado positivamente e competitivo.
Durante algum tempo o empreendedorismo brasileiro foi associado apenas à uma saída em tempos de necessidade e isso acontecia por uma série
de motivos como a priorização de certas proﬁssões de formação acadêmica
e a ausência de uma educação empreendedora ou do estudo mais aprofundado sobre empreendedorismo, características e atitudes empreendedoras.
No entanto, cada vez mais o empreendedorismo tem sido reconhecido como
caminho proﬁssional e como conjunto de habilidades do futuro, impactando
a relação dos jovens com esse tema.
A seguir vamos ver algumas das habilidades e competências que fará a
diferença no futuro (ou futuros) do trabalho para quem conseguir despertar,
estudar e se preparar para suas carreiras, ou para seus negócios, projetos e
concretização de seus sonhos.

4. Competências e comportamento empreendedor
Quando um jovem consegue deﬁnir o seu propósito, ou perceber a importância da educação empreendedora na sua vida, o educador começa a perceber
e mensurar o que pode ser considerado um caminho e uma boa alternativa
para planejar melhorias e aperfeiçoamento dos métodos utilizados na contínua
busca da boa formação de novas gerações.
Porém, de acordo com Lopes (2020) quando o educador desconsidera o
propósito, corre-se o risco de atribuir valor ao que se mede, o que se alinha
convenientemente com interesses e pontos de vista mais populares ou políticos
do que seria uma boa educação. Desse modo, as políticas podem reforçar a
forma de medir resultados – e vice-versa –, sem considerar a direção em que
caminham tanto os resultados quanto as políticas educacionais. Portanto, é
importante entender que o conceito de educação abarca três funções principais. Vejamos:

•
•

•

Qualiﬁcação: aquisição e desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, competências para realizar uma atividade ou um afazer,
indo do mais especíﬁco ao mais geral.
Socialização: práticas e processos educacionais para a integração
sociocultural, moral e política da pessoa a uma ordem social. A
educação formal contribui para o ensino de valores, educação moral
e cívica, formação do caráter, socialização proﬁssional e também
para a manutenção do estado vigente na sociedade.
Subjetivação (individualização): especialmente entre crianças e
jovens, atua no sentido contrário ao da socialização (que visa inserir
um novato em uma ordem existente); a subjetivação pretende levar
o indivíduo a se tornar um ser independente da ordem instituída,
destacado da ordem geral. (Biesta, 2014)

Essas funções conceituam a importância de uma boa educação, por
consequência servirão de alicerce na aplicação e disseminação da educação
empreendedora. A partir daí o jovem conseguirá deﬁnir seu propósito – que
representa um compromisso com valores – que é condição essencial para que
ele saiba qual é o seu papel no mundo e o que faz seu coração bater mais forte.
Estudiosos indicam que essa educação diferenciada, criativa e estimulante provoca aumento do interesse dos estudantes, estimula sua criatividade,
afeta positivamente no empenho, na resiliência, e até no estudo de outras
disciplinas, já que o torna mais interessado e feliz. Tudo isto contribui, ao
ﬁnal, para a maior retenção dos alunos na escola e de mudança positiva em
seu comportamento perante a vida.
De acordo com o projeto Idear da PUCRS (2020), as competências
empreendedoras são o conjunto de capacidades necessárias para transformar
ideias e oportunidades em ação. Cada momento demanda o desenvolvimento
de aptidões que nos tornam capazes de gerar valor, seja sobre contextos simples ou mais complexos.
Por isso, o futuro promete muitas proﬁssões diferentes das que conhecemos hoje. O proﬁssional mais valorizado será aquele com o maior número
de competências empreendedoras. Ou seja, capaz de resolver problemas e
superar desaﬁos.
Algumas dessas competências são apontadas pelo projeto Idear
(PUCRS 2020):
•

IDEIAS E OPORTUNIDADES – É o saber observar e identiﬁcar o
que pode ser solucionado, conectando a isso a visão e a criatividade
para promover soluções de impacto. As competências desenvolvidas aqui ajudam a extrair o melhor das ideias, resultando em um
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empreendedor com capacidade de observar, imaginar e conectar
conhecimentos e percepções em prol de um objetivo comum.
RECURSOS – Tirar uma ideia do papel exige recursos, estejam
eles já disponíveis ou não. Um indivíduo com essas competências
sabe mobilizar pessoas e sabe como obter novos conhecimentos. É
também uma pessoa que se conhece muito bem e tem resiliência.
Empreender é acreditar em si mesmo, nas próprias capacidades e
se manter em constante desenvolvimento.
AÇÃO – De que adianta só ter uma ideia se ela não vira ação? Em
algum momento é preciso tomar a iniciativa, com objetivos claros e
com as pessoas certas. Lidamos com incertezas no meio do caminho,
mas o importante é sempre aprender com as experiências, tirando
lições dos resultados positivos e negativos.

Para Lopes (2020), o desenvolvimento das competências empreendedoras é considerado essencial e transversal no processo de aprendizagem
durante a vida e responsável por formar o espírito empreendedor e por ser a
base da cidadania, da empregabilidade e da inclusão social. Desenvolver tais
competências é um dos objetivos fundamentais da Educação Empreendedora.
Já as características do comportamento empreendedor foram defendidas
por McClelland como uma possibilidade de promover o desenvolvimento
econômico dos países mediante o fortalecimento da motivação de realização.
Em sua opinião, mesmo que se oferecessem às pessoas melhores condições
materiais, ﬁnanceiras e oportunidades, as que melhor se aproveitariam delas
seriam aquelas com alta motivação de realização. Com base nesse pensamento, originou-se a metodologia de treinamento Achievement Motivation
Training, ou AMT. Mais tarde as empresas de consultoria de McClelland,
a McBer, foram contratadas para duas etapas – identiﬁcar as competências
características do empreendedor de sucesso e validar um instrumento para
essa identiﬁcação e mensuração. (Lopes, 2020)
Muitas competências foram investigadas nas diversas etapas deste projeto
de pesquisa, com amostras de empreendedores de três países. Foram mapeadas
sete competências principais: 1. Percepção e ação sobre as oportunidades. 2.
Persistência. 3. Busca de informação. 4. Comprometimento com o trabalho
contratado. 5. Planejamento sistemático. 6. Autoconﬁança. 7. Utilização de
estratégias de inﬂuência.
Desde 1980 o SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas trabalha com estudos que se baseiam nas características do
comportamento empreendedor (CCE), para desenvolver metodologias que
são oferecidas aos educadores e aos empreendedores. Nesta perspectiva o

empreendedorismo se apresenta como uma forma de pensar e agir, desenvolvendo atitudes valiosas para a vida, que podem ser aprendidas, mesmo não
tendo a intenção de abrir um negócio.
Com base nas competências validadas pela empresa de McClelland e
mapeando outras indicadas por outros pesquisadores, a MSI formatou, fez
teste piloto e depois aplicou e estudou o programa de treinamento para o
fortalecimento das competências empreendedoras em Malawi, na África. A
partir de 1993, o Sebrae passou a ser a instituição responsável pelo programa
no Brasil, em parceria com a Conferência das Nações Unidas para o Comércio
e Desenvolvimento (UNCTAD – United Nations Conference on Trade and
Development), órgão da ONU que coordena e gerencia o Empretec mundialmente, com centros de atividade em 40 países. (SEBRAE, 2019)
Como nos aponta Lopes (2020) no Brasil, implementado desde então, o
Empretec apresenta resultados importantes, comprovados em pesquisas realizadas pelo Sebrae. É considerado um treinamento comportamental porque
utiliza objetivos operacionais (descritores dos comportamentos) e métodos
de treinamento experienciais, incluindo estímulos e esforços direcionados
à modiﬁcação de atitudes e comportamentos. O foco do programa é o fortalecimento do comportamento empreendedor, trabalhando o conjunto de
dez competências, divididas em três grandes grupos: competências ligadas à
motivação de realização; competências ligadas à capacidade de planejamento;
competências ligadas ao exercício de poder.
Outros autores trabalham com um várias outras competências e comportamentos empreendedores, como por exemplo: Martin Lackéus, com seus
estudos das competências cognitivas x socioemocionais. Porém, o Sebrae
considera algumas como imprescindíveis para qualquer pessoa no século
XXI, sobretudo para o processo empreendedor e para a Educação Empreendedora. São elas: criatividade, empatia, resolução de problemas, integridade,
diversidade, resiliência e colaboração.
Contudo, deve-se ressaltar que, o principal objetivo dos programas e
metodologias da educação empreendedora é que eles sejam capazes de desenvolver essas competências e fazer emergir as características empreendedoras
de cada estudante para que cresçam adultos com atitudes empreendedoras
capazes de mudar a sua própria história e da sua comunidade.

5. As gerações e suas visões de trabalho
Nos tempos modernos o ser humano passa a maior parte do seu tempo
trabalhando. Muitas pessoas estão fazendo o que lhes faz feliz. Mas a verdade
é que o jeito que trabalhamos inﬂuencia novas tendências e o comportamento
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da sociedade. Estamos vivendo uma nova era onde há muita mudança tecnológica, novos valores, mudança de comportamentos e se algumas coisas são
novas e diferentes para muitas pessoas, devemos ressaltar que quem mais
entende essa nova realidade são os jovens da geração millennials também
conhecidos como geração Y, G, We, Globalists. Eles representam a nova
força de trabalho global e possuem grandes aspirações. Grande parte deles já
possui ou planeja ter seu próprio negócio. Alguns deles milionários inclusive
e devido à sua mentalidade digital, líquida e coletiva estão interferindo na
maneira que vamos trabalhar em um futuro próximo.
Iamamoto (1998) nos mostra que o homem sempre vai se aﬁrmar por
meio do trabalho, como um ser que dá respostas prático-conscientes aos seus
carecimentos, às suas necessidades. O homem, também, é o único ser que
é capaz de criar meios e instrumentos de trabalho, aﬁrmando essa atividade
caracteristicamente humana.
Ao longo dos anos muitas foram as mudanças de comportamento das
gerações, algumas delas com suas características marcantes, como por
exemplo os Baby Boomers, os nascidos até 1964. As regras eram mais claras
naquela época. A proﬁssão e seu espaço de trabalho limitava-se ao escritório.
As pessoas trabalhavam e sabiam a hora certa de parar.
Como nos mostra Comazzetto et al. (2016) apresentam um senso de
procura por oportunidades de inserção econômica em diversas ocupações no
campo do trabalho. Aplicaram seus esforços escolares em carreiras que prometiam facilidades na busca de posições garantidas no universo empresarial.
Após as guerras mundiais, muitas instituições consideradas ‘sólidas’
representavam a estabilidade que todos desejavam quando o assunto era trabalho e carreira. Os funcionários ‘vestiam a camisa’ da empresa e respondiam
bem a estruturas lineares e hierárquicas. E quando se escolhia uma proﬁssão,
uma carreira, essa decisão seria para o resto da vida. Havia uma hierarquia
rígida e os mais velhos ensinavam os mais novos, pois, eram os anos de
experiência que levavam ao crescimento na empresa. Ter um emprego, uma
carreira assim, garantia status social e era o primeiro passo para uma vida
estável e promissora.
Já a geração X, formada pelos nascidos em 1965 a 1977, encontrou um
cenário de mudanças na família, com pai e mãe trabalhando, sentimento de
culpa das mulheres pela ausência do lar, gerando diﬁculdades de colocar
limites em seus ﬁlhos. (COMAZZETTO et al. 2016)
São indivíduos conﬁantes, extrovertidos, competitivos e fazem todo o
possível para ter um rápido crescimento. Essas pessoas estavam sempre buscando as melhores propostas. Um projeto ou uma ideia lucrativa os colocava
em um cargo de cheﬁa, com base na meritocracia e não na sua experiência.
Para se destacar dos demais e dos concorrentes nos pretendidos cargos na

empresa dependiam de diplomas, MBA’s e PHD’s. Se vestir muito bem e
um cartão de visita ajudavam a fechar negócios e expandir seus contatos. O
espaço de trabalho foi estendido para o happy-hour e essa mistura de vida
pessoal com vida proﬁssional tornou o workaholic alguém admirável.
Mas com a geração millennials (nascidos após 1978) a jornada é um
pouco diferente. Para eles, aproveitar o caminho que está sendo traçando
é importante e o trabalho social faz parte de suas pretensões. O propósito é
resigniﬁcado também na carreira e o prazer determina a realização proﬁssional, passam a reconhecer oportunidades que combinam paixão com trabalho.
Projetos que só farão diferença a longo prazo simplesmente não os estimulam e precisam de feedbacks constantes para sentir que seus esforços estão
valendo a pena. São entusiasmados trabalhando com outras gerações, mas em
um relacionamento de igual para igual, com respeito mútuo. É uma questão
de trocar conhecimentos não importa a sua idade. Até porque os millennials
tem poder em descobrir as coisas sozinhos.
Comazzetto et al. (2016) apontam que em função de suas características,
tornou-se um desaﬁo para as empresas lidar com os indivíduos da Geração
Y. A imagem das organizações é a de que esses jovens escapam aos fatores
restritivos e têm algo de não domesticável. Ao mesmo tempo, são altamente
inventivos e inovadores, são trabalhadores relacionais, imersos em ﬂuxos
de todas as ordens, com uma inteligência associada ao coletivo, produzindo
constantemente novas ﬁguras de subjetividade.
É natural para essa geração diversiﬁcar os canais e buscar formas informais de educação ao invés de apenas um curso de faculdade. No ﬁnal, comprometimento proﬁssional não é apenas uma convenção é algo que surge de forma
natural de experiências realmente engajadoras. Além de ter um emprego, se
tornou importante ter um propósito que pode ser exercido de várias formas
ao mesmo tempo. Mobilidade, espaços compartilhados, home-oﬃces e a possibilidade de criar seu próprio horário fazem o trabalho sempre presente em
qualquer momento, em todos os lugares.
Porém, segundo Soares (2009), a convivência dessas diferentes gerações,
no mesmo ambiente de trabalho, atualmente, faz com que seja necessário inovação, criatividade e ﬂexibilidade nas tarefas próprias da Gestão de Pessoas,
a ﬁm de gerir tal convívio. As diferenças entre as gerações têm representado
um grande desaﬁo aos atuais gestores de todas as organizações, a ﬁm de que
tenham eﬁcácia sobre todas essas gerações e os resultados esperados pela
empresa e pelo mercado.
Mais uma vez é possível perceber a importância da aplicação da educação
empreendedora na vida desses jovens, pois ela poderá ser um caminho para
estreitar as relações e minimizar as diferenças entre gerações, ampliando o
olhar para esse futuro do trabalho que já começou.
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6. Projeto de vida e educação empreendedora
Quando se fala em Projeto de Vida normalmente as pessoas pensam
em algo que exige um planejamento para a vida toda, ou algo que parece
muito distante da nossa cultura, principalmente entre os jovens. Mas, não é
bem assim. E agora, esta ferramenta tão importante, está sendo proposta pela
BNCC – Base Nacional Comum Curricular com o propósito de transformar
a vida de milhares de estudantes por todo país.
Na BNCC, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/1996, o Projeto de Vida se conﬁgura para aplicação na educação integral
o que exigirá o desenvolvimento de uma jornada, que prepara o estudante para
o autoconhecimento e a compreensão do mundo ao seu redor. Será importante entender como projetar o seu futuro, transformando sonhos e desejos
em realidade.
Segundo a BNCC, a competência compreende a capacidade de gerir a
própria vida. O “projeto de vida” está entre as 10 competências gerais da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018):
Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência
crítica e responsabilidade (BNCC, 2018).

Nos anos iniciais do ensino fundamental o Projeto de Vida será sugerido
como recomendação, no entanto, no ensino médio será obrigatório, já que se
trata de um momento importante em que o jovem faz sua escolha pessoal e
proﬁssional, além de atender às necessidades de uma formação geral – indispensáveis ao exercício da cidadania e à inserção no mundo do trabalho – que
responderá à diversidade de expectativas dos jovens quanto à sua formação.
Para isto, as instituições de ensino devem acolher os estudantes com comprometimento, trabalhando na construção do Projeto de Vida onde cada um
consiga descobrir o seu propósito.
Para o Sebrae, alguns aspectos devem ser contemplados na prática do
Projeto de Vida: Reﬂexões e atividades de autoconhecimento é um deles. O
primeiro passo para que o estudante consiga olhar para o seu futuro com senso
crítico e planejar cenários prováveis de acordo seus interesses, habilidades
e potencialidades.
Será no ensino médio que o protagonismo e a autonomia deverão ser
estimulados desde o início da educação (MEC, 2020). Mas não se pode deixar
de ressaltar a importância, na formação de jovens começando suas carreiras,

de algumas outras habilidades, como por exemplo: organizar valores, obter
referências, buscar conhecer seus verdadeiros interesses, somente assim conseguirão criar um projeto de vida realmente eﬁciente e que poderá ser atualizado
ao longo da vida.
Nesse momento percebe-se a importância da educação empreendedora
na vida de crianças e jovens. Segundo Gutierrez e Pereira (2016) a Educação
Empreendedora tanto se pode voltar para objetivos individuais (sonhos, metas,
realização pessoal) quanto para objetivos coletivos (visão coletiva, bem-estar
pessoal). E, para a conquista desses objetivos, o jovem necessita buscar e
ampliar o conhecimento de si mesmo, desenvolver novas aprendizagens e
cultivar uma atitude de cooperação com a coletividade.
Educação Empreendedora é mediadora e transformadora do sujeito, ajuda
a desenvolver habilidades e comportamentos empreendedores e desaﬁa paradigmas. A educação para o empreendedorismo está relacionada a uma educação para a vida, centrada na ação empreendedora com foco em resultados.
(GUTIERREZ; PEREIRA, 2016).
NA BNCC são apontados os conteúdos que deverão ser abordados no
ensino infantil, fundamental e médio, trabalhando as 10 competências que
deverão ser inseridas no processo de ensino aprendizagem. Para muitos especialistas em educação isso é considerado um avanço, já que poderá ser proporcionado ao jovem a oportunidade de se preparar ainda mais para o mercado
de trabalho.
Muitas são as competências e o propósito de aplicação. Quem nos mostra
algumas das habilidades e competências socioemocionais, que são necessárias
desenvolver e estimular nos jovens que passam pelo processo de aprendizagem, é a consultora Anna Penido, diretora do Instituto Inspirare e integrante
do Movimento Pela Base. São elas:
Quadro 1 – Projeto de Vida – alinhamento entre competências e propósitos
COMPETÊNCIAS

PROPÓSITOS

1.Conhecimento

Saiba compreender e explicar a realidade, colaborar com
a sociedade e aprender continuamente.

2.Pensamento
Cientíﬁco, Crítico e
Criativo

Buscar causas, formular e testar hipóteses, resolver
problemas e criar soluções.

3.Repertório Cultural

Envolver-se em práticas diversiﬁcadas do universo
artístico e cultura para ampliação de repertório de
conhecimento e experiências.
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COMPETÊNCIAS

PROPÓSITOS

4.Comunicação

Saber expressar-se e compartilhar informações,
percepções, sentimentos, ideias, experiências e criando
sentido para o outro.

5.Cultura Digital

Acessar, compreender, comunicar e produzir
informações e conhecimento, resolver problemas e atuar
de forma crítica.

6.Trabalho e Projeto
de Vida

Compreender o mundo do trabalho e suas
transformações para que as escolhas estejam alinhadas
à cidadania, ao seu projeto de vida com propósito,
autonomia, liberdade, senso crítico e responsabilidade.

7. Argumentação

Saber elaborar, negociar e defender ideias, opiniões e
decisões comuns.

8. Autoconhecimento
e Autocuidado

Entender a importância dos cuidados com a saúde física
e emocional, reconhecendo suas emoções e a dos
outros, com autocrítica, capacidade para lidar com ela
exercitando a resiliência.

9.Empatia e
Cooperação

Fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro e
aos direitos humanos, com acolhimento e valorização
da diversidade, sem preconceito de qualquer natureza,
e desenvolver a empatia que é externar uma sensível
disposição de sentir, olhar e pensar com os olhos e ponto
de vista dos outros.

10.Responsabilidade
e Cidadania Objetivo

Aprender a decidir com princípios éticos, democráticos,
inclusivos, sustentáveis .
Fonte: Nova Escola (2020).

Estas habilidades, em consonância com os comportamentos empreendedores, como estabelecer metas, planejar, perseverar, buscar com determinação, exercer a autoconﬁança serão relevantes para crianças e jovens possam
estruturar seus projetos de vida, se fortalecer e se prepara para o mercado de
trabalho cada vez mais dinâmico e competitivo. Só assim, poderão ser protagonistas das suas histórias impactando positivamente a sociedade em viverão.

7. O provável futuro do trabalho
Há muito tempo o trabalho faz parte da vida do ser humano. Do trabalho,
depende a sobrevivência do indivíduo e a satisfação de suas necessidades
diante do ambiente ou sociedade em que vive.

Porém, não se pode deixar de ressaltar que com o passar dos séculos,
muitas foram as mudanças ocorridas no processo do trabalho e no mercado
de trabalho. Sua oﬁcialização, a carteira de trabalho, o aumento e redução
das horas de trabalho e até a supressão de algumas proﬁssões ao longo do
tempo. Sem contar no número enorme de novas proﬁssões que surgiram
com a mudança de comportamento, da tecnologia, a mudança de vínculos
empregatícios, de leis e da transformação que o mundo vem passando, principalmente no último século.
Diante disso, novos comportamentos, competências e características vão
sendo necessárias para novas proﬁssões e para um novo futuro do trabalho
que já começou.
A chegada do século XXI vem marcada com algumas características: o
mundo globalizado e a emergência de uma nova sociedade que se convencionou chamar de sociedade do conhecimento (SÁ; PAIXÃO, 2015, p. 77).

Considerando os desaﬁos enfrentados no mercado de trabalho − impostos por forças como a inovação tecnológica e a globalização, apenas para
citar duas com impactos signiﬁcativos na sociedade − proﬁssionais terão
que desenvolver continuamente suas competências e estar atentos à evolução de tendências que determinarão as demandas por proﬁssionais no futuro
(WRIGHT et al., 2010).
Muitas proﬁssões não existirão mais, porém outras surgirão, sendo o
empreendedorismo uma oportunidade de carreira para muito indivíduos.
Dornelas (2005) mostra que deﬁnições mais abrangentes apontam que o
empreendedorismo vai além do ato de abrir novas empresas e que pode estar
relacionado a vários tipos de organizações, em vários estágios de desenvolvimento. O autor resgata as deﬁnições clássicas da Harvard Business School
e do Babson College. Para a Harvard Business School, o empreendedorismo
é a identiﬁcação de novas oportunidades de negócio, independentemente dos
recursos que se apresentam disponíveis ao empreendedor. Já o Babson College
deﬁne o termo de forma ainda mais abrangente: o empreendedorismo é uma
maneira holística de pensar e de agir. O ato de empreender está relacionado
à identiﬁcação, análise e implementação de oportunidades, tendo como foco
a inovação e a criação de valor.
Mas, como algumas proﬁssões já surgem como novas maneiras de traçar
os novos futuros, um estudo realizado por Wright (et al. 2010), nos mostra
que muitas elas exigem dos indivíduos a qualiﬁcação e principalmente, o
desenvolvimento de competências, comportamento e de atitudes empreendedoras. Como por exemplo: Chief Innovation Oﬃcer – sua principal função
será interagir com os funcionários em diferentes áreas da organização para
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pesquisar, projetar e aplicar inovações. Coordenador de Desenvolvimento da
Força de Trabalho e Educação Continuada – será um coordenador responsável
por gerenciar programas para ajudar funcionários qualiﬁcados a atingir níveis
avançados em suas áreas de especialização. Bioinformacionistas – Cientistas
que trabalharão com informação genética, servindo como uma ponte para
cientistas que trabalham com o desenvolvimento de medicamentos e técnicas
clínicas. Gerente de Propaganda On-line – desenvolve, implementa e gerencia
a estratégia de propaganda com a utilização de sites na internet. Chief Health
Oﬃcer – proﬁssional responsável pelo estabelecimento de programas para
cuidados com a saúde e reavaliação do sistema de seguros da companhia.
Especialistas em Simplicidade – Proﬁssionais que simpliﬁcarão e melhorarão
a eﬁciência da tecnologia da corporação. Gerente de Diversidade – Executivo
responsável por assegurar que nenhum grupo na empresa está sendo tratado
com preconceito.
O fato é que esse estudo e alguns outros que pesquisam sobre o futuro
do trabalho apontam que as pessoas demandarão serviços que facilitem as
suas vidas e tragam comodidade. Como o crescimento da internet, com mais
pessoas tendo acesso, mais pessoas fazendo compras pela rede exigirá da
sociedade mais pessoas preparadas para essa ﬂexibilização das proﬁssões e
porque não dizer a abertura de novos negócios com equipes e proprietários
preparados para atender um mercado em constante movimento exigindo de
todos novas competências e atitudes empreendedoras.
Nesse novo cenário, imposto pela pandemia em 2020, criou-se uma crise
humanitária, de dimensões globais, transformando hábitos e costumes de toda
a sociedade. Também podemos perceber que antecipou tendências no mundo
do trabalho, com empresas se reinventando e transformando a maneira de contratação, a utilização de novos espaços compartilhados, de home-oﬃce e com
certeza uma revisita as relações de trabalho e a criação de novas proﬁssões.
Será importante desenvolver competências para uma mentalidade
empreendedora exigindo uma formação mais ampla, holística para uma nova
vida nesse mundo volátil. Por ﬁm, pode-se concluir que essa evolução será
um terreno fértil para o desenvolvimento de habilidades não somente para o
futuro do trabalho, assim como também para qualquer futuro que os indivíduos escolham trilhar.
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