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Coordenador-adjunto do 
curso de Ciências Contábeis 
e Coordenador do Núcleo 
de Apoio Contábil e Fiscal, 
que dá apoio aos contri-
buintes da comunidade 
externa. Com ampla experi-
ência na área de auditoria, 
controles internos e gestão 
de riscos, atuou por mais 
de 18 anos em companhias 
de grande porte nacionais e 
internacionais.

Sandra da Silva Mitherhofer 

Mestre em Língua Portu-
guesa pela PUC/SP, Bacharel 
em Ciências Contábeis pela 
Universidade Cruzeiro do 
Sul, com Pós-graduação em 
Gestão Tributária e Auditoria 
Pública pela Unyleya e Estra-
tégia. Atualmente leciona no 
Centro Universitário Modulo 
– Caraguatatuba/SP, profes-
sora presencial na Área de 
Negócios e professora espe-
cialista responsável por 
disciplinas do Curso de Ciên-
cias Contábeis a distância 
pela Cruzeiro do Sul. Parti-
cipa da Comissão Própria de 
Avaliação (CPA) do Módulo. 
Trabalha com Capacitação de 
Professores e é Palestrista.

Sandson Barbosa Azevedo

Mestre em Ciência Polí-
tica, Especialista em Gestão 
Estratégica de Pessoas e 
em Tecnologias Digitais 
e Inovação na Educação. 
Graduado em Administração 
e Matemática. Professor e 
Coordenador dos Cursos de 
Administração e Gestão de 



Recursos Humanos do UDF. 
Coordenador da Pós-Gradu-
ação Gestão de Pessoas e 
RH 4.0 e da Pré-Aceleração 
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Prefaciar um livro é sempre uma satisfação, especial-
mente quando se trata de temática tão importante, atual 
e instigante – a da Educação Empreendedora –, concer-
nente ao momento de travessia em que a sociedade se 
encontra. Em face das transformações aceleradas do século 
XXI, da 4a. Revolução Industrial, da Inovação, da Educação 
4.0, exige-se, cada vez mais, novos conhecimentos, novas 
competências e habilidades de todos os profi ssionais das 
mais diversas áreas do saber. Trata-se de uma obra coletiva, 
resultante de pesquisas de colegas professores e pesqui-
sadores das Instituições que integram o Grupo Cruzeiro do 
Sul Educacional em que atuamos como gestoras. 

Na esteira da Educação Empreendedora, vários cami-
nhos de incentivo foram traçados pelo Grupo Cruzeiro do 
Sul Educacional, oportunizando seus gestores, professores 
e alunos a desenvolver, no âmbito dos cursos de graduação 
e de pós-graduação, a tríade ensino-pesquisa-extensão, 
com ações de inovação e de empreendedorismo. Como uma 
dessas ações, destacamos o fomento para o III Encontro 
Nacional da Cruzeiro do Sul Educacional: Inovação e Cria-
tividade na Educação 4.0, realizado em outubro de 2018, 
na cidade de São Paulo.

Esse importante evento agregou gestores, coor-
denadores de curso e professores de todas as áreas do 
conhecimento das Instituições do Grupo, de várias regiões 
do país, e resultou em pesquisas diversas e em práticas 
exitosas e inovadoras em busca da melhoria da qualidade 
da educação. Resultou, dentre outros trabalhos, na publi-
cação do presente livro, intitulado “Educação Empreende-

PREFÁCIO
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dora no Grupo Cruzeiro do Sul: casos e experiências do 
ensino superior”, organizado pelos Professores Gabriel 
Cardoso e Sandson Barbosa, ambos do UDF, a partir de um 
edital lançado pelo Diretor Acadêmico do Grupo, Professor 
Dr. Renato Padovese.

Antes de adentrar na temática desta obra, conside-
ramos importante referenciar, ainda que bem suscinta-
mente, o momento em que escrevemos este Prefácio: o da 
Pandemia do COVID-19 vivenciado no planeta, neste ano 
de 2020. O momento é de crise sanitária que, por sua vez, 
gerou e continuará gerando uma crise econômica e social 
sem precedentes e que, da noite para o dia, mudou nossas 
vidas, nossas casas, as relações interpessoais e impactou 
os modos de pensar, de falar, de interagir, de socializar, de 
significar, de ensinar, de aprender e de trabalhar. Modos que 
implicam, inevitavelmente, novas/outras práticas sociais 
e de trabalho, que vão se instituindo e assim cravando, 
inevitavelmente, marcas indeléveis em nossa vida pessoal 
e profissional. Encontramo-nos em plena “guerra” mundial, 
em que o inimigo é comum, porém invisível. Essa luta nos 
colocou numa travessia, em que as águas estão revoltas e 
as perspectivas sombrias. 

Como diz Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, 
“o real não está na saída ou na chegada: ele se dispõe para 
a gente é no meio da travessia”. Na travessia, a paisagem 
se modifica, as relações se formam e se transformam, os 
sentimentos mudam, as coisas se alteram, e nós vamos 
nos modificando e nos relacionando diferentemente em 
relação ao lugar que estava simbolizado. Como em toda 
travessia, deparamo-nos com universos desconhecidos e 
não encontramos posições prontas para nos inscrever; é 
preciso produzir e construir novos/outros modos de vida 
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e de trabalho. Disso depreendemos que se faz ainda mais 
importante o conhecimento científico, vital para manter um 
país e o mundo funcionando, vital para que as pessoas 
possam inovar, criar e se reinventar. 

E é neste momento de travessia pela pandemia e de 
importância ímpar da Ciência, que os autores deste livro 
nos presenteiam com estudos e pesquisas que nos ensinam 
ações e atitudes empreendedoras que, quiçá, possam 
contribuir para melhor chegar à outra margem e enfrentar 
o real, o “novo normal”.

A diversidade de caminhos para uma Educação Empre-
endedora que os artigos do presente livro nos abrem revela 
mecanismos para que ações empreendedoras cresçam e se 
solidifiquem cada vez mais, para que as fronteiras sociais 
se esvaneçam e deem lugar a fluxos de conhecimentos 
locais e globais: de tecnologia, de economia, de culturas, 
de valores e de ideias, com ações para a transformação e 
para a melhoria da qualidade de vida da sociedade.

Vale destacar, pelos artigos que compõem a obra, que 
os Programas de Educação Empreendedora que vem sendo 
desenvolvidos nas Instituições do Grupo Cruzeiro do Sul 
Educacional contribuem para a formação do profissional 
com atitude empreendedora e inovadora. Paralelamente 
aos conhecimentos desenvolvidos na área de formação, os 
estudantes têm acesso a referenciais importantes para o 
posicionamento pessoal e profissional e, principalmente, 
para galgar caminhos que vislumbrem oportunidades que 
os incitem ao espírito empreendedor – compreendido nas 
mais diversas acepções. E é isso que este livro nos traz.

Nossos agradecimentos e cumprimentos aos organi-
zadores e a todos os autores e coautores que projetaram, 
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com seus textos, a presente obra, repleta de diferentes 
concepções e perspectivas, todas fundamentais para o 
avanço da Educação Empreendedora, no âmbito do ensino 
superior no país e no mundo.

Professora Dra. Beatriz Maria Eckert-Hoff 
 Reitora do UDF e membro do Comitê Científi co do III 

Encontro Nacional do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional

Professora Dra. Inês Confuorto
Diretora de Regulação e Presidente do Comitê 

Científi co do III Encontro Nacional, do Grupo Cruzeiro do Sul 
Educacional
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Em 2018 organizamos a obra Educação Empreen-
dedora no Distrito Federal – experiências e descobertas 
de professores, estudantes e empreendedores do ensino 
superior. Fruto de um convênio estabelecido na época com 
o Sebrae-DF, reunimos professores e estudantes do ensino 
superior no Distrito Federal e região para compartilhar 
sua experiência com educação empreendedora em vários 
campos, cursos e situações.

Já em 2019, entendemos que poderíamos também 
compartilhar bem-sucedidas experiências de educação 
empreendedora no Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, 
o qual a nossa instituição, Centro Universitário UDF, faz 
parte. Assim sendo, a Diretoria Acadêmica do grupo, em 
nome do professor doutor Renato Padovese, abriu um edital 
convidando todas as instituições do grupo para que subme-
tessem pesquisas e relatos do uso da educação empreen-
dedora no ensino superior. Esta obra é fruto da seleção de 
artigos e relatos submetidos nessa chamada.

Cabe repetir algo que destacamos na obra anterior: 
nós adotamos a visão ampla de empreendedorismo. Isso 
signifi ca que mais do que abrir uma empresa, o empre-
endedor é  um sujeito protagonista na sociedade capaz de 
mobilizar recursos e pessoas em prol da concretização de 
uma ideia que traga valor (econômico, social, cultural e/ou 
ambiental) a um determinado grupo de pessoas ou a uma 
organização existente.

A concretização, portanto, de uma ideia pode vir por 
meio da criação de uma empresa, sim, mas também por 
meio (ou dentro) de qualquer outro tipo de estrutura orga-
nizacional, existente nos dias de hoje ou em formatos ainda 
não imaginados. Pode também vir por meio de um projeto, 
processo ou por uma aç ã o menos complexa. 

INTRODUÇÃO

Em 2018 organizamos a obra Educação Empreen-
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Destacamos que a última fase da organização desta 
obra ocorreu nos meses de março, abril e maio de 2020, em 
plena crise do Covid-19, o que fortaleceu a nossa crença de 
que, mais do que nunca, as instituições de ensino superior 
precisam contribuir com a formação dos empreendedores 
do agora, e não mais do amanhã. Profissionais de todas 
as áreas do conhecimento que sejam não só capazes, mas 
estejam dispostos a agir para criar valor para outros brasi-
leiros. Ficará claro, nos capítulos a seguir, que este é mais 
um dos compromissos do Grupo Cruzeiro do Sul com a 
sociedade brasileira.

Gabriel Fernandes Cardoso e Sandson Barbosa Azevedo 
Organizadores
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Revolutions don’t wait for legislation. 
Ken Robinson
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Dedicamos esta obra aos  pequenos empreendedores brasilei-
ros que tiveram suas iniciativas arrasadas pelas crise do Covid-19.
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1. SÍNTESE

A Trilha Empreendedora do UDF é uma ferramenta de 
educação empreendedora que tem como objetivo principal 
incentivar, apoiar e guiar o desenvolvimento de competên-
cias para o empreendedorismo em estudantes de gradu-
ação, independentemente do curso e do período que se 
encontram.

Ela toma como ponto de partida o entendimento de 
que o empreendedorismo abrange um grupo de competên-
cias transversais que podem ser aplicadas pelas pessoas 
em todas as esferas da vida, tais como: desenvolvimento 
pessoal; participação ativa na sociedade; (re)ingresso no 
mercado de trabalho; trabalhar por conta própria; e/ou 
iniciar empreendimentos, sejam eles culturais, sociais ou 
comerciais) (BACIGALUPO et al., 2016).

 Para ser intitulada como Trilha Empreendedora do 
UDF, a ferramenta utiliza cinco pilares em sua utilização:

(I) Desenvolver, por meio de experiências de apren-
dizagem, quinze competências para o empreendedorismo, 
a partir de uma evolução em oito níveis de profi ciência,

CAPÍTULO 1

TRILHA EMPREENDEDORA DO UDF: EDUCAÇÃO 
EMPREENDEDORA TRANSVERSAL NA GRADUAÇÃO

Gabriel F. Cardoso
Leandro Costa 

Elder Linton
Sandson B. Azevedo

Suliane B. Rauber
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usando como referencial o framework EntreComp (BACI-
GALUPO et al., 2016);

(II) Atuar de forma transdisciplinar e transversal 
na formação de estudantes de qualquer curso de gradu-
ação, usando como princípio o profissional em forma de T 
(BARILE et al., 2012; SAVIANO et. al., 2015);

(III) Utilizar os princípios de aprendizagem autêntica 
no planejamento e na execução das experiências de apren-
dizagem (HERRINGTON & HERRINGTON, 2006; LOMBARDI, 
2007);

(IV) Utilizar para a avaliação de aprendizagem dos 
estudantes a autoavaliação, preliminarmente, e avaliação 
por pares, em um segundo momento, a partir de resultados 
de aprendizagem pré-definidos (CEDEFOP, 2009);

(V) Incluir o processo de desenvolvimento das compe-
tências em uma plataforma gamificada para estudantes e 
professores (BOLLER & KAPP, 2017).

2. PRINCIPAIS ASPECTOS DA TRILHA EMPREENDEDORA

2.1 A origem e a primeira versão

Fundado em 1967, o Centro Universitário UDF 
(em Brasília/DF) é a primeira IES privada do Distrito 
Federal e faz parte do grupo Cruzeiro do Sul Educa-
cional S/A, desde 2008. Atualmente oferta à comu-
nidade do Distrito Federal e entorno 36 cursos de 
graduação presencial e diversos cursos de pós-gradu-
ação lato sensu e um mestrado, tendo cerca de 15.000 
estudantes matriculados (UDF, 2020).

Apesar do reconhecimento pela tradição em sua 
região, o UDF possui, como parte do perfil, vocação e 
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abertura à inovação acadêmica. Entre as iniciativas que 
sustentam essa vocação, pode-se destacar a participação 
no Consórcio STHEM Brasil.

O UDF faz parte do consórcio STHEM, cuja missão é 
promover a inovação acadêmica por meio de uma rede de 
cooperação de IES brasileiras para formar professores e 
gestores capazes de lidar com os desafios da sociedade. 
Sua visão é ser referência em inovação acadêmica para 
o avanço da educação brasileira e reúne em torno de si 
mais de 50 IES das cinco regiões brasileiras (universidades, 
centros universitários e faculdades). O consórcio, por sua 
vez, é vinculado ao Programa Acadêmico e Profissional para 
as Américas – LASPAU, afiliado à Universidade de Harvard, 
que se dedica à missão de fortalecer o ensino superior no 
Hemisfério Ocidental desde 1964 (STHEM, 2019).

Entre as iniciativas do Consórcio STHEM Brasil para 
promover a inovação acadêmica nas IES consorciadas, 
ocorreu em junho de 2018 uma missão técnica à cidade de 
Tampere, na Finlândia, cujo objetivo foi, em parceria com 
a TAMK University (Universidade de Tampere de Ciências 
Aplicadas), formar Educadores do Século 21 no programa 
VET Teachers for the Future (programa de educação conti-
nuada para professores de ensino superior e profissional). 
O consórcio foi representado por professores-gestores de 
dezessete IES, entre elas o UDF. 

A formação, em caráter híbrido, contou inicialmente 
com disciplinas a distância nos meses de abril e maio 
de 2018, período em que os participantes puderam se 
conectar virtualmente, conhecer alguns de seus futuros 
professores e, principalmente, estudar em profundidade 
o sistema educacional finlandês.  Em junho os dezes-
sete professores viajaram para Finlândia, representando 
suas IES de origem. Durante  vinte e um dias, com aulas 
de 9h às 17h, eles vivenciaram uma formação multidis-
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ciplinar tratando de temas como, por exemplo ensino e 
aprendizagem no século XXI; uso inovador de tecnologia 
educacional; empreendedorismo na educação; resultados 
de aprendizagem e avaliação; aprendizagem autêntica e 
multicultural; comunidades de aprendizagem colaborativas; 
tendências emergentes na educação; espaços de aprendi-
zagem; entre outros. 

Durante esse período, os professores usaram como 
base e contexto para a aprendizagem as próprias necessi-
dades profissionais e os desafios existentes, portanto reais, 
de suas IES de origem, sempre sob a mentoria e orien-
tação de educadores finlandeses. O objetivo era a elabo-
ração de um plano de desenvolvimento que solucionasse 
um problema ou atendesse a uma demanda na IES que 
estavam vinculados. A proposta foi elaborada em grupos, a 
partir das competências e habilidades aprendidas e desen-
volvidas na formação dentro da TAMK. 

O primeiro protótipo do grupo em que estava o repre-
sentante do UDF foi apresentado e defendido em banca 
no último dia de formação, ainda na Finlândia, e recebeu 
a avaliação dos próprios pares (docentes do consórcio 
STHEM que estavam em outros grupos) e dos professores 
finlandeses. Essa primeira versão foi criada por uma equipe 
de professores do UDF (Brasília/DF), Unisal (Lorena/SP), 
Censupeg (Joinville/SC) e do IMED (Passo Fundo/RS),

Entre os meses de julho e outubro, já de volta a Brasil, 
os professores cursaram outras disciplinas a distância e, sob 
mentoria de docentes finlandeses, lapidaram e desenvol-
veram o novo protótipo a partir das avaliações e feedbacks 
recebidos, bem como dos testes realizados em campo. 

A formação se encerrou em novembro de 2018, ao fim 
de uma semana de imersão, dessa vez em São Paulo, onde 
os professores participantes tiveram a oportunidade ter 
novas aulas com professores finlandeses e de desenvolver 
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ainda mais o protótipo final para apresentá-lo em banca. 
O segundo e último protótipo, que representava a solução 
ao problema inicialmente encontrado pelo grupo e que foi 
defendido em banca, se transformou na Trilha Empreende-
dora, ainda na sua versão teórica e inicial. 

2.2 Versão atual: Trilha Empreendedora do UDF

Após o fim da formação, os quatro professores que 
conceberam a Trilha Empreendedora em sua versão teórica 
e inicia retornaram suas instituições de ensino superior com 
o propósito de desenvolvê-la, customizando-a de acordo 
com cada realidade regional e organizacional.

No Centro Universitário UDF, quanto ao histórico da 
Trilha Empreendedora do UDF, destaco três momentos em 
que a ferramenta foi testada, melhorada, customizada e 
ampliada:

1º semestre de 2019
- Aprofundamento do marco teórico e da robustez 
bibliográfica.
- Apresentação da ferramenta e da evolução em eventos 
científicos (Fórum Sthem Brasil; I Educação - UCB).
- Realização de testes de uso da autoavaliação de compe-
tências por meio de resultados de aprendizagem em duas 
disciplinas.
- Criação da Coordenação de Educação Empreendedora 
(vinculada à Reitoria) em junho.
- Criação da força-tarefa de professores do UDF (17 
docentes voluntários) em junho.

Tabela 1: Evolução temporal da Trilha Empreendedora do UDF
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2º semestre de 2019
- Realização de novos testes de uso autoavaliação de 
competências por meio de resultados de aprendizagem 
em treze disciplinas.
- Início das ações de divulgação e sensibilização no 
campus em novembro.
- Desenvolvimento do material de suporte pedagógico 
docente em formato de jogo de tabuleiro.
- Desenvolvimento da plataforma gamificada por estu-
dante do UDF, sob supervisão.
- Realização de duas oficinas de inovação acadêmica, 
explorando os princípios e usos da Trilha Empreendedora.
- Elaboração dos guias do estudante e do professor.
1º semestre de 2020
- Abertura da plataforma para uso de professores e estu-
dantes calouros (~2000) em fevereiro.
- Treinamento de 152 docentes para uso da ferramenta 
(sendo 28 coordenadores de curso) em janeiro e fevereiro.
- Evento de lançamento da plataforma para estudantes 
em março.
- Atualização semanal da plataforma de acordo com o uso 
e a experiência acumulada.
- Renovação da força-tarefa de professores do UDF em 
março.
- Apresentação do case no evento AshokaU Exchange, 
painel Equipping Future Changemakers, em Minneápolis 
(EUA), em abril.

Fonte: Os autores.
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2.3 A ferramenta

2.3.1 Por que usá-la? Um desafio do ensino superior 

 Ao considerarem as pesquisas realizadas em âmbito 
institucional com egressos e professores inseridos no 
mercado de trabalho, os gestores educacionais responsá-
veis pela primeira versão da Trilha Empreendedora consta-
taram que alguns estudantes, apesar de desempenho satis-
fatório duran te a graduação e possuidores competências 
funcionais em seu campo de atuação, tinham dificuldades 
de (re) colocação no mercado de trabalho ou na criação de 
suas próprias organizações. Em uma realidade pessoal e 
profissional de constantes mudanças e de alta complexi-
dade, faltava a eles -- uma parcela dos recém-graduados 
-- um rol de competências que deveriam complementar 
aquelas desenvolvidas durante a graduação.

 Essa constatação empírica se coaduna à ideia do 
profissional do século 21 em forma de T, sendo aquele que 
soma competências funcionais, em profundidade no seu 
campo de atuação, a competências transversais e úteis a 
diversos tipos de contexto. Em outras palavras, os profis-
sionais em forma de T são profundos conhecedores em um 
campo de origem e formação (um sistema, uma cultura e/
ou uma disciplina), mas também são capazes de interagir 
e entender outros campos, sistemas, culturas e/ou disci-
plinas (BARILE et al., 2012; SAVIANO et. al., 2015). 

Uma representação típica do profissional em forma 
de T é proposta na Figura 1, na qual a barra horizontal 
inclui competências transversais, tais como comunicação, 
trabalho em equipe, criatividade, etc.; e a barra vertical 
descreve competências funcionais, de pensamento analítico 
e resolução de problemas em pelo menos uma disciplina, 
sistema, cultura /ou campo.
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2.3.2 O que é a Trilha Empreendedora do UDF? 

A Trilha Empreendedora é uma ferramenta de educação 
empreendedora (ou educação para o empreendedorismo). 
Aqui entendemos educação empreendedora como aquela 
cujo foco é o desenvolvimento de perfi l empreendedor em 
pessoas e de cultura empreendedora em grupos, ao cola-
borar para que pessoas identifi quem e busquem oportuni-
dades em seus meios. Tal conceito não se limita à criação 
startups, empreendimentos inovadores e novos empregos, 
pois entende que o empreendedorismo é uma compe-
tência para todos, ajudando pessoas a se tornarem cria-

Figura 1: Profi ssional em forma de T.

Fonte: Adaptado de Barile et al., 2012.
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tivas e autoconfiantes em todas as situações que venham 
a enfrentar (GAUTAM, 2015).

A ferramenta Trilha Empreendedora usa como base 
teórica diversos estudos, entre os quais destacamos o 
framework Entrecomp -- resultado de pesquisa realizada 
no âmbito da União Europeia -- cujo objetivo é melhorar a 
capacidade empreendedora dos cidadãos e organizações da 
Europa (BACIGALUPO, 2016).

O Entrecomp também visa a criação de um consenso 
em torno da compreensão comum do que é competência 
empreendedora, definindo-a a partir de três áreas que 
somadas a completam. 

Cada uma das áreas possui cinco competências, totali-
zando um rol de 15 competências que serão desenvolvidas 
em níveis de proficiência, cuja progressão dar-se-á a partir 
de  resultados de aprendizagem. Ao produzir uma definição 
comum de empreendedorismo como competência, o Entre-
comp também estabeleceu uma ponte entre os mundos 
da educação e do trabalho e passou a ser tomado como 
uma referência para qualquer iniciativa que vise fomentar 
a educação empreendedora (Idem, 2016).

Em posse do EntreComp, a Trilha Empreendedora do 
UDF considera três atores interdependentes e indispensá-
veis para o seu funcionamento: 

(I) o UDF e/ou outras IES’s; 

(II) os docentes do ensino superior; 

(III) os(as) estudantes de graduação.

Em linhas gerais, cabe aos educadores elaborar experi-
ências de aprendizagem (cursos, disciplinas, oficinas, dinâ-
micas, projetos, programas, ações etc.) que estimulem o 
desenvolvimento de uma ou mais competências empreen-
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dedoras. Essas experiências são oferecidas e centralizadas 
na plataforma Trilha Empreendedora do UDF.

Já os estudantes têm a responsabilidade de autogerir 
seu próprio desenvolvimento de competências empreende-
doras por meio de proatividade, autoconsciência e autoa-
valiação constantes, onde o protagonismo e autonomia do 
estudante são princípios da utilização da Trilha. 

A tabela a seguir sintetiza a sequência de etapas em 
que os docentes e estudantes precisam cumprir para parti-
cipar da Trilha Empreendedora do UDF.

 
 

Educador  Estudante
1.  Tenha em mente qual será  a 
experiência de aprendizagem que 
você irá propor (curso, oficina, 
evento, visita técnica, extensão, 
jornada, competição etc.). Na 
primeira fase da Trilha, as expe-
riências devem se restringir às 
executadas no UDF.

 1. Entre na Área do Aluno e faça 
seu cadastro na plataforma da 
Trilha Empreendedora. Após o 
cadastro, volte a Área do Aluno, 
mas dessa vez acesse o login da 
Trilha Empreendedora.

2. Identifique uma (ou mais) 
competência(s) empreendedo-
ra(s) que o estudante poderá 
desenvolver ao participar da 
experiência de aprendizagem  que 
você irá propor. A competência 
deve estar entre as 15 estimu-
ladas pela Trilha Empreendedora 
(use a plataforma, o tabuleiro e 
o baralho).

 2. Reflita sobre o seu momento 
acadêmico e profissional. Quais 
são seus principais objetivos? 
Quais são os seus principais inte-
resses? Que competências você 
precisa aprimorar em si?

Tabela 2: Etapas da Trilha Empreendedora de acordo com o usuário



29

3. Identifique quais são as micro-
-competências que fazem parte 
da competência escolhida no item 
2 (use a plataforma e o baralho).

 3. A partir do resultado da reflexão 
no item 3, escolha uma das três 
áreas de competência (Ideias 
e oportunidades; Recursos; ou 
Ação) que você gostaria de iniciar 
o seu autodesenvolvimento

4. Agora identifique em que 
estágio as micro-competências 
serão desenvolvidas na experi-
ência de aprendizagem que você 
irá criar (use a plataforma, o 
tabuleiro e o baralho).

 4. Selecione a competência que 
você tem prioridade para começar 
a desenvolver cada área possui 5 
competências). 

5. Identifique e reflita sobre  quais 
são os resultados de aprendi-
zagem que você buscará alcançar 
com seus estudantes por meio 
da experiência de aprendizagem 
criada) (use a plataforma e o 
baralho).

 5. Uma competência é formada 
por três ou mais micro-competên-
cias.  Agora você precisa se auto-
avaliar para saber qual é o seu 
estágio de evolução nas micro-
-competências. Este é o ponto 
crucial da Trilha Empreendedora. 
Responda as afirmações após um 
período de reflexão e com total 
sinceridade para que a plataforma 
possa te sugerir experiências de 
aprendizagem adequadas.

6. Planeje a sua experiência de 
aprendizagem visando  alcançar 
os resultados identificados no 
item 5 e considerando, pelo 
menos, os seguintes elementos 
pedagógicos:a. Resultados de 
aprendizagem definidos no item 
5.b. Etapas e/ou cronograma da 
experiência de aprendizagem. c. 
Metodologia de ensino e apren-
dizagem; recursos pedagógicos; 
referencial teórico. d. Avaliação 
de aprendizagem.

 6. Após a autoavaliação, o 
sistema indicará as experiên-
cias de aprendizagem no UDF 
que você poderá participar para 
desenvolver as micro-competên-
cias no seu estágio de progressão.
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7. Insira a sua experiência de 
aprendizagem na PLATAFORMA.

 7. Inscreva-se, matricule-se e/
ou frequente a experiência de 
aprendizagem adequada (há um 
campo com as informações sobre 
a inscrição/participação).

8. Execute a experiência de 
aprendizagem.

 8. Frequente a experiência de 
aprendizagem, buscando sempre 
refletir sobre a competência que 
você está buscando desenvolver, 
as micro-competências que estão 
sendo trabalhadas e a autoa-
valiação que você fez na Trilha 
Empreendedora.

9. Retorne à plataforma, informe 
o status da experiência de apren-
dizagem e marque pontos na 
Trilha Empreendedora no UDF 
(PLATAFORMA).

 9. Quando concluir a experi-
ência de aprendizagem, retorne 
à plataforma da Trilha Empreen-
dedora do UDF e refaça a autoa-
valiação das micro-competências 
escolhidas, a fim de verificar o 
seu progresso pessoal.

 
2.3.3 O desenvolvimento das competências na Trilha 
Empreendedora do UDF

O primeiro e determinante passo para que a Trilha 
Empreendedora do UDF seja promovida por educadores e 
utilizada por estudantes é, logicamente,  compreender os 
conceitos utilizados em sua operacionalização. Para tanto, 
precisa-se inicialmente compreender que o empreendedo-
rismo ocorre quando alguém age sobre oportunidades e 
ideias, transformando-as em valor (financeiro, cultura e/ou 
social) para um grupo de pessoas (MOBERG et al., 2014). 
Essa é a definição ampla de empreendedorismo e aquela 
adotada pela Trilha.

Fonte: Cardoso et al., 2020.
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A Trilha Empreendedora do UDF entende que a prática 
do empreendedorismo necessita em um grupo de compe-
tências transversais que podem ser aplicadas pelos cidadãos 
em todas as esferas da vida, tais como: desenvolvimento 
pessoal, participação ativa na sociedade, (re)ingresso no 
mercado de trabalho, trabalhar por conta própria ou iniciar 
empreendimentos (culturais, sociais ou comerciais) (BACI-
GALUPO, 2016).

Assim sendo, e como já apontado anteriormente, 
a Trilha Empreendedora é composta de duas dimensões 
principais: 

(I) as três áreas de competência -- (a) Ideias e opor-
tunidades; (b) Recursos; e (c) Ação, que refl etem direta-
mente a defi nição de empreendedorismo -- e 

(II) as quinze competências que, em conjunto, consti-
tuem os alicerces do empreendedorismo como competência 
para todos os cidadãos, conforme a imagem a seguir:

Fonte: Adaptado de Bacigalupo, 2016.

Figura 2: Áreas de competência e respectivas competências desen-
volvidas na Trilha Empreendedora
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Competências

Para entendimento dos estudantes de sua formação 
e do professor na elaboração das atividades educacionais, 
cada competência será acompanhada de uma:

(I) descrição conceitual (ou dica); 

(II) afirmações que apontam para o domínio daqueles 
que a possuem; 

(III) tópicos (ou micro-competências) que 
quando reunidos em um indivíduo compõem a compe-
tência (são as micro-competências que são estimu-
ladas nas experiências de aprendizagem propostas 
pelos docentes), como no exemplo a seguir:  
 

Competência (I) Descrição 
conceitual

(II) Quem pos-
sui essa com-
petência (domí-
nio)

(III) Tópicos 
(micro-com-
petências)

Criatividade Desenvolver ideias 
completas, cria-
tivas e com pro-
pósito.

Desenvolve vá-
rias ideias e 
oportunidades 
para criar valor, 
incluindo melho-
res soluções para 
desafios existen-
tes e novo.

Ser curioso e 
aberto.

Desenvolver 
ideias.

Explora e ex-
perimenta uma 
abordagem ino-
vadora;
Definir proble-
mas.

Definir proble-
mas.

Combina co-
nhecimentos e 
recursos para 
alcançar efeitos 
valiosos.
Desenhar valor

Desenhar valor.

Ser inovador.

Tabela 3: Exemplo do detalhamento de uma das 15 competências 
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A aquisição, a aprendizagem e o desenvolvimento das 
competências ocorrerão por meio de níveis de progressão. 
Estes buscam orientar o aprendiz,  desenvolvendo auto-
nomia e responsabilidade crescentes e capacidade de gerar 
valor a partir de contextos simples e previsíveis, podendo 
evoluir até ambientes complexos e em constante mudança 
(BACIGALUPO, 2016). A progressão pode ser sintetizada 
nas quatro fases e oito estágios a seguir:

Figura 3: Níveis de progressão das competências - Fases e Estágios

Fonte: Adaptado de Bacigalupo, 2016.
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Como exemplo de progressão (em fases e estágios), 
podemos citar a capacidade de um estudante desenvolver 
ideias (inserida na competência Criatividade e na área 
Ideias e Oportunidades):

Competência: Criatividade
Tópico (micro-competência): Desenvolver ideias

Níveis de progressão
Fase Estágio R e s u l t a d o  d e 

aprendizagem
Base Descobrir Eu posso desenvolver 

ideias que resolvam 
problemas relevantes 
para mim e meu 
entorno.

Explorar Sozinho e como parte 
de uma equipe, eu 
posso desenvolver 
ideias que criam valor 
para os outros.

Intermediário Experimentar Eu posso explorar 
diferentes técnicas 
para gerar soluções 
a l ternat ivas para 
problemas, usando os 
recursos disponíveis 
de forma eficaz.

Ousar Posso testar o valor 
de minhas soluções 
com os  usuár ios 
finais.

Tabela 4: Exemplo da progressão (fases e estágios) da capacidade de 
desenvolver ideias nos níveis
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Avançado Melhorar Eu posso descrever 
diferentes técnicas 
para testar ideias 
inovadoras com os 
usuários finais.

Reforçar E u  p o s s o  c r i a r 
p r o c e s s o s  p a r a 
envolver stakeholders 
em encontrar, desen-
volver e testar ideias.

Expert Expandir Eu posso adaptar 
u m a  v a r i e d a d e 
de maneiras para 
envolver as partes 
i n t e res sadas  em 
atender às necessi-
dades da minha ativi-
dade de criação de 
valor.

Transformar Posso projetar novos 
p r o c e s s o s  p a r a 
envolver as partes 
i n t e r e s s a d a s  n a 
geração, desenvol-
vimento e teste de 
ideias que criam valor.

      

                

E como ocorre a avaliação de aprendizagem e a 
progressão do estudante? 

É importante destacar que a plataforma da Trilha 
Empreendedora do UDF, auxiliará o estudante na definição 
de suas prioridades e na sua autoavaliação, guiada por 
resultados de aprendizagem pré-definidos. É também a 
plataforma que irá realizar a integração entre a(s) compe-
tência(s) específica que o estudante precisa desenvolver 
(em um determinado nível de progressão) com todas as 

Fonte: Adaptado de Bacigalupo, 2016.
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experiências de aprendizagem inseridas pelos docentes do 
UDF que correspondem à mesma competência e nível de 
progressão.

É preciso entender que resultados de aprendizagem 
são declarações do que um aluno sabe, compreende e é 
capaz fazer após a conclusão de uma experiência de apren-
dizagem (CEDEFOP, 2009) e são essenciais para fazer com 
que a Trilha seja acionável e gerenciável, sem ruídos, pelos 
atores apontados inicialmente (docente, estudante e IES). 
Um exemplo de oito resultados de aprendizagem, combi-
nando cada fase e seus respectivos estágios, encontra-se 
na Tabela 3.  Aqui é importante assinalar ainda que, além 
de um método de avaliação, os resultados de aprendizagem 
podem ser usados para orientar a definição de pedagogias 
específicas, métodos ativos e ambientes de aprendizagem 
que promovem a aprendizagem empreendedora efetiva 
(BACIGALUPO, 2016).

Em suma, ao considerar as quinze competências -- 
cada qual com três a cinco micro-competências (tópicos) 
--, aprendidas e desenvolvidas em fases e oito estágios 
de progressão,  obtém-se ao final quase 480 resultados 
de aprendizagem que serão desenvolvidos em um modelo 
gamificado durante toda a graduação do estudante.

2.4 Aprendizagem autêntica

Outro princípio importante para a operacionalização da 
Trilha Empreendedora do UDF é que ela considera, como 
fundo teórico, a criação de um ambiente de  aprendizagem 
autêntica pelo docente. 

Aprendizagem autêntica possui múltiplas definições 
que envolvem, no processo, experiências reais; experiên-
cias profissionais; exemplos da vida real; visitas técnicas e 
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excursões; espontaneidade e leveza; ambientes de apren-
dizagem diversos; dentre outras (LOMBARDI, 2007). 

Nove são os elementos que favorecem e garantem a 
aprendizagem autêntica (HERRINGTON & HERRINGTON, 
2006; LOMBARDI, 2007), detalhados a seguir: 

(I) Contexto autêntico: refere-se a um ambiente de 
aprendizagem físico ou virtual, que reflita a forma como 
a competência adquirida será aplicada na vida real. Tal 
ambiente precisa ser desenhado de forma a preservar a 
complexidade da vida real e permitir que as ideias possam 
ser exploradas na mesma medida de situações reais. 
Também deve oferecer propósito e motivação para o apren-
dizado, já que o contexto próximo ao real justifica aos estu-
dantes uma boa razão para desenvolver tal competência.

(II)  Atividades autênticas: são atividades (e/ou 
tarefas) de aprendizagem que têm relevância no mundo 
real. Isso significa que as tarefas devem ter objetivos 
claros, vinculados ao mundo real; exigir produção de conhe-
cimento, em vez de somente reprodução; serem complexas 
e muitas vezes mal definidas; e serem concluídas após 
um período considerável de experiência de aprendizagem. 
De todos os nove elementos da aprendizagem autêntica,  
este é o mais importante. Apesar da Trilha Empreende-
dora fornecer as orientações gerais para que o professor 
desenhe sua atividade educacional, é ele que em última 
instância tem a liberdade e autonomia e responsabilidade 
pelo formato final.

(III) Referência de especialistas: os estudantes 
devem ter acesso e usar como referência o pensamento 
de diversos especialistas (vídeos, entrevistas, podcasts, 
palestras, livros etc.) para a partir de então depreender 
como eles pensariam e agiriam em situação semelhante 
àquela que que está sendo explorada na atividade educa-
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cional. Uma dúvida recorrente é sobre como definir quem é 
o especialista: normalmente ele é encontrado nos campos 
acadêmico, político, social, histórico, cultural e geográfico:

(IV) Diferentes perspectivas e múltiplos pontos de 
vista: um ambiente de aprendizagem não pode ser consi-
derado autêntico se é baseado nos pontos de vista de 
professor e livro-texto únicos. O uso de ferramentas de 
busca e pesquisa, bem como de meios diversos (podcasts, 
vídeos, MOOCs, obras de arte, artigos etc.) facilitam o 
acesso a diferentes perspectivas.

(V) Colaboração: o ambiente de colaboração oferece 
aos alunos não apenas suporte social, mas reflexão, arti-
culação, além de outros benefícios para a resolução de 
problemas reais. Isso significa que a aprendizagem autên-
tica necessita de atividades planejadas para serem reali-
zadas em duplas ou times, utilizando o suporte tecnológico 
para fortalecer a colaboração (blogs, aplicativos para times 
e tarefas, redes sociais, drive em nuvem etc.).

(VI) Articulação: Devem existir oportunidades e 
momentos para que os estudantes possam discutir, falar e 
escrever sobre a o desenvolvimento de sua compreensão e 
suas competências. O ato de falar ou escrever requer que 
os aprendizes construam sentido e forneçam forma ao seu 
entendimento, possibilitando a identificação de lacunas no 
conhecimento e a criação de conexões de aprendizagem 
robustas. A articulação pode ser feita por meio de apresen-
tações e seminários, micro-aulas online, postagens em redes 
sociais ou blogs, gravação de filmes ou documentários, bem 
como a escrita de artigos científicos ou não.

(VII) Reflexão: No contexto da aprendizagem autên-
tica, a reflexão não é somente uma busca silenciosa e soli-
tária do estudante. Ela envolve oportunidades para pensar, 
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refletir e discutir possibilidades entre pares. Envolve tomada 
de decisão de cunho interpessoal e social, onde estudantes 
constroem, de forma colaborativa, as melhores abordagens 
para alcançar seus objetivos. A reflexão deve ocorrer na 
ação e sobre a ação em diferentes meios e modalidades.

(VIII) Mudança de papel dos professores: Em ativi-
dades que busquem aprendizagem autêntica, o professor 
passa a exercer um papel menos didático e mais de assis-
tência. Ao invés de dar respostas ou informações completas 
aos alunos, os professores devem ajudá-los em um nível 
metacognitivo, fazendo mais perguntas. Nessa situação, 
o professor usa estratégias de coaching e scaffolding, por 
exemplo.

(IX) Avaliação autêntica: O processo de avaliação 
precisa estar intimamente integrado com as atividades e 
tarefas propostas (item II) -- ao invés de testes e provas 
separadas --, devendo proporcionar oportunidade para 
lapidar e melhorar o as competências desenvolvidas. A 
avaliação deve usar, dessa forma, o resultado de aprendi-
zagem e o propósito da atividade educacional como guias.  
Cabe destacar que o processo de avaliação ocupa parte 
considerável do tempo e do esforço do estudante e deve 
ser realizada em colaboração com os demais (item V). O 
efeito de definir uma atividade autêntica e envolvente pode 
ser destruído por uma avaliação inadequada. 

 Cabe ressaltar que os elementos da aprendizagem 
autêntica devem ser considerados durante, mas não exclusi-
vamente, na etapa 6  da Tabela 2,  que sintetiza as atribuições 
dos educadores para implementação da Trilha Empreendedora.
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3. CONSIDERAÇÕES PARA 2020

O ano de 2020 chegou, finalmente, para a efetiva 
implementação da Trilha Empreendedora na graduação 
do Centro Universitário UDF e com isso desafios e novas 
descobertas já foram feitas. Quanto aos desafios, estamos 
a nos perguntar (e então investigar):

• Como garantir uma avaliação de aprendizagem cada 
vez mais precisa? 

• Como proporcionar aos estudantes experiências de 
aprendizagem cada vez mais relevantes, ricas e efetivas?

• Que tipos de barreiras, estudantes e professores 
encontrarão para a adoção da Trilha Empreendedora? 

• De que maneira podemos inserir valores e virtudes 
no processo de desenvolvimento de competências 
empreendedoras?

Como principal descoberta, identificamos a Trilha 
Empreendedora também como uma ferramenta de 
formação e capacitação docente, tendo contribuído para 
que os docentes de graduação do UDF possam desenvolver, 
também, o seu perfil em forma de T.

Cabe sinalizar que inovação e a originalidade exigem 
das organizações, no mínimo, três elementos: autonomia 
dos criativos, abertura ao erro controlado e investimento 
com perspectivas de longo prazo. Ambas as condições têm 
sido oferecidas durante todo o processo.

Assim sendo, a Trilha Empreendedora do UDF não 
seria possível sem o apoio da Diretoria Acadêmica do Grupo 
Cruzeiro do Sul, em nome do professor Renato Padovese, 
e sem a visão e o suporte constante da Reitora do UDF, 
professora Beatriz Eckert-Hoff. 
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professores e professoras que fizeram parte da força-ta-
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INTRODUÇÃO

- Você me diria, por favor, qual caminho eu devo 
seguir a partir daqui?

- Isso depende bastante de para onde você quer ir.
- Eu não me importo muito onde

- Então não interessa qual caminho você vá.
Lewis Carol – Alice no País das Maravilhas

A educação é um processo que pode se desenvolver 
de maneira formal ou informal, mas que visa, sobretudo, 
a socialização de um indivíduo. De maneira informal, o 
sujeito aprende as regras culturais e sociais, que são trans-
mitidas pela família e pela comunidade. Por outro lado, a 
educação formal, associada à vida escolar/acadêmica, se 
propõe a aplicar métodos de ensino direcionados ao desen-
volvimento intelectual e profi ssional dos sujeitos. 

Segundo o Dicionário de Administração e Negócios, 
o termo empreendedorismo é um neologismo, que signi-
fi ca uma ação com a intenção de tentar ou fazer alguma 
coisa. Também se relaciona a uma área do saber que 
estuda estratégias e ferramentas direcionadas à melhoria 
das empresas, que já existem ou que ainda estão no plano 

CAPÍTULO 2

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NO ENSINO SUPERIOR

Marcel Fernando Inácio Cardozo 
Viviane Regina de Oliveira Silva 
Vera Maria Jarcovis Fernandes
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das ideias (DUARTE, 2011). Estima-se que o empreende-
dorismo tenha surgido no século XIX, a partir de magnatas, 
principalmente americanos, que registravam os negócios 
de família para que os sucessores pudessem utilizar como 
modelo. Além disso, a primeira disciplina formal se deu nos 
anos finais de 1920, através dos estudos de Norman Gras 
(MORALES, 2005). 

A prática empreendedora requer que o profissional 
desenvolva uma série de habilidades, comportamentos 
e atitudes que podem ser adquiridas por meio da apren-
dizagem. Esse processo vem sendo denominado como 
Educação Empreendedora – EE,  a qual  atende a objetivos 
bem definidos, como: a conscientização voltada para o 
futuro de uma carreira empreendedora; o desenvolvimento 
de atributos pessoais que estejam alinhados ao contexto e 
às demandas atuais como criatividade e competitividade; 
o incentivo a criação de negócios e empreendedores; a 
geração de empregos; e o preparar-se para o mundo dos 
negócios, com conhecimentos de ordem prática e burocrá-
tica (LOPES, 2010).

Nesse sentido, a EE visa a formar indivíduos antes 
mesmo de iniciarem a criação de um negócio, durante a 
implantação ou ainda para aqueles que já estão com a 
empresa montada, mas que buscam aprimorar suas estra-
tégias. Em resumo, a EE vai variar conforme seu público-
-alvo e se propõe a ensinar o empreendedorismo, focar no 
indivíduo para que ele passe a se comportar de maneira 
empreendedora e ainda direciona para o negócio, a fim de 
que este seja de fato empreendedor. 

Inúmeras mudanças ocorreram na concepção de Admi-
nistração desde seu surgimento em 5.000 a.C, entre os 
povos Sumérios, até os dias atuais. Há diferentes correntes 
teóricas que dissertam sobre esse tema e contribuem para 
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a formulação de estratégias que visam a melhoria e solu-
ções empresariais. A passagem da administração tradi-
cional para a moderna foi marcada, especialmente a partir 
da década de 1970. Nesta nova perspectiva, considera-se 
o colaborador como um ser ativo dentro da organização, 
parceiro da mesma e dotado de criatividade. Além disso, 
passou-se a reconhecer e valorizar os atributos pessoais, a 
fim de utilizar suas habilidades individuais para benefício e 
crescimento dos negócios (CHIAVENATO, 2008). 

O comportamento organizacional é um campo apli-
cado de conhecimento adquirido sobre os indivíduos para 
tornar as organizações mais eficazes, tendo como temas 
centrais a motivação, o comportamento de liderança e 
poder, a comunicação interpessoal, a estrutura de grupo e 
processo, a aprendizagem, o desenvolvimento de atitude 
e percepção, processo de mudança, conflito, projeto de 
trabalho e estresse no trabalho (WAGNER; HOLLENBERCK, 
2012).

A partir dos fundamentos da administração contem-
porânea, compreende-se como uma empresa se organiza 
e como seus recursos (humanos e materiais) são geren-
ciados. Neste sentido, tem se tornado cada vez mais impor-
tante conhecer a estratégia e cultura de uma corporação, 
pois são estas que missão, visão, valores e seu modelo 
de gestão de negócios. Esse modelo está intrinsecamente 
ligado à cultura organizacional, a qual, de forma circular, 
sofre influência dos gestores, que definem as expectativas 
para aquela empresa (CROZATTI, 1998).

 Como o mercado de trabalho tem exigido profissionais 
cada vez mais capacitados e preparados para as inova-
ções e demandas atuais, este texto propõe identificar como 
o clima organizacional influencia no desempenho de seus 
colaboradores.
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Acredita-se que, quando há um sentimento de satis-
fação com o relacionamento entre colegas, gestão e 
ambiente de trabalho de um modo geral, o funcionário se 
sente mais motivado e por isso a organização apresenta 
resultados melhores nos seus produtos e serviços.

O modelo tradicional de administração estava preo-
cupado com a captação e retenção de clientes externos, 
fluxo de caixa, maquinário, dentre outros. Contudo, nas 
últimas décadas, cresceu o interesse em gerir os clientes 
internos, melhorar a estratégia de negócio e desenvolver 
as habilidades dos colaboradores. Alguns fatores são anali-
sados, como: se o funcionário está feliz, bem remunerado, 
gozando de boa saúde, se é capacitado para exercer a 
função, se a interação entre as equipes de trabalho é posi-
tiva e se ele recebe benefícios como transporte, vale-re-
feição, assistência médica, entre outros. Todas essas ques-
tões influenciam diretamente na relação entre empresa, 
funcionário e clientes, podendo ou não, levar a empresa ao 
sucesso. 

A educação tradicional praticada no ensino superior se 
baseava em um mercado de trabalho formal, contudo, em 
razão das novas tecnologias e da globalização empresarial 
e cultural, as instituições de ensino superior vêm modifi-
cando seus currículos para que os graduandos possam obter 
uma formação empreendedora. A educação empreende-
dora pode servir não só para que os formandos abram seu 
próprio negócio, mas para que sejam veículos de inovação 
nas empresas em que atuam (intraempreendedor) (RIBE-
RIRO; OLIVEIRA; ARAÚJO, 2014).

Este capítulo tem como objetivo discutir a educação 
empreendedora no ensino superior. Para isso, diferentes 
autores e estudos foram consultados, a fim de explorar expe-
riências, definições e estratégias para esse campo do saber.  
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2. EMPREENDEDORISMO E EMPREENDEDOR: DO QUE 
ESTAMOS FALANDO?

O que fazem os empreendedores? Eles usam 
sua indústria (ou seja, seu trabalho) para organizar 
e dirigir os fatores de produção, de forma a atender 
as necessidades humanas. No entanto, eles não são 
apenas dirigente. São também planejadores, avalia-
dores de projetos e tomadores de risco. Usando seu 
próprio capital, ou o que emprestam de outros, eles 
o transferem para os proprietários do trabalho, os 
recursos naturais (terra) e maquinário (ferramentas). 
Esses pagamentos, ou aluguéis, somente são recu-
perados se os empreendedores conseguem vender o 
produto para os consumidores. (SAY, 1828).

Segundo definições dos dicionários da língua portu-
guesa, um empreendedor é alguém ativo; arrojado; um 
chefe de empresa, aquele indivíduo que cria um negócio; 
responsável ou gestor da organização, geração, análises e 
riscos dos lucros. Assim, o dicionário de Ciências Sociais 
conceitua: 

O termo empreendedor denota a pessoa que 
exercita total ou parcialmente as funções de: a) iniciar, 
coordenar, controlar e instituir maiores mudanças no 
negócio da empresa, e/ou, b) assumir os riscos, nessa 
operação, que decorrem da natureza dinâmica da 
sociedade e do conhecimento imperfeito do futuro e 
que não pode ser convertido em certos custos através 
de transferência, cálculo ou eliminação (MORALES, 
2005, p.17).

No Brasil, houve uma mudança na visão sobre 
mercado de trabalho nas últimas décadas. Antes da Era 
que vivemos hoje, estabilidade e independência financeira 
estavam associadas ao emprego em grandes multinacionais 
ou empresas do poder público. No entanto, a geração atual 
tomou rumos diferentes e vem colocando o sonho de ser 
dono do próprio negócio em primeiro plano. Isso também 
se refletiu na formação profissional, que naquele primeiro 
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momento estava direcionada na formação de mão de obra 
especializada e agora percebe a necessidade de estruturar 
cursos voltados para o empreendedorismo e geração de 
negócios.

 A parceria realizada em 2001, entre o Ministério da 
Educação e Cultura (MEC) e o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), foi pioneira na ideia 
de formar indivíduos capazes de gerar novos empregos. 
Pesquisas também apontaram que, com a mudança no 
cenário econômico global, o empreendedorismo foi apon-
tado como uma necessidade para evitar a estagnação 
econômica.

A fi gura 1 expõe a história  da origem do empreen-
dedorismo:

Fonte: adaptado de Morales (2005).

Fugura- 1 Linha do tempo: origem do empreendedorismo



49

Os autores concordam que é difícil encontrar uma defi-
nição única sobre o que é ser empreendedor. Há, contudo, 
na literatura um consenso de que empreender é uma 
atitude que está relacionada aos resultados podendo estar 
ligada aos processos de gestão; e, por isso, ser evidenciada 
em modelos capitalistas ou socialistas de produção. Acre-
dita-se que a etimologia do termo empreender derive do 
francês entrependre, fazendo uma alusão aos franceses do 
século XVI que lideravam incursões militares. Com efeito, 
na sequência, passou a designar indivíduos que estavam 
aptos a suportar incertezas, a correr riscos e a inovar. 

O quadro 1 sintetiza os principais tipos de empreen-
dedores relatados: 

Autônomos  Executam os serviços pesso-
almente a part ir das suas 
habilidades.

Formadores de equipes  Contratam outras pessoas e 
delegam tarefas, formam equipes.

Inovadores independentes  São os desenvolvedores de novos 
produtos.

Multiplicadores de padrão  Obtém lucro com a multiplicação 
do negócio via rede ou franquia.

Exploradores de economia de 
escala

 Menores preços via economia de 
escala.

Agregadores de capital  Captam recursos para que finan-
ceiras possam operar.

Aquisidores  Compram empresas que já 
estejam em funcionamento.

Especialistas em compra e 
venda

 Compram empresas em crise 
e revendem após solucionar os 
problemas.

Quadro 1 – características de empreendedores
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Formadores de conglomerados  Compram ações de uma 
empresa, assumem seu controle 
e de outros negócios do mesmo 
ramo ou não.

Especuladores  Commodities.
Manipuladores de valor 
aparente

 Compram negócios baratos, 
melhoram sua estratégia e 
revendem

Realizadores pessoais  Necessidade de realização, inicia-
tiva pessoal, metas pessoais.

Verdadeiros gerentes  Líder, decisivo, positivo, competi-
tivo, desejo pelo poder, destaque.

Empáticos supervendedores  Empatia, ajudar o próximo, 
crença no social, relacionamento 
positivos com o outro, força de 
vendas.

Especialista geradores de 
ideias

 Inovador, criativo, desenvolvedor, 
inteligência, evita riscos.

Segundo Maximiano (2011), o espírito empreen-
dedor está intrínseco às pessoas que realizam, reúnem os 
recursos necessários e assumem os riscos inerentes a todo 
tipo de empresa, ou seja, os desenvolvedores de negócios 
em pequenas ou grandes empresas. O autor aponta que 
a origem latina do termo imprendere, está relacionada ao 
ato de tomar decisões difíceis e trabalhosas, executar. Já o 
comportamento ou espírito empreendedor, entrepreneur-
ship, derivou-se do francês já exposto anteriormente. 

 O empreendedorismo está vinculado à prosperidade. 
Dois exemplos de pessoas empreendedoras que mudaram 
não só sua condição econômica, mas toda estrutura social 
foram Henry Ford e Bill Gates. Ambos, respectivamente, 
criaram um produto, automóveis e computadores, os 
quais desenvolveram a tecnologia, os negócios e a socie-

Fonte: Adaptado de Morales (2005).



51

dade como um todo. Nesse sentido, podemos dizer que o 
mercado é feito por grandes e pequenos empreendedores. 
Esses sujeitos movimentam impostos, salários, juros, 
matéria-prima e insumos, que, por sua vez, acarretam 
mudanças no padrão e qualidade de vida.  

O padrão de vida refere-se à quantidade de bens e 
serviços que as pessoas podem comprar com o dinheiro 
de que dispõem; Qualidade de vida é o bem-estar geral 
da sociedade, medido em termos de liberdade, política, 
educação, saúde, segurança ou ausência de violência, 
limpeza e proteção do ambiente, lazer e outros fatores 
que contribuem para o conforto e a satisfação das 
pessoas (Maximiano, 2011, p.2).

A fi gura 2 a seguir esquematiza os principais traços 
comportamentais do empreendedor:

Fonte: Maximiano (2011, p.4).

Figura 2- complemento empreendedor
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Dentre as principais vantagens de ser um empreen-
dedor, podemos elencar a autonomia para decidir e executar 
seu trabalho, o desafi o constante que impulsiona a prática 
e maior controle fi nanceiro. Por outro lado, como desvan-
tagens, há o sacrifício pessoal, a sobrecarga de responsa-
bilidade, a restrição de poder trabalhar como uma margem 
de erro muito reduzida, devido aos grandes impactos que 
isso pode ocasionar na gestão no negócio.

Uma empresa é um sistema integrado, formado por 
pessoas, insumos e estrutura que se relacionam para apre-
sentar ao consumidor um produto fi nal de qualidade, com 
valor agregado.

Nesse sentido, a fi gura 3 explana os papéis desempe-
nhados pelo empreendedor para desenvolver uma empresa 
de sucesso.

Figura 3 – Papeis do empreendedor

Fonte: Maximiano (2004).
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Segundo Dolabela (1999), os empreendedores movi-
mentam a economia e são agentes de mudança social. O 
autor cita um dos mais importantes teóricos do empreen-
dedorismo, Schumpeter, para esclarecer que essa atitude 
é própria de indivíduos que estão abertos à inovação e às 
oportunidades. Além disso, o empreendedor é o profissional 
que coloca em prática sua imaginação. Nesse sentido, para 
não se limitar apenas ao mundo empresarial, o autor define 
que o empreendedor é aquele “que sonha e busca trans-
formar seu sonho em realidade” (DOLABELA, 1999, p.26). 
Sobretudo, o empreendedor está imerso em um contexto 
social e por ele é formado.Logo, se culturalmente valo-
riza-se a atitude empreendedora, consequentemente, 
haverá motivação suficiente para que novos negócios sejam 
formados. Assim, é próprio do ser humano e, ao mesmo 
tempo, um atributo inato, a capacidade de empreender 
para melhorar sua vida e sua relação com o outro.

Empreender é um ato de liberdade, que pode se mani-
festar coletivamente, visto que não é um atributo dado a 
alguns indivíduos apenas. Contudo, não se pode ensinar a 
empreender como se fosse uma disciplina tradicional, mas 
pode ser aprendido, desde que com metodologia adequada. 
Do ponto de vista do indivíduo, empreender é da ordem da 
autorrealização. E, finalmente, considerando os aspectos 
éticos, empreender é pensar na coletividade, na melhoria 
da qualidade de vida e bem-estar daqueles que estão no 
entorno, extrapolando, assim, o mero retorno financeiro, 
mas ampliando para um compromisso social (DOLABELA, 
1999).

De conhecimento de tais atributos, partimos para o 
entendimento do que sejam os modelos de competências 
empreendedoras. Para isso, inicialmente é preciso escla-
recer que o empreendedorismo, embora seja uma disci-
plina pertencente ao campo da Administração, tem fortes 
correlações com a psicologia, seja para o entendimento da 
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personalidade humana, como para os aspectos motivacio-
nais. Nesse sentido, entendemos como competência um 
ramo de estudo psicológico introduzido por Robert White, 
mas que teve em David McClelland seu maior difusor dentro 
da teoria dos Recursos Humanos. 

Com efeito, discute-se qual o marcador que se torna 
indispensável para determinar o sucesso de um empreen-
dedor? Logo, McClelland foi o precursor da valorização da 
competência no lugar da inteligência, visto que nem sempre 
os sujeitos considerados mais inteligente em um processo 
de testagem psicológica, apresentavam os melhores resul-
tados/desempenhos. Se tais habilidades podem ser desen-
volvidas e aperfeiçoadas, é possível que haja um caminho 
para isso. No próximo tópico discutiremos a pedagogia 
empreendedora (Maximiano, 2011).

3. EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NO ENSINO 
SUPERIOR

[...] não há como garantir o sucesso de um 
empreendimento. O que se busca são elementos que 
permitam a diminuição do risco, e não a sua elimi-
nação (DOLABELA, 1999).

Para o professor Fernando Dolabela, o empreendedo-
rismo visa ao crescimento econômico e ao desenvolvimento 
social. Para tal, ele esclarece que o ensino é o mecanismo 
que melhor se aplica para a formação profissional e catali-
sador da transformação cultural. Dolabela criou na Univer-
sidade Federal de Minas Geras, no ano de 1992, o método 
Oficina do Empreendedora, estratégia que foi replicada em 
outras 400 instituições de ensino superior e mais de 4 mil 
professores universitários. No ano 2000 lançou o curso de 
empreendedores no ensino básico. 
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Isso significa também dizer que a visão de empreen-
dedorismo apregoada se refere a toda atividade humana, 
não só aquela voltada para os negócios. Para o autor, 
empreender é um jeito de ser. A pedagogia empreendedora 
nasceu em 2003 e rapidamente expandiu-se para todo o 
país, gerando novos disseminadores dessa ideia (DOLA-
BELA, 1999). A primeira característica apontada por Dola-
bela a respeito de um jeito de ser empreendedor é expli-
cado no fragmento extraído do livro “O segredo de Luisa”:

Em minha vivência no ensino de empreendedorismo, 
uma coisa chama a atenção: o fascínio despertado nos 
alunos (e em mim também) pelos empreendedores 
que convido à sala de aula para narrar suas experiên-
cias. Falam com entusiasmo e paixão sobre a aven-
tura de sua vida. Através deles, consegui entender 
algo que sempre li nos livros: a empresa é um sonho 
que se fez realidade. Já tive oportunidade de ouvir 
empreendedores narrando alguns dos seus fracassos. 
É como se estivessem falando de um ser amado e 
perdido. Nessas ocasiões, a emoção domina a sala de 
aula, e alguns de nós acompanhamos o narrador em 
suas lágrimas (DOLABELA, 1999, p.18).

Dessa forma, para falar em ensino empreendedor 
primeiro é preciso pensar em um problema gerador de 
motivação, já que este se constitui o caminho para o apren-
dizado do empreendedor. Inicialmente delimita-se o ponto 
de chegada, para então buscar o saber e as ferramentas 
que conduzirão ao cumprimento das metas estabelecidas. 
Logo, ao se abordar o tema pelo viés da educação empre-
endedora, o modelo utilizado é focar no indivíduo e não 
na técnica mais adequada, dado que “na atividade empre-
endedora, o conhecimento é volátil, mutante, nervoso, 
emocional. O ser é mais importante do que o saber, razão 
pela qual o empreendedor precisa ser alguém preparado 
para aprender a aprender“ (DOLABELA, 1999, p.20). 
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Em geral, falta aos futuros empreendedores um instru-
mental básico que os possibilite ir em busca das estraté-
gias mais adequadas para seu negócio. Com efeito, o que 
se nota é uma desmotivação para que avancem em suas 
incursões. No Brasil ainda é pouco difundida a técnica deno-
minada Plano de Negócios. Porém essa estratégia permite o 
domínio das diferentes áreas que compõem uma empresa, 
como o marketing, financeiro, gestão de pessoas, organi-
zação e planejamento. 

Um tema frequente nas discussões acadêmicas e 
econômicas é o ensino do empreendedorismo no ensino 
superior, tema também do presente capítulo. Isso porque, 
como já foi discutido anteriormente, é preciso que se forme 
um perfil empreendedor e o modo mais eficaz para isso é 
por meio da educação. Sobretudo, porque o sucesso de 
negócio ou uma ideia está fortemente vinculado com a 
habilidade empreendedora do seu criador. O ensino permi-
tirá que o graduando entenda a importância do seu negócio 
para si e para sua comunidade.

 Ademais, a EE pressupõe que o aluno extrapole o 
conhecimento teórico e inicie a prática, para que o saber 
possa se consolidar e ele possa desenvolver as competên-
cias necessárias. A EE visa ensinar o educando a compre-
ender suas escolhas e trilhar o caminho que planejar para 
seu futuro; logo, é um exercício de autonomia, liberdade e 
responsabilidade. 

A melhor abordagem para a EE é contextualizar a 
teoria, ou seja, apresentar aos alunos uma teoria que possa 
ser problematizada com histórias reais, para que possam 
aprender de forma autônoma. Mas, qual a necessidade 
de se falar em educação empreendedora no ensino supe-
rior? É uma mudança de mentalidade, que visa inculcar no 
educando a noção de que ele pode e deve se tornar um 
agente de transformação social, usando seu saber e sua 
criatividade para gerar benefícios para a sociedade. 
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Com efeito, a instituições de ensino superior vêm se 
adequando para que seus currículos contemplem um ensino 
que possibilite desenvolver a inovação em seus alunos. 
Além disso, sabe-se hoje que a motivação impulsiona a 
inovação e para isso é necessário que se tenha todo aporte 
teórico disponível. O objetivo primordial da EE é despertar 
ou desenvolver o espírito empreendedor. 

Existem poucos estudos que apontam para resul-
tados precisos sobre a eficácia da EE; todavia, sabe-se que 
a educação é capaz de desenvolver um comportamento 
empreendedor. É necessário, portanto, observar a didática 
das instituições EE, por meio de associação entre recursos 
pedagógicos e andragógicos (BATISTA; SILVA, 2016). 

O desemprego e a baixa remuneração são efeitos 
de um conjunto de fatores que têm trazido impactos na 
economia globalizada; por consequência, até 2020, os 
países europeus, por meio da “Estratégia de Lisboa”, propu-
seram três prioridades:

(1) criação de valor baseado no crescimento do conhe-
cimento suportado na inovação; (2) desenvolvimento 
das pessoas e sua inclusão na sociedade através da 
aquisição de novas competências, desenvolvendo o 
empreendedorismo e promovendo a flexibilidade do 
mercado de trabalho; (3) criação de uma economia 
competitiva, em rede e ambientalmente responsável, 
aumentando a produtividade e gastando menos 
recursos (COSTA; CARVALHO, 2011, p.104).

De modo geral, tem havido um decréscimo no número 
de trabalhadores, com exceção daqueles com nível superior 
de escolaridade, um crescimento no ano de 2010. Esses 
fatores justificam a necessidade de uma educação empre-
endedora, que se faz notória por seu potencial inclusivo. 
Nos países da União Europeia o ensino empreendedor é tido 
como uma estratégia sustentável que promove inclusão 
social.



58

Com efeito, esse tem sido o modelo econômico 
competitivo adotado nos últimos anos, que se articula, 
principalmente, com atividades ligadas ao meio ambiente 
e às tecnologias modernas, com vias à criação de novos 
postos de trabalho. Logo, considerando que o trabalho é 
um antídoto para a exclusão social e a pobreza, a educação 
empreendedora se propõe a auxiliar na criação do autoem-
prego (COSTA; CARVALHO, 2011). Os autores citam três 
categorias de EE:

i)Educação sobre a empresa, onde o principal obje-
tivo é aumentar a consciência sobre a criação da 
nova empresa; ii) Educação para a empresa, onde a 
aprendizagem é centrada nas atitudes e associadas à 
criação e gestão de novos empresas, principalmente 
aqueles relacionados com as questões de gestão e 
de criação de um novo negócio; e iii) Educação na 
empresa, sendo o alvo estabelecido por empresários. 
O objetivo principal é melhorar a gestão das compe-
tências individuais para promover a sustentabilidade 
dos negócios (COSTA; CARVALHO, 2011, p.106-107).

A tabela 2 abaixo elenca as dimensões e compe-
tências que devem constar no plano de aula para a EE: 
 

Principais dimensões  Competências de gestão
Educação para atitudes e compe-
tências empreendedoras.

Financiamento, contabilidade, 
tecnologias de informação e 
comunicação, marketing, recursos 
humanos ou de outras áreas 
funcionais.

A formação de como criar um 
negócio.

Assunção de riscos, a liderança, a 
autoconfiança, a criatividade e a 
resolução de problemas.

A sensibilização para o empreen-
dedorismo como uma opção de 
carreira.

Tabela 2 – Dimensões e Competências

Fonte: adaptado Costa e Carvalho (2011).
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Segundo Mancio (2018), há oito temas que devem 
ser prioritariamente debatidos na educação empreende-
dora: Empreendedor; inovação; criação de organizações; 
lucro; crescimento; singularidade e proprietário/gestor. Ele 
também sintetiza as principais características ou compe-
tências empreendedoras que precisam ser desenvolvidas 
ao longo do curso: propensão a assumir riscos; criativi-
dade; necessidade de realização; autoeficácia; orientação 
social; proatividade; persistência; capacidade analítica; 
capacidade de motivar pessoas.

 A educação empreendedora pode, pois, ser definida 
como conteúdos e estratégias que, reunidos, habilitam o 
educando para uma prática empreendedora. Mancio (2018) 
explorou dois modelos de progressão no ensino de empre-
endedorismo. O primeiro, Blenker et al., assegura que 
empreender gera valores para além do econômico, como 
a transformação social. Além disso, todo empreendedor 
precisa desenvolver a “mentalidade empreendedora”. 

A figura abaixo exemplifica esse modelo.

Figura 4 – Progressão no ensino do empreendedorismo

Fonte: Blencker et al. (2011) apud Mancio (2018, p.32).
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O segundo, Rasmussen e Nybye apud Mancio 2018, se 
organiza na aplicação de quatro dimensões que acompa-
nham toda a formação do indivíduo, desde os anos iniciais 
e vai se complexificando: ação, criatividade, ambiente e 
atitude pessoal. A figura a seguir exemplifica melhor esse 
modelo:

 

A fim de que o ensino do empreendedorismo seja 
efetivo, a literatura concorda que é preciso que esses 
modelos promovam maior independência ao longo do 
aprendizado, para que o aluno seja mais protagonista no 
seu processo de aquisição do conhecimento. Assim sendo 
cinco estágios de maturidade na EE no ensino superior 
podem ser analisados, como: atividades isoladas, disci-
plina específica de empreendedorismo, conjunto de disci-
plinas específicas, cultura empreendedora nas disciplinas 
de graduação e centro de empreendedorismo.

Figura 4 – Dimensões da educação empreendedora

Fonte: Mancio (2018, p.33).
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Finalmente, o que e como deve ser ensinado em um curso 
voltado para a educação empreendedora? Mancio (2018), 
buscando responder a essas questões, retomou alguns autores 
e adotou o seguinte modelo exposto a seguir pela figura: 
 

Com feito, a educação empreendedora visa inculcar 
no educando três principais aspectos: o primeiro, refe-
re-se à iniciativa e à paixão pelo negócio que executa; o 
segundo, ressalta sua capacidade criativa e transformadora 
da realidade social a partir da sua empresa; e, por último, 
o empreendedor entende que está passível de fracassar e 
assume isso, bem como, os riscos inerentes ao trabalho 
(DORNELAS, 2008). 

Figura 7 – modelo teórico para EE

Fonte: Fayolle e Gally (2008) apud Mancio (2018, p.36).
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Chiavenato (2008) chama de “espírito empreendedor” 
essa energia que move a economia, pois ela impulsiona os 
recursos e ativa talentos. O empreendedor é um radar para 
as oportunidades, qualidade que requer rapidez e precisão, 
tendo em vista a fluidez do mercado e também aos outros 
empreendedores que estão sempre atentos  às melhores 
ocasiões. A tarefa do empreendedor é agir com respon-
sabilidade e inovação, mantendo uma postura dinâmica 
frente os desafios.  

Por fim, quanto aos estilos de aprendizagem e as prin-
cipais técnicas pedagógicas utilizadas na EE, essas podem 
ser organizadas em quatro grupos: a) reflexivo-teórico, 
que possibilita mudanças no conhecimento por meio de 
aulas teóricas, leituras, registros do professor, conceitu-
ação, artigos e avaliação; b) reflexivo-aplicado , que visa 
mudança na avaliação, através de filmes, palestras expo-
sitivas, debates, estudos de caso, avaliação e resolução 
de problemas e instruções; c) ativo-aplicado, que tem 
como objetivo viabilizar mudanças atitudinais e nas habi-
lidades, através de jogo, simulações, exercícios, discus-
sões, diários, projetos aplicados; e, d) ativo-teórico, que 
busca promover mudanças na compreensão recorrendo a 
trabalhos em grupo, discussões, experimentos, leituras e 
análise de publicações em periódicos.
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1. INTRODUÇÃO

Segundo Rocha e Freitas (2014) o empreendedorismo 
é uma temática explorada em diversas pesquisas devido 
aos papeis que desempenha na economia, no desenvolvi-
mento de regiões e nos países estando associado a uma 
característica peculiar que é a criação de novos negócios 
por sujeitos empreendedores, portanto o assunto desperta 
o interesse de governos e sociedade na busca de alter-
nativas para combater o desemprego e gerar crescimento 
econômico.

Embora o termo empreendedorismo esteja associado 
ao mercado, referindo-se a alguém que abre uma empresa 
gerando emprego e renda, pode-se ampliar esta visão ao 
contexto educacional a fi m de estudar como o empreen-
dedorismo pode contribuir para a formação de cidadãos 
autônomos e criativos no contexto educacional (SILVA et 
al, 2015).

Há muito o que se fazer em relação ao empreendedo-
rismo no Brasil e a educação é uma importante ferramenta, 
pois segundo Global Entrepreneurship Monitor (2018) há 
muitos aspectos indicados como passíveis de melhorias 
dentre eles a Educação e Capacitação, citado por 40,5% 
dos especialistas, podendo limitar as possibilidades de um 
empreendedorismo com maiores impactos econômicos e 
sociais.

CAPÍTULO 3

DA TEORIA À PRÁTICA: EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NO 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Edson Nunes da Silva
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No contexto educacional Dornelas (2016) cita a 
importância de entender quais os objetivos do ensino de 
empreendedorismo respeitando as características entre as 
instituições de ensino sejam elas universitárias, técnicas 
ou tecnológicas. Independente das características de cada 
instituição os cursos de empreendedorismo deveriam 
buscar:

•  identificar e entender as habilidades do empreendedor; 

• dentificar e analisar oportunidades;

• analisar as circunstâncias nas quais ocorrem a 
inovação e o processo empreendedor; 

• compreender a importância do empreendedorismo 
para o desenvolvimento econômico; 

• preparar e utilizar um plano de negócios; 

• identificar fontes e obter financiamento para um 
novo empreendimento; 

• gerenciar o crescimento da empresa. 

Ainda segundo Dornelas (2016), no ensino do empre-
endedorismo existem habilidades que são requeridas de 
um empreendedor e podem ser classificadas em três áreas: 
técnicas, gerenciais e características pessoais.

Neste sentido, há várias semelhanças entre as habi-
lidades requeridas pelos empreendedores, engenheiros 
e pela indústria, pois de acordo com Felipe et al (2017) 
diversos estudos indicam que o engenheiro necessita ter 
boas habilidades nas relações humanas associadas ao 
conhecimento da engenharia e ciências e de acordo com 
o World Economic Forum (2016) dentre as principais habi-
lidades requeridas pela indústria até 2020, em maior ou 
menor grau, estão as habilidades de conteúdo, habilidades 
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de processos, habilidades de gerenciamento de recursos, 
habilidades de resolução de problemas complexos, habi-
lidades sociais, habilidades de sistemas e habilidades 
técnicas.

Um dos cursos de engenharia que tem experimentado 
forte crescimento no número de cursos e de matrículas é 
o da engenharia de produção devido ao fato das empresas 
buscarem profissionais que atendam suas demandas no 
que tange ao conhecimento técnico, científico e de gestão 
(BITTENCOURT et al, 2010).

Em se tratando de cursos de graduação em enge-
nharia, uma das diversas Instituições de Ensino Superior 
(IES) que fornece o curso de graduação em Engenharia de 
Produção é a Universidade Cruzeiro do Sul, instituição que 
também possui diversas iniciativas para o empreendedo-
rismo que serão brevemente comentadas neste artigo.

O objetivo deste trabalho é apresentar o papel do 
Engenheiro de Produção no contexto do empreendedorismo 
tendo como prática dos conceitos apresentados o case da 
disciplina “Desenvolvimento do Plano de Negócio” do Curso 
de Engenharia de Produção da Universidade Cruzeiro do 
Sul.

Foi avaliado o perfil empreendedor do aluno, tanto no 
que tange aos conhecimentos, habilidades e atitudes empre-
endedoras quanto nas características técnicas, gerenciais e 
pessoais mediante a elaboração de um plano de negócio em 
uma área de interesse, visitas técnicas, apresentação de 
seminário, comparações com diversos empreendimentos 
apresentados e feedback do professor, colocando o aluno 
como protagonista de seu próprio conhecimento.
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2. O ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO E O ENSINO DE 
EMPREENDEDORISMO 

O engenheiro não pode ter somente a técnica, pois 
é necessário desenvolver outras habilidades tais como 
atitude empreendedora, capacidade de inovação, conhe-
cimentos de gestão, habilidades de comunicação, de lide-
rança e de exercer funções em equipes multidisciplinares 
(GUERSOLA et al, 2016).

Ainda conforme Guersola et al (2016) a Engenharia de 
Produção é a que melhor faz a integração do pensamento 
sistêmico e do conhecimento tecnológico, pois estes profis-
sionais devem ser capazes de atender às necessidades 
técnicas, científicas e de gestão além de possuir habili-
dades de solução de problemas, gerenciar sistemas produ-
tivos e integrar os diversos setores do empreendimento.

De acordo com a Associação dos Engenheiros de 
Produção (ABEPRO) o Engenheiro de Produção em sua área 
de conhecimento referente à Engenharia Organizacional 
deve possuir conhecimentos na gestão empreendedora, 
na propriedade intelectual, na avaliação de desempenho 
organizacional dentre outros.

Um dos atores mais importantes no ensino do empre-
endedorismo são os discentes que segundo Guersola et al 
(2016) esperam que as universidades cumpram além dos 
conhecimentos previstos em leis outros papéis especial-
mente os referentes ao empreendedorismo, à integração 
acadêmico-empresarial e à inovação tecnológica.

Para atender os anseios dos estudantes é necessário 
o “aprender fazendo”, utilizando técnicas como oficinas, 
modelagem, estudos de caso, metáforas e dinâmicas o que 
exige do professor estar sempre atualizado tornando-se 
muito mais um incentivador e condutor de atividades do 
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que alguém que expõe procedimentos padrões (SILVA et 
al, 2015). 

A temática empreendedorismo pode constituir um 
conjunto de conhecimentos e metodologias pedagógicas 
que podem ser vivenciados em diferentes cursos e níveis 
educacionais. Segundo Rocha e Freitas (2014) diversos 
autores relacionam e descrevem as respectivas aplicações 
dos principais métodos, técnicas e recursos utilizados no 
ensino do empreendedorismo conforme Tabela 1 a seguir:

Métodos técnicas e recursos Aplicações
Aulas expositivas Transferir conhecimentos sobre 

empreendedorismo, perfil do 
empreendedor, processos de 
inovação, fontes de recursos, 
financiamentos e aspectos legais 
de pequenas empresas.

Visitas e contatos com empresas Estimular o network incitando no 
estudante a saída dos limites da 
IES para entender a realidade e a 
visão de mercado.

Plano de negócios Desenvolver as habil idades 
de planejamento, estraté-
gias, marketing, contabilidade, 
recursos humanos e comerciali-
zação, além do desenvolvimento 
das habilidades de avaliação de 
um novo negócio, os impactos da 
inovação e dimensionamento dos 
riscos do negócio.

Tabela1. Métodos, técnicas e recursos no ensino de 
empreendedorismo
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Estudos de casos Construção da habilidade de 
pensamento crítico e avaliação 
de  cenár i os  de  negóc ios 
desenvolvendo habi l idades 
de interpretação e definição 
de contextos relacionados ao 
empreendedorismo.

Trabalhos teóricos em grupo Construção da habilidade de 
aprender coletivamente. Desen-
volver a habilidade de pesquisar, 
dialogar, integrar e construir 
conhecimentos, buscar soluções 
e emitir juízos de valor na reali-
zação do documento escrito.

Trabalhos práticos em grupo Construção da habilidade de atuar 
em equipe desenvolvendo a habi-
lidade de planejamento, divisão e 
execução de tarefas em grupo e 
de receber críticas construtivas, 
além de ampliar a integração do 
saber e fazer.

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

Brainstorming Construção da habilidade de 
concepção de ideias, prospecção 
e reconhecimento de oportuni-
dades empreendedoras. Estimular 
o raciocínio intuitivo para criação 
de novas combinações de serviços 
ou produtos, transformando-as 
em inovações.
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Seminários e palestras com 
empreendedores

Transferir conhecimentos das 
experiências vividas por empre-
endedores desde a percepção 
e criação do produto, aber-
tura do negócio, sucessos e 
fracassos ocorridos na trajetória 
empreendedora.

Criação de empresa Compreensão das várias etapas 
da evolução da empresa utili-
zando as informações do plano 
de negócios para estruturar os 
contextos necessários para a 
formalização, além de desen-
volver habilidades organizacionais 
e de planejamento operacional.

Aplicação de provas dissertativas Testar os conhecimentos teóricos 
dos estudantes e sua habilidade 
de comunicação escrita.

Atendimento individualizado Desenvolver a habilidade de 
comunicação, interpretação, 
iniciativa e resolubilidade a fim 
de aproximar o estudante à reali-
dade dos pequenos negócios.

Trabalhos teóricos individuais Construção da habilidade de 
geração de conhecimento indivi-
dualizado, estimulando a auto-
aprendizagem e seu processo.

Trabalhos práticos individuais Construção da habilidade da apli-
cação dos conhecimentos teóricos 
individuais, estimulando a auto-
aprendizagem, capacidade laboral 
e sensação de autorrealização.

Criação de produto Desenvolver habilidade de criati-
vidade, persistência, inovação e 
senso de avaliação.
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Filmes e vídeos Desenvolver a habilidade do 
pensamento crítico e analítico, 
associando o contexto assistido 
com o conhecimento teórico esti-
mulando a discussão em grupo e 
debates de ideias.

Jogos de empresas e simulações Desenvolver a habilidade de 
criar estratégias de negócios, 
solução de problemas, trabalhos e 
tomadas de decisões sob pressão. 
Aprender com os próprios erros 
desenvolvendo a tolerância ao 
risco, pensamento analítico, 
comunicação intra e intergrupais.

Sugestão de leituras Prover teorias e conceitos refe-
rentes ao empreendedorismo 
aumentando a conscientização do 
ato empreendedor.

Incubadoras Proporcionar ao estudante espaço 
de motivação e criação de uma 
nova empresa, desenvolvendo 
competências como habilidades 
de liderança, organizacionais, 
tomada de decisão e compre-
ensão das etapas do ciclo de vida 
das empresas. Estimular o forta-
lecimento de network com finan-
ciadores, fornecedores e clientes.

Competição de planos de negócios Desenvolver habilidades de comu-
nicação, persuasão e estratégia 
desenvolvendo a capacidade de 
observação, percepção e apli-
cação de melhorias no padrão 
de qualidade dos planos apre-
sentados. Estimular a abertura 
de empresas mediante os planos 
vencedores.

Fonte (adaptado): Rocha e Freitas (2014)
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Como se observa na tabela 1 há vários métodos, 
técnicas e recursos no ensino de empreendedorismo e sua 
utilização irá de acordo com as necessidades da IES, do 
curso, do perfil do aluno e ou conforme as aulas prepa-
radas pelo docente.

A seguir será apresentado as iniciativas empreende-
doras da Universidade Cruzeiro do Sul.

3. INICIATIVAS EMPREENDEDORAS NA UNIVERSI-
DADE CRUZEIRO DO SUL 

Neste sentido a Universidade Cruzeiro do Sul possui 
várias ações empreendedoras disponibilizadas no Manual 
do aluno (2019):

• Atividades complementares

• Estágio Curricular Supervisionado

• Estágios Curricular não-obrigatório

• Bolsas de Iniciação Científica

• Programa Institucional de Bolsas de Extensão 
(PIBEX)

• Empresa Junior

Além destas iniciativas a Universidade Cruzeiro do Sul 
possui outras ações de caráter empreendedor tais como:

• Feira das profissões

• Dia da Responsabilidade Social

• Semana da Engenharia

• Engemaluca
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Cada uma destas ações desenvolvidas pela Universi-
dade Cruzeiro do Sul tem suas especificidades e caracterís-
ticas que servirão para dar um panorama geral do tema e 
servir de apoio para a apresentação da disciplina “Desen-
volvimento do Plano de Negócio” (substituída na nova grade 
curricular 2017-1 pela disciplina Empreendedorismo) de 
acordo com a Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de Enge-
nharia de Produção como será visto no próximo capítulo.

4. A DISCIPLINA DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE 
NEGÓCIO

A disciplina “Desenvolvimento do Plano de Negócio” 
é oferecida aos alunos de penúltimo e último semestre do 
curso de Engenharia de Produção e está em acordo com o 
que preconiza o estudo do empreendedorismo, pois busca 
identificar e entender as habilidades do empreendedor na 
busca de novas oportunidades analisando as circunstâncias 
nas quais ocorrem a inovação e o processo do empreende-
dorismo e para tanto utiliza como ferramenta pedagógica 
um plano de negócio a fim de identificar fontes e obter 
financiamento para um novo empreendimento.

4.1 Ementa e objetivos da disciplina

“Estudo dos mecanismos e procedimentos para criação 
de empresas. Análise do perfil do empreendedor, dos 
Sistemas de gerenciamento, das técnicas de negociação”.

Os objetivos da disciplina estão separados em conhe-
cimento, habilidades e atitudes e são descritos a seguir:

Objetivos em relação aos conhecimentos:

• Habilitar o profissional a gerenciar e empreender, 
capacitando-o no desenvolvimento do comportamento;
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• Empreendedor, discutir e contextualizar a sua visão 
nos princípios do gerenciamento;

• Conhecer as oportunidades, o planejamento e o 
desenvolvimento de um empreendimento;

• Conceituar empreendedorismo e gerenciamento de 
empresa.

Objetivos em relação as habilidades:

• Trabalhar a liderança no desenvolvimento de equipes;

• Buscar informações e criatividade para soluções de 
problemas;

• Tomar decisões; 

• Definir metas, organizar, calcular riscos pesquisar, 
aprender a melhor forma de se tornar um empreendedor e 
a empreender um negócio;

• Elaborar um plano de negócio.

Objetivos em relação as atitudes:

• Identificar oportunidades e ameaças;

• Quantificar riscos;

• Realizar análise de mercado (consumidor, 
concorrente);

• Estimular a busca de novos conhecimentos, utili-
zando a criatividade como iniciativa;

• Ter espírito empreendedor;

• Ser crítico e ético.
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Estes objetivos estão de acordo com o que rege os 
principais autores sobre o tema, proporcionando ao aluno 
uma visão ampla sobre a temática empreendedorismo.

A seguir será descrito como foi o desenvolvimento da 
“Disciplina Desenvolvimento do Plano de Negócio” e sua 
contribuição para a visão empreendedora para o aluno.

4.2 O desenvolvimento das aulas

A Universidade Cruzeiro do Sul disponibiliza para o 
aluno o Ambiente de Aprendizagem Virtual Blackboard 
onde foram postadas documentações, informações e conte-
údos pertinentes à disciplina além de outros recursos como 
projetor de multimídia, computador, quadro branco, caixa 
de som e laboratório de Informática.

Os alunos desenvolveram suas capacidades técnicas, 
gerenciais e pessoais por meio da elaboração de um Plano 
de Negócio desenvolvido tanto em sala de aula quanto nos 
laboratórios de informática disponibilizados pela Univer-
sidade Cruzeiro do Sul a fim de orientações e correções 
conforme cronograma pré-estipulado no primeiro dia de 
aula.

A fim de identificação das características pessoais do 
perfil do aluno foi apresentada a autoavaliação descrita no 
Quadro 1 em que o aluno verifica e discute em sala de 
aula o perfil desejado do empreendedor possibilitando sua 
autoanálise. A autoavaliação é apresentada na Quadro 1 a 
seguir:   
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Característica 
desejável

Muito 
baixa

Baixa Média Alta Muito 
alta

E leva -
díssima

Iniciativa pessoal
Busca de 
oportunidades
Perseverança
Comprometimento

Qualidade do 
trabalho
Eficiência
Coragem de 
assumir riscos
Fixação de metas 
e objetivos

Busca de 
informações
Planejamento e 
Monitoração

Capacidade de 
persuasão
Capacidade de 
fazer contatos
Independência
Autonomia
Autocontrole

Quadro 1. Autoavaliação

Fonte: Adaptado de Chiavenato (2008).
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Ainda segundo Chiavenato (2008) o empreendedor 
deve considerar as seguintes questões:

• Está disposto a ter que trabalhar em horários prolon-
gados, irregulares e em finais de semana?

• Está preparado para possíveis ou eventuais perdas 
financeiras, suas e ou de associados?

• Está disposto a passar um período inicial com pouco 
ou nenhum ganho?

• Está disposto a tomar inúmeras decisões com ou 
sem a participação de seus colaboradores?

• Está disposto a fazer o que gosta e mais o que não 
gosta para tocar seu negócio?

• Está disposto a reduzir o tempo com a família, amigos 
e possíveis diversões?

Foi proposto ao aluno preencher a autoavaliação 
descrita no Quadro 1 e fazer uma reflexão sobre suas capa-
cidades empreendedoras e ao mesmo tempo debater suas 
ideais e anseios com seus pares. 

No mesmo sentido, em relação as capacidades técnicas 
e gerenciais, foi apresentado o que deve ser considerado em 
um Plano de Negócio de acordo com o que rege o SEBRAE 
(2019) mediante a apresentação da Tabela 2 a seguir:

Perguntas que devem 
ser respondidas pelo 
PN.

Definições Técnicas

Quais produtos ou 
serviços serão ofere-
cidos ao mercado?

Esta é a primeira 
definição que deve 
atender as necessi-
dades de pessoas ou 
empresas.

Estudo do mercado, 
da  concor rênc ia , 
f o r n e c e d o r e s  e 
clientes.

Tabela 2. O que considerar num Plano de Negócio (PN)
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Como serão obtidos 
estes produtos ou 
serviços?

Definir se o produto 
s e r á  p r o d u z i d o , 
r e v e n d i d o  o u 
terceirizado.

Se for produzido 
garant i r  domín io 
tecnológico. Se for 
aquis ição, ident i-
ficar fornecedores e 
condições de forne-
cimento e avaliar a 
concorrência.

Qual será o diferen-
cial de seu produto ou 
serviço?

Análise dos pontos 
fortes e fracos da 
concorrência.

D i fe renc iação  de 
produtos ou serviços

Quem é e onde está o 
cliente?

O mercado comprador 
deve ser estimado e 
conhecido.

Estudo do mercado, 
f o r n e c e d o r e s  e 
clientes.

Onde será instalada a 
empresa?

Definir se o forneci-
mento será direto ou 
indireto.

Pesquisa de mercado.

Qual  deve ser  a 
competência dos diri-
gentes da empresa?

Definir o perfil do 
empresário

Autoavaliação.

C o m o  s e r á  a 
empresa?

Definir a estrutura da 
empresa em termos 
de  f unc i oná r i o s , 
competências neces-
sárias e treinamentos.

Pesquisa de mercado.

Que  p r e ço  s e r á 
cobrado?

Definir faturamento 
esperado e custos 
tendo como base os 
preços praticados 
pela concorrência.

Análise de custos, 
estudo do mercado, 
da  concor rênc ia , 
f o r n e c e d o r e s  e 
clientes.

Que resultado será 
obtido?

Definir se o investi-
mento necessário terá 
retorno e quais alter-
nativas podem ser 
adotadas

Análise de custos e de 
resultados.

Que investimento será 
necessário? Quando 
virão os resultados? 
Por quanto tempo 
será possível suportar 
movimento fraco?

Definir previsão de 
gasto inicial e no 
início do funciona-
mento, necessidade 
de financiamento e 
aumento de capital 
via sócio.

Análise de custos e de 
resultados.

Fonte: Adaptado de SEBRAE (2019)
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Tomando como base o Tabela 2 (O que considerar num 
Plano de Negócio) foi dado subsídios de acordo com alguns 
dos métodos, técnicas e recursos no ensino de empreen-
dedorismo dentre eles:

    • aulas expositivas e dialogadas;

    • trabalhos individuais e em grupo;

    • leitura de artigos sobre empreendedorismo;

    • visitas e contatos com empresas;

    • elaboração de um plano de negócio;

    • apresentação dos Planos de Negócio por meio de 
um seminário. 

A avaliação se deu por meio por meio do feedback 
do professor, das interações entre os alunos e professor 
e as comparações dos diversos Planos de Ensino apre-
sentados tornando o aluno o protagonista de seu próprio 
aprendizado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou o papel do Engenheiro de 
Produção no contexto do empreendedorismo por meio da 
integração do pensamento sistêmico e do conhecimento 
tecnológico. Também foi apresentado que estes profis-
sionais devem ser capazes de atender às necessidades 
técnicas, científicas e de gestão, possuir habilidades de 
solução de problemas, gerenciar sistemas produtivos e 
integração entre os diversos setores do empreendimento.

Foram apresentados diversos métodos, técnicas e 
recursos no ensino de empreendedorismo e a fim de dar 
uma visão mais prática foi apresentado um case da disci-
plina “Desenvolvimento do Plano de Negócio” do Curso de 
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Engenharia de Produção da Universidade Cruzeiro do Sul, 
entidade que também possui diversas ações empreende-
doras apresentadas de forma resumida neste artigo.

Foi avaliado o perfil empreendedor do aluno, tanto no 
que tange aos conhecimentos, habilidades e atitudes empre-
endedoras quanto nas características técnicas, gerenciais e 
pessoais mediante autoavaliação, elaboração de um plano 
de negócio em uma área de interesse, apresentação de 
seminário, comparações com diversos empreendimentos 
apresentados e feedback do professor, colocando o aluno 
como protagonista de seu próprio conhecimento.

Uma questão não avaliada é que o ensino do empre-
endedorismo, em geral, requer que o aluno saia dos muros 
da Instituição ou devido às visitas técnicas ou devido as 
pesquisas de um negócio de interesse o que auxilia no 
engajamento do aluno em relação à sua participação em 
sala de aula.

Por fim este artigo demonstrou a importância da 
educação no empreendedorismo, pois é uma das demandas 
mais limitantes do empreendedorismo e que os alunos 
esperam que as universidades cumpram outros papéis 
além dos conhecimentos previstos em leis especialmente 
os referentes ao empreendedorismo, à integração acadê-
mico-empresarial e à inovação tecnológica.
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CAPÍTULO 4

O PAPEL DO ENSINO SUPERIOR NA FORMAÇÃO 
EMPREENDEDORA:  O CASO DA MOSTRA DE INOVAÇÃO 

E EMPREEDEDORISMO DA FACULDADE CESUCA

Caroline Chagas Prates
Juliana Saboia

Luiz Lentz Junior
Mariana Barassuol da Rosa

1. INTRODUÇÃO

O mercado de trabalho modifi ca-se constantemente, 
permitindo novas abordagens e oportunizando constru-
ções relacionais que vão além daquelas previstas no tempo 
contemporâneo. Observando a evolução das relações traba-
lhistas e empresariais, observa-se uma mudança do foco da 
concorrência de mercado e de relações hierarquizadas para 
uma atuação colaborativa, em formato de ecossistema, e 
relações horizontais. Tais transformações impactam nas 
relações de mercado, favorecendo a inovação e permitindo 
cada vez mais espaço para o empreendedorismo. Ainda, 
demandam profi ssionais com novos comportamentos e 
novas competências, compreendendo resiliência, multifun-
cionalidade, visão generalista e sistêmica, além de preocu-
pação socioambiental.  

O mercado brasileiro para o campo do empreende-
dorismo mostra uma crescente adesão, sendo que em 
2018, o número total de empreendedores no país chegou 
a 52 milhões de pessoas, conforme pesquisa realizada 
pelo GEM (Global Entrepreneurship Monitor, 2018). A 
pesquisa aponta dois perfi s de empreendedores, aqueles 
que empreendem por oportunidade e aqueles que o fazem 
por necessidade, sendo que, em sua maioria, os brasileiros 
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empreendem por oportunidade (62%). Porém, a pesquisa 
apresenta um dado peculiar: a maioria dos empreende-
dores não possuem ensino superior completo, o que pode 
indicar um baixo interesse ou baixo estímulo ao público 
graduado para empreender, bem como resultados insatis-
fatórios que levam à mortalidade antecipada dos negócios. 
A pesquisa não detalha, contudo, se aqueles que empre-
endem por oportunidade são em sua maioria graduados ou 
não graduados.  A partir dessas constatações, percebe-se a 
importância de fomentar tanto o estudo como a prática do 
empreendedorismo e da inovação no ambiente acadêmico. 

O papel da universidade e da academia nesse processo 
é de servir como estrado, conforme aponta Audy (2017, 
pg.75), ao afirmar que as  “relações entre ciência, tecno-
logia, inovação e desenvolvimento são interativas, simul-
tâneas e complexas”, compreendendo que a força propul-
sora de um ciclo virtuoso são as pessoas, o alicerce é a 
pesquisa, o vetor é a inovação e a decorrência é o desen-
volvimento. O estudo também aponta três exemplos de 
inovação disruptiva no ensino superior: (a) as tecnologias 
online de aprendizagem, (b) as mudanças no perfil dos 
empregos no mundo do trabalho e a educação continuada 
(long life learning), e (c) a missão e a atuação da univer-
sidade como vetor do desenvolvimento econômico e social 
(AUDY, 2017).

A proposta deste estudo enquadra-se no terceiro 
exemplo, voltado à missão e à atuação como vetor do 
desenvolvimento econômico e social, uma vez que parte 
de demandas locais da região, pautando-se nos pilares da 
sustentabilidade. Diante do apresentado, pretende-se como 
objetivo principal descrever como é desenvolvida a ativi-
dade de estímulo ao empreendedorismo e a inovação, para 
o desenvolvimento econômico local, através de práticas 
no ensino superior, fomentadas por docentes da Facul-
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dade Cesuca. Especificadamente, citam-se os seguintes 
objetivos:

a) Apresentar as dinâmicas de aula das disciplinas 
de Inovação e Empreendedorismo e Formação de Novos 
Negócios;

b) Demonstrar a dinâmica de Criação dos Protótipos e 
Ideação dos Negócios;

c) Descrever o processo da Mostra de Inovação e 
Empreendedorismo, destacando o seu impacto na comuni-
dade acadêmica e local.

 Dentre estes aspectos e a problemática supraci-
tada, ganham relevância os Ecossistemas de Inovação e 
sua relação quase umbilical com Universidade que primam 
pelo cunho empreendedor. Os ecossistemas de Inovação 
podem ser definidos em termos evolutivos, sofrendo 
mudanças e transformação através da coevolução de seus 
vários elementos, os quais criam diversidade e repro-
duzem rotinas (ADNER, 2006, 2017; MOORE,1993, 1996). 
Esses ambientes se formam de múltiplas formas, através 
da organização de vários agentes, em especial sob um 
forte amparo da Universidade (FOSS; GIBSON, 2015). 
Desta forma, a universidade passa a ser vista como uma 
estrutura de suporte para a inovação provendo pessoas 
treinadas, resultados consistentes em pesquisa e conheci-
mento para a indústria (BITTENCOURT, 2019). 

2. DA INOVAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO

O debate sobre a papel/importância das inovações e do 
empreendedorismo pode ser abordado a partir de diversos 
pontos de vista: da empresa, do trabalho, dos negócios 
etc. Para melhor refletir acerca desse tema, é necessário 
compreender a sua relação com o sistema econômico 
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vigente, o capitalismo. Além disso, compreender o movi-
mento no qual se dá o processo de inovação, procurando 
mostrar suas características. Por fim, apresenta-se relação 
entre a inovação e os agentes motores de seu processo na 
economia, os empreendedores.

 2.1 O papel da inovação

Ao contrário do que aparenta, a principal característica 
do sistema capitalista, aqui simplificadamente entendido 
como uma estrutura econômica voltada para a produção e 
o consumo de bens e serviço em massa, não é a estabili-
dade, mas sim a sua instabilidade permanente (SENNETT, 
2006). No presente recorte analítico, volta-se as atenções 
ao entendimento de uma instituição específica, a concor-
rência, um conceito fundamental para compreender as 
origens da inovação. A concorrência, no capitalismo é 
entendida como um processo de “seleção” das empresas e 
dos processos produtivos (SILVIAS POSSAS, 2006), é ela 
que “orienta/organiza” o processo de produção, de caráter 
“anárquico”, na economia capitalista. Se em economias 
planejadas é o estado que orienta e organiza a produção, 
no capitalismo é a concorrência que “orienta” as diversas 
iniciativas autônomas de produção. O processo de concor-
rência não é perfeito, pelo contrário: possui assimetrias, 
quer dizer, nem todas as empresas entram nesta disputa 
com as mesmas bases, com os mesmos recursos. O reflexo 
dessa característica apresenta-se nas constantes instabili-
dades econômicas.

O primeiro teórico a atentar-se sobre a instabili-
dade do processo produtivo capitalista foi o economista 
russo Nikolai D. Kondratiev (1892-1938). Com base nos 
estudos de Kondratiev, um outro importante economista, 
o austríaco Joseph Schumpeter (1883-1950), relaciona os 
“ciclos econômicos”, às ondas tecnológicas, sustentando 
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que o crescimento e o declínio do produto da economia 
capitalista apresentam uma forte correspondência com a 
lógica de utilização/adoção/destruição de determinadas 
tecnologias. Schumpeter (1997) descreveu este processo 
como “destruição criadora”,  constante criação e destruição 
de produção e de técnicas de produção, além de mostrar 
o movimento “dinâmico” da econômica capitalista, informa 
que as crises fazem parte do seu funcionamento. Com isso, 
Schumpeter traz para o centro do debate o papel das inova-
ções no processo do desenvolvimento econômico capita-
lista. Ao “criar e destruir”, a inovação pode ser compreen-
dida como a invenção e adoção de novos produtos, além 
de promotora de mudanças no processo e produção. Seria 
este “movimento inovador” que propicia o desenvolvimento 
econômico.

Portanto, para Schumpeter, as inovações são o motor 
do processo de desenvolvimento econômico e são desen-
cadeadas pelo processo de concorrência capitalista. A 
natureza dessas inovações pode ser de dois tipos: incre-
mentais e radicais. A primeira mira melhorias contínuas, 
mas não substantivas, em um produto/serviço ou em um 
processo produtivo. Já a segunda traz consigo mudanças 
importantes, a ponto de determinar a descontinuidade do 
produto/serviço ou processo anterior (DOSI, 1988). Com 
respeito à segunda, inúmeros são os exemplos: o compu-
tador que substitui a máquina de escrever, a utilização de 
sensores digitais nas câmeras fotográficas, que substituem 
o processo físico da revelação e etc.

Neste ponto, qual seria a “substância” dos processos 
de inovação?  Schumpeter analisa o “empreendimento”, ou 
seja, o ato de realizar combinações produtivas para compre-
ender melhor o elemento chave deste processo ao qual 
estamos voltados. Para o economista austríaco, trata-se 
de um tipo específico de agente, diferente do capitalista 
clássico, que alimenta os empreendimentos. Schumpeter 
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então chama atenção para a figura do empresário inovador, 
que só é inovador (ou de tipo especial) quando ele de 
fato realiza novas combinações (pela primeira vez), caso 
contrário, é somente um ato produtivo regular. A compre-
ensão de que se trata de um ato especial, o de inovar, leva 
a recuperar então as características/capacidades que são 
específicas a este agente.

Nesse sentido, torna-se interessante resgatar a abor-
dagem de Penrose (2006), que procurou entender como as 
firmas crescem. Para a autora, o que explica o crescimento 
das empresas é a sua capacidade de aproveitar as oportu-
nidades produtivas existentes no mercado. A capacidade 
de captar e atender a estas oportunidades, que podem ser 
novos produtos ou melhorias dos que já existem, depende 
diretamente da habilidade empresarial (para ela, serviços 
empresariais). As qualidades empresariais, para Penrose 
(2006), são: a) versatilidade (esforços de imaginação, 
senso de oportunidade, reconhecimento instintivo); b) 
habilidade em mobilizar recursos (capacidade de mobilizar 
capital); c) ambição empresarial (vontade de melhoria e 
de promover a expansão das atividades de suas organiza-
ções); d) tino (capacidade de julgamento proveniente do 
bom senso, autoconfiança e outras qualidades pessoais).

2.2 O papel do empreendedorismo

A definição de empreendedorismo não é definitiva e 
está atrelada fortemente com os objetivos e linhas dos 
autores que escrevem sobre o tema. Carree e Thurik 
(2003) acreditam que o espírito empreendedor é a capaci-
dade de manifesto e disposição dos indivíduos, por conta 
própria, em equipes, dentro e fora das organizações exis-
tentes, para perceber e criar novas oportunidades econô-
micas (como novos produtos, novos métodos de produção, 
novos esquemas organizacionais e novas combinações de 
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produto-mercado), e introduzir as suas ideias no mercado, 
em face da incerteza e outros obstáculos, fazendo decisões 
sobre a localização, a forma e o uso de recursos e institui-
ções. Essencialmente, para os autores, o empreendedo-
rismo é uma característica comportamental de pessoas.

Já para Greve e Salaff (2003), um empreendedor 
é comumente definido como aquele que possui, lança, 
gerencia e assume os riscos de um empreendimento econô-
mico. Wennekers e Thurik (1999) lembram que ao longo 
da história intelectual, o empresário tem usado muitas 
faces e cumprido muitos papéis, dentre elas a de empre-
endedor. Assim, os autores definem o empreendedor como 
alguém que se especializa em assumir a responsabilidade 
pela tomada de decisões e julgamentos que afetam a loca-
lização, a forma e o uso dos bens, recursos ou instituições.

Chagas (2000) ressalta que o empreendedorismo é 
manter aceso o desejo de explorar novas fronteiras, é ser 
criativo e inovar o setor para não ser superado por inova-
ções e/ou concorrentes. Empreendedorismo é pioneirismo, 
mas não significa que a empresa que desenvolva tenha 
de ser a primeira no mundo a lançar um novo produto 
revolucionário, associa-se o empreendedorismo a inovação 
radical de Schumpeter, mas basta ser a primeira a possuir 
um produto ou serviço que crie oportunidade de novos 
mercados.

Além da visão de indivíduo, o empreendedorismo 
também é estudado a partir do comportamento da empresa. 
A empresa empreendedora é aquela que consegue olhar 
além do usual, possuindo habilidade de assumir a direção 
dos processos de transformação e redirecionamento de seus 
recursos. Empreendedora, é aquela empresa que mesmo 
seguindo pelos caminhos tradicionais, vence a competição 
pela liderança intelectual, seja através de acordos ou na 
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definição de padrões, criando competências essenciais 
(MORRIS et al, 2012; CHAGAS, 2000).

Autores ligados ao empreendedorismo, de mercado 
ou acadêmicos, exaltam a importância das atividades 
empresariais positivas ao empreendedorismo como uma 
forma de maior sucesso no desempenho das organizações 
(LUMPKIN e DESS, 2001). Para os autores, o empreende-
dorismo da empresa está diretamente relacionado a três 
componentes: inovação, proatividade e propensão ao risco. 
Bhuian, Menguc e Bell (2005) veem o empreendedorismo 
como uma capacidade dinâmica, que permite que a orga-
nização reconfigure as competências internas e externas 
para lidar com ambientes em rápida mudança.

Além do nível da organização, examinar o estilo 
empreendedor de equipes de gestão em termos de sua 
propensão para a tomada de riscos, inovação e proativi-
dade (NAMAN e SLEVIN, 1993) é discutido pelos artigos. 
Os resultados de Wiklund e Shepherd (2003) sugere que 
a pesquisa sobre empreendedorismo não deve se preo-
cupar apenas com o indivíduo, mas sim com a interação 
do indivíduo e a qualidade da oportunidade. Se os indiví-
duos e as oportunidades são estudados separadamente, 
os resultados podem ser confundidos. Ao discutir a relação 
entre as condições de mercado incompletos e oportunidade 
empreendedora, vários teóricos de empreendedorismo 
propuseram que os mercados imperfeitamente competi-
tivos implicam oportunidades para a ação empresarial e 
lucro econômico (DEAN, MCMULLEN e JEFFERY, 2007). Os 
resultados encontrados por Rosa (2018) apontam que os 
fatores externos impactam no andamento e continuidade 
das empresas, mas não na motivação de empreender. O 
que Cooper (1993) já apresentava em sua pesquisa sobre 
empreendedorismo a ênfase no indivíduo, assim como 
Sexton e Bowman-Upton (1991) apontam as habilidades 
do empreendedor como motivadores.
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A pergunta final, que se faz necessária: é possível 
transformar alunos em alunos empreendedores? É possível 
ensinar-lhes habilidades empresariais? Em busca de possí-
veis respostas, são apresentadas as práticas utilizadas 
pelos docentes para desenvolvimento de tais habilidades.

3. A PRÁTICA EM SALA DE AULA

3.1 Sobre as possibilidades de se ensinar a criativi-
dade: relato da disciplina de Gestão da Inovação e 
Empreendedorismo

O questionamento central que orienta este trabalho 
especula sobre as possibilidades de transformar alunos 
em sujeitos inovadores e/ou empreendedores. E ainda, 
se pergunta sobre a possibilidade de ensinar-lhes habili-
dades empreendedoras e\ou inovadoras.  Entende-se aqui 
a existência de uma conexão direta entre os processos de 
inovação, empreendedorismo e a criatividade. A criativi-
dade, neste contexto, é o motor do processo de inovação e 
empreendedorismo, portanto, elemento principal da disci-
plina de Gestão da Inovação e Empreendedorismo.

Não é possível ensinar a criatividade, mas é possível 
incentivá-la por meio de diversos processos, desde simples 
critérios estéticos, até a conjugação dos aspectos teóricos 
e práticos da aprendizagem mais aplicada.  Este não é 
um debate novo; muitos autores buscaram entender 
quais, ou qual, metodologia é a mais ou menos adequada 
para “incentivar” a criatividade, dentre estes De Masi 
(1997). Um bom exemplo de métodos foi o das exitosas 
“botteghe” (laboratórios artísticos) italianas, que a partir 
do seu “modelo” pedagógico interdisciplinar, propiciou uma 
das maiores revoluções científicas dos últimos séculos, o 
Renascimento Italiano (DE MASI, 2015). Por conta disto, 
elas continuam sendo motivo de estudos para os pesquisa-
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dores da inovação ainda hoje (MAURIZIO BUSACCA, 2019). 
o método da “bottega” possui quatro elementos essenciais 
que o caracterizam:

• Necessidade do desenvolvimento da perícia técnica;

• A não-separação entre teoria e prática;

• Sujeito preparado para “indagar a realidade” e desen-
volver soluções práticas relacionadas à vida cotidiana;

• Interdisciplinaridade.

Inspirando-se nestas experiências passadas-atuais, 
e adaptando-se a métodos contemporâneos (ex. aprendi-
zagem baseada em problema), a disciplina de Gestão da 
Inovação e Empreendedorismo busca manter um formato 
simples, que dê conta do essencial e do complexo, incen-
tivando a criatividade dos alunos nas suas mais diversas 
dimensões. Para tal tem-se a seguinte estrutura:

1. Aproximadamente 30% do tempo da disciplina é 
dedicado ao embasamento teórico e 70% à solução de 
problemas (prática).

2. Os encontros obedecem a temas relacionados aos 
aspectos da inovação e são guiados pela resolução de 
problemas aplicados.

3. A cada semestre os alunos são incentivados a 
inventar e materializar um protótipo (preferencialmente 
inovador), por meio de metodologias especificas, neste 
caso o Design Thinking.
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Um dos elementos mais interessantes para quem se 
utiliza do Design Thinking é o aspecto empático do método. 
Isto é, o pressuposto das soluções desenvolvidas é que 
as mesmas respondam aos anseios cotidianos, locais, que 
possuam sentido para o contexto social. A este respeito os 
alunos da disciplina passam pelas diversas fases do método 
ao longo do semestre: imersão, ideação e prototipagem. 
Na fase da imersão os alunos buscam compreender os 
problemas que os afl igem, que interferem no seu entorno, 
a fi m de buscar soluções para as mais diversas questões. 
Em seguida eles passam à ideação, quando começam a 
elaborar e projetar uma solução que possa ser materiali-
zada por meio de um protótipo. Por fi m, na prototipagem os 
alunos aprendem a produzir o “objeto” (solução proposta 
nas fases anteriores); além disto, devem testá-lo e apre-
sentá-lo no âmbito da Mostra de Inovação e Empreendedo-
rismo aberta à comunidade e organizada pela Coordenação 
do Curso de Administração da Faculdade Cesuca.

Todas estas fases são desenvolvidas ao longo do 
semestre, em sala de aula, e são mescladas com as discus-
sões teóricas sobre inovação. Deste modo, os alunos são 
“instigados” a compor o pensamento analítico, de caráter 

Figura 1 - Bottega e sala de aula Cesuca

Fonte: Ignitumtoday¹ e foto dos autores.

¹ Ver: http://www.ignitumtoday.com/2017/03/13/masterpieces-made-many/
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¹ Ver: http://www.ignitumtoday.com/2017/03/13/masterpieces-made-many/

teórico, com o prático. Nos últimos tempos foram inúmeras 
as soluções criadas pelos estudantes da disciplina de Gestão 
da Inovação, algumas destas com potencial para se trans-
formarem em soluções efetivas. Dentre estas destacam-se 
algumas:

a) Cadeira “dupla”: Pensando na difi culdade de espaço 
das moradias das cidades, especialmente de Cachoeirinha/
RS e arredores, os alunos criaram uma cadeira que, quando 
“fechada”, é uma cadeira simples e quando “aberta” se 
torna uma cadeira dupla. Ocupando um espaço realmente 
reduzido.

b) Berço fl utuante: Nos últimos anos a cidade de 
Cachoeirinha, e não somente, vem sofrendo com casos 
de enchentes, acarretando danos materiais, mas também 
pessoais. Sensibilizados, os alunos criaram um berço fl utu-
ante, para que os bebês fossem salvos das águas que 
atingem as residências durante as enxurradas.

Figura 2 - Cadeira “dupla” construída em sala de aula

Fonte: foto dos autores.
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c) Caixa eletrônico adaptado para nanismo: Muitas das 
nossas alunas e alunos trabalham em agências bancárias 
no entorno da cidade de Cachoeirinha. Um dos problemas 
notados foi a difi culdade por parte dos cidadãos porta-
dores de nanismo em acessar os caixas eletrônicos. Por 
conta disso, criaram uma solução simples, mas altamente 
funcional: a criação de um “degrau” dobrável acoplado aos 
caixas eletrônicos.

Figura 3 - Berço fl utuante

Fonte: foto dos autores.

Figura 4 – Caixa eletrônico adaptado para nanismo

Fonte: foto dos autores. 
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Inúmeras são as experiências e as soluções criadas a 
cada semestre; o certo é que os alunos experimentam um 
crescimento intelectual, estimulados pelas atividades no 
âmbito da disciplina. A cada fim de ciclo, os alunos levam 
todo este aprendizado para as empresas e comunidades, 
sendo uma importante ação de caráter pedagógico.

3.2 Sobre as possibilidades de se ensinar oportu-
nidades: relato da disciplina de formação de novos 
negócio

A disciplina de Formação de Novos Negócios pertence 
ao sétimo semestre do curso de administração, e tem como 
objetivo fomentar e incentivar os alunos a enxergar as opor-
tunidades de novos negócios para empreender. A disciplina 
é organizada em três momentos: tópicos contemporâneos 
de gestão; desenvolvimento criativo; e, prática de imple-
mentação do negócio.

Inicialmente, os alunos são apresentados a tópicos 
contemporâneos de gestão, tendo contato com artigos 
científicos e exemplos práticos de como as organizações 
estão implementando essas novas metodologias. Busca-se 
nesse momento que os alunos tenham contato com temas 
atuais os quais não conseguem ser abordados ao longo do 
currículo tradicional.

Posteriormente, iniciam-se as aulas destinadas ao 
processo criativo, as quais entende-se como identificar 
oportunidades de negócios frente ao ambiente de mercado. 
A análise do ambiente de mercado é uma ferramenta 
reconhecida na área de gestão, na qual são observadas 
as mudanças e instabilidades do mercado, a fim de cons-
truir possíveis cenários para novos negócios. Nestas aulas, 
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a metodologia utilizada inclui a busca por reportagens e 
matérias em veículos de comunicação confiáveis sobre 
cada um dos ambientes de mercado: demográfico, econô-
mico, político, natural, tecnológico e sociocultural. Com 
estas informações em mãos, os alunos são estimulados a 
compartilharem as notícias entres os grupos e formarem 
cenários de tendências a partir da relação entre mais de 
um ambiente de mercado. Em um debate coletivo, são 
definidos os 10 principais “temas tendência” levantados 
pela turma.

De porte destes cenários, a aula seguinte é destinada 
a uma tempestade de ideias, o conhecido “brainstorming”. 
Neste momento, habitualmente, é convidado um mediador 
externo para conduzir a dinâmica. Neste dia, é explicado 
aos alunos como funciona a metodologia e se iniciam as 
dinâmicas. O brainstorming é usado para explorar a capaci-
dade criativa dos indivíduos, a fim de encontrar soluções de 
produtos, processos e/ou serviços. Os temas previamente 
definidos nos cenários são os norteadores das rodadas de 
brainstorming realizadas na turma, ao fim, são levantadas 
as principais ideias de novos negócios para passarem pelo 
processo de validação. O processo de validação consiste 
em realização de pesquisa junto aos possíveis clientes, 
fornecedores e parceiros deste negócio, com o objetivo de 
verificar de maneira prática se a ideia de novo negócio tem 
potencial de mercado.

De porte das suas ideias de negócio, os grupos de 
alunos elaboram o modelo de negócio, ou seja, definem 
qual a proposta de valor do seu serviço/produto e demais 
tópicos propostos pela metodologia CANVAS. A sequência 
da disciplina é organizada a fim de os grupos desenvol-
verem os planejamentos de marketing, gestão de pessoas, 
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processos e financeiro de seus negócios. Estruturados os 
planejamentos, a metodologia escolhida para a apresen-
tação final tem inspiração na atual formatação apresen-
tada pelas Startups, os Pitchs. O pitch é uma apresentação 
rápida de um produto ou um negócio, com a intenção 
de “vender” a ideia para investidores, clientes, sócios ou 
parceiros. Mas o Pitch também pode servir para qualquer 
empresa que precise convencer um público a acreditar no 
seu negócio. Esta apresentação dura de 3 a 5 minutos.

3.3 A mostra de inovação e empreendedorismo

Compreendendo a importância das atividades reali-
zadas nas disciplinas de “Inovação e Empreendedorismo” 
bem como “Formação de Novos Negócios”, criou-se a 
Mostra de Inovação e Empreendedorismo, no ano de 2018. 
O evento é realizado semestralmente na IES e tem como 
objetivo tornar público os trabalhos desenvolvidos nos 
referidos componentes curriculares. A Mostra de Inovação 
e Empreendedorismo entrará, no presente semestre, na 
sua 3ª edição e é aberta a toda comunidade acadêmica e 
externa. Nela, são expostos os protótipos construídos na 
disciplina de Inovação e Empreendedorismo e são apre-
sentados os pitch de negócios desenvolvidos pelos grupos 
em Formação de Novos Negócios. A exposição dos protó-
tipos é realizada durante todo o evento e, o público em 
geral, participa da avaliação dos trabalhos. Ao final, as 
avaliações são tabuladas e divulga-se o grupo que obteve 
uma melhor avaliação na opinião do público. Na sequência 
pode-se observar a organização das bancas, dividida em 
grupos e exposição de alguns trabalhos, como o da mochila 
ergonômica.



100

A apresentação dos pitch de negócios é realizada na 
segunda parte do evento, cada grupo, em cinco minutos, 
deve apresentar o negócio desenvolvido. As apresenta-
ções são abertas a todo o público. Para a avaliação dos 
trabalhos, convida-se fundadores de startups, represen-
tantes de aceleradores de negócios e membros da “Comu-
nidade-RS”, grupo gaúcho de ecossistema de Inovação, 
tornando o momento ainda mais real ao aluno. A figura 5 
representa uma apresentação de um pitch bem como parte 
do público participante.

Figura 4 – Mochila ergonômica

Fonte: foto dos autores. 

Figura 5 – Apresentação de Pitch

Fonte: foto dos autores. 
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O evento constitui um espaço de aprendizagem signifi-
cativa para o aluno, propiciando o desenvolvimento de habi-
lidade e competências vinculadas à comunicação, tomada 
de decisões, criatividade entre outras, tão necessárias 
aos ecossistemas de inovação bem como para motivação 
de empreendedores, conforme apontaram ROSA (2018); 
COOPER (1993); SEXTON E BOWMAN-UPTON (1991).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sala de aula é um local de experimentação, onde 
o discente e o docente aprendem de forma conjunta e 
compartilhada, podendo desenvolver novas habilidades e 
estimular o comportamento empreendedor. O desenvolvi-
mento dessas habilidades pode e deve ser estimulado, e 
esse acaba por ser um dos principais papeis do professor. 
Porém, para ele ocorrer, o suporte e apoio da instituição 
de ensino se tornam fundamental, além da parceria com o 
mercado local. No presente caso relatado aqui, os quatro 
atores necessários andam em conjunto: o discente, o 
docente, a instituição de ensino e o mercado. Dentro de 
suas possibilidades, cada um contribui para estimular o 
aprendizado significativo. 

A criação do espaço para o desenvolvimento da capa-
cidade de inovação e do perfil empreendedor é o diferen-
cial das práticas apresentada pela disciplina de Inovação 
e Empreendedorismo e pela de Formação de Novos Negó-
cios. Contundo, sem a realização da Mostra de Inovação 
e Empreendedorismo, onde os alunos são colocados na 
posição de protagonistas, tendo que expor, explicar e 
apresentar o protótipo desenvolvido, bem como realizar o 
pitch de negócios sobre a startup criada, a conexão com o 
mercado não existiria. Estar na presença de investidores, 
potenciais clientes e, quem sabe, futuros sócios, é o desafio 
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necessário para estimular o envolvimento e comprometi-
mento do discente com as práticas propostas.

Estimular o comportamento empreendedor passa 
a ser um imperativo no mercado atual e futuro, onde o 
trabalho se mostra cada vez mais restrito no que tange as 
vagas tradicionais e em crescimento constante por novas 
formas de atividade. Também é esperado que a inovação, 
e as competências necessárias para inovar, continuem 
sendo importantes e relevantes para as organizações e 
profissionais nas próximas décadas. Todos os movimentos   
econômicos demonstram que a tecnologia cresce de 
forma exponencial, exigindo novas habilidades e criando 
novos mercados, principalmente aqueles que atendam e 
resolvam problemas sociais. Com a prática realizada em 
ambas disciplinas, o discente é colocado em contato com 
essa realidade, sendo necessário que desenvolva (ou apri-
more) sua capacidade de inovar e empreender, trazendo 
resultados tangíveis não só durante a realização das disci-
plinas ou da Mostra, mas levando para seu dia a dia e suas 
organizações.
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1. INTRODUÇÃO

É vez mais exigido nos cursos de graduação e de 
pós-graduação, que em determinada disciplinas sejam 
desenvolvidas atividades voltadas ao empreendedorismo 
acadêmico. Tal medida é fundamental para o desenvolvi-
mento econômico e tecnológico dos países, tendo em vista 
a sua capacidade de criação de empresas mais intensivas 
em conhecimentos científi cos e tecnológicos. Nesse sentido, 
diversos países têm adotado políticas de apoio à criação de 
empresas startups por parte de estudantes universitários, 
por conta de seus efeitos positivos sobre a competitividade 
das cadeias produtivas, ainda que por meio da prestação 
de serviços contábeis (GRACIA et al., 2012).

Preocupado com o desenvolvimento de novos negócios 
de base tecnológica, o governo federal, por exemplo, criou 
uma política pública nacional denominada Startup Brasil 
em 2012, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de 
startups, entendidas como empresas principiantes de base 
tecnológica, que atuem nas áreas de software, hardware e 
serviços de tecnologia da informação (TI), ou ainda star-
tups que se proponham a utilizar essas tecnologias como 
elementos do seu esforço de inovação (RONCARATTI, 
2017).

CAPÍTULO 5

PRÁTICA PEDAGÓGICA EMPREENDEDORA: O ENSINO 
DE CONTABILIDADE NO AMBIENTE TECNOLÓGICO

Rodrigo de Souza Marin
Mauricio Fernandes Agostinho

Marcelo Bernardino Araújo

PRÁTICA PEDAGÓGICA EMPREENDEDORA: O ENSINO 
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É sabido do desafio tecnológico em que as mais 
diversas áreas de conhecimento enfrentam, a busca por 
agilidade, confiabilidade, e acessibilidade tornaram-se 
imprescindíveis à sobrevivência das empresas. Assim, a 
contabilidade tem sido fortemente pressionada a aderir a 
práticas e ferramentas contábeis, cada vez mais eficientes 
(GRACIA et al., 2012).

Empresas especializadas em sistemas de gestão dos 
mais variados, estão à disposição de quem queira aderir 
e utilizar-se das facilidades que a tecnologia oferece. Os 
órgãos públicos também aderiram a esse movimento, e 
há cada vez em maior quantidade, ferramentas e obriga-
ções fiscais e sociais são disponibilizadas para os contri-
buintes. A exemplo de aplicativos para dispositivos móveis, 
tais como: “Meu Imposto de Renda”, “CNPJ”, “Meu INSS”, 
“FGTS”, “CTPS Digital” etc.

De encontro com essa linha, apresenta-se uma 
reflexão sobre a temática, por parte do atual presidente do 
Conselho Federal de Contabilidade, Contador Zulmir Ivânio 
Breda:

Conforme o Relatório do Fórum Econômico 
Mundial, “The Future of Jobs Report 2018” , publicado em 
setembro de 2018, quatro avanços tecnológicos devem 
dominar os próximos quatro anos, influenciando positiva-
mente o ambiente de negócios. São eles: internet móvel de 
alta velocidade; inteligência artificial; big data analytics; e 
a tecnologia em nuvem. Segundo a maioria das empresas 
que participaram da pesquisa, a adoção dessas tecnologias 
se dará de forma acelerada até 2022, demandando inves-
timentos consideráveis (BREDA, 2019).

Diante desse cenário, o conhecimento tecnológico em 
práticas de contabilidade, traz ao aluno, uma vantagem 
inquestionável, tanto para o empreendedorismo pessoal 
quando para a aplicação em empresas.
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Atento a esse movimento, o curso de Ciências Contá-
beis, inclui em seu Projeto Pedagógico de Curso - PPC, as 
disciplinas de Laboratório Contábil I e II prepara o discente, 
com algumas práticas e ferramentas tecnológicas total-
mente voltadas e inerentes ao dia-a-dia da profissão.

O presente capítulo se insere nesse contexto, uma vez 
que seu principal objetivo é apresentar um relato de expe-
riência da prática de contabilidade e analisar a propensão 
à criação de escritórios entre alunos universitários do curso 
de Ciências Contábeis.

Os objetivos específicos versam sobre a descrição da 
metodologia empregada na disciplina; apresentação da 
avaliação por partes dos alunos com relação ao desem-
penho dos professores, e o processo avaliativos apresen-
tando os aspectos positivos da disciplina.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Inovação e empreendedorismo

A inovação não pode ser percebida como um gênio da 
lâmpada que realizará nossos desejos. Ela deve ser desen-
volvida como uma sequência de atividades árduas com o 
objetivo de otimizar processos e produtos. Para tanto o 
empreendedor deve esforçar-se para atingir o êxito em 
suas operações e focar na perpetuidade de seus negócios.

Conforme Bessant e Tidd (2019), o processo de empre-
endedorismo, pode-se dividir em quatro etapas:

 Reconhecer a oportunidade - podem ter a forma de 
oportunidades tecnológicas e mudanças e requisitos de 
mercado;

    1. Encontrar os recursos - possuímos recursos quali-
ficados para desenvolver os projetos a contento;
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   2. Desenvolver a ideia - tornar aquelas ideias poten-
ciais em algum tipo de realidade;

    3. Capturar valor - precisamos pensar sobre, e geren-
ciar, o processo para maximizar nossas chances: proteger 
a propriedade intelectual e os retornos financeiros.

Essas etapas, indiretamente são abordadas nos 
pronunciamentos do IFAC voltados para a educação 
contábil, principalmente ao salientar uma preocupação com 
ceticismo profissional e o aprendizado e desenvolvimento 
de tecnologias da informação e comunicação (JACOMOSSI 
e BIAVATTI, 2017).

Por mais que possa parecer óbvio, mas a inovação 
não acontece automaticamente. Ela sempre andará de 
mãos dadas com o empreendedorismo, em uma mistura 
de visão, missão, entusiasmo e senso de pertencimento. 
Estes ingredientes, poderão auxiliar ao empreendedor a 
transformar uma ideia inovadora em realidade. Cada indi-
víduo é um empreendedor em potencial. Ele deseja mudar 
processos, serviços, produtos que se relacione, direto e/
ou indiretamente com ele e com os que o rodeiam. Estes 
indivíduos inquietos e questionadores por natureza, fazem 
a inovação acontecer.

Com isso a inovação é a peça fundamental para um 
processo de empreendedorismo. Em um ambiente de 
inovação, é o local onde os indivíduos buscam mudanças, 
buscam oportunidades de melhorias a fim de um produto, 
processo ou serviço sejam vistos e executados de forma 
diferentes. Tanto a inovação como o empreendedorismo, 
são disciplinas passíveis de serem aprendidas, ensinadas e 
praticadas por todos.

A inquietude da mente de um empreendedor, não está 
necessariamente na criação de valor econômico em deter-
minado produto, mas sim, mas sim, na criação de qualquer 
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procedimento, que torne a vida de alguém mais simples, 
fácil ou dinâmica.

Neste capítulo, utilizou-se como base os seguintes 
conceitos fundamentais adaptados de Bessant e Tidd 
(2019):

• Inovação: um processo que pode ser organizado e 
gerenciado, seja ele em um empreendimento recém-fun-
dado ou uma empresa centenária;

• Empreendedorismo: a força motriz que move esse 
processo por meio dos esforços de indivíduos entusias-
mados, equipes engajadas e redes focadas;

• Criação de valor: o propósito para a inovação, seja 
ela expressa em termos financeiros, emprego ou cresci-
mento, sustentabilidade ou melhoria do bem-estar social.

O empreendedorismo é um movimento global, aliado 
a práticas inovadoras que corroboram com o surgimento 
de ideias novas. Segundo Sebrae (2019), “Ser empreen-
dedor significa ser um realizador, que produz novas ideias 
através da congruência entre criatividade e imaginação”.

Para Garcia et al. (2012) atualmente, as atividades de 
empreendedorismo acadêmico são apontadas como impor-
tantes instrumentos que contribuem para o desenvolvi-
mento econômico e tecnológico dos países em virtude prin-
cipalmente de sua capacidade de criação de empresas mais 
intensivas em conhecimentos científicos e tecnológicos.

2.2 Empreendedorismo acadêmico

O ambiente acadêmico é propício para práticas que 
levam ao empreendedorismo, e podemos entender que 
essa prática começa justamente de como a IES (Instituição 
de ensino superior), acredita e aplica as práticas inova-
doras em seu processo de ensino.
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Ação diferenciada dentro IES, aproxima o aluno tanto 
do ambiente acadêmico como também do mercado de 
trabalho, essa aproximação propicia um laço de confiança 
e credibilidade em instituição e discente.

Empreender academicamente, requer trabalho, dedi-
cação, e muita proximidade com o assunto abordado, 
justamente para conhecer e replicar práticas exitosas que 
possam fazer a diferença.

2.3 O ensino da Contabilidade e as novas tecnologias

A International Federation of Accountants (IFAC), 
ressalta a necessidade de se adotar normas, a nível mundial, 
para o ensino de Ciências Contábeis, por meio das Inter-
national Accounting Education Standards Board (IAESB). 
Tais pronunciamentos versam, por exemplo, sobre normas 
para a educação contábil profissional que consignam regra-
mentos de competência técnica e habilidades profissionais, 
valores, ética e atitudes para os futuros profissionais.

Com preocupação semelhante e com o objetivo de 
uniformizar o ensino da contabilidade, a Organização das 
Nações Unidas (ONU), por meio da Conferência das Nações 
Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad) e do 
Intergovernmental Working Group of Experts on Inter-
national Standards of Accounting and Reporting (ISAR), 
desenvolveu um currículo para servir de guia na formulação 
dos currículos dos cursos superiores em Ciências Contá-
beis de todo o mundo (UNCTAD, 1999). Este documento já 
passou por cinco revisões, sendo a última versão editada 
no ano de 2011. Entretanto, desde a primeira versão do 
documento sempre houve uma preocupação com o uso de 
ferramentas de tecnologia da informação desde o processo 
de formação do futuro profissional.
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3. METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência, descritivo e 
reflexivo, sobre a vivência de alunos de Graduação em 
Ciências Contábeis acerca de uma ação educativa visando 
uma prática empreendedora, implementada nas disci-
plinas de prática contábil, como Laboratório Contábil I e II, 
ambas com carga horária de 80 (oitenta) horas. As disci-
plinas têm, como objetivos demonstrar os procedimentos 
de abertura de empresas através de aplicativos informa-
tizados e, despertar competências para a utilização de 
sistemas de gestão contábil aplicados à legislação socie-
tária e fiscal pertinente.

Assim, as   ementas   das   disciplinas   relacionam 
conhecimentos   sobre técnicas de registro e evidenciação 
de lançamentos contábeis, com a utilização de softwares 
específicos de registros contábeis, fiscais e trabalhistas, 
assim como aqueles relativos às obrigações fiscais 
acessórias.

3.1 Relato de experiência de prática empreendedora

Os discentes do curso de Ciências Contábeis da 
Universidade Cruzeiro do Sul têm total acesso ao conteúdo 
programático, como legislação, recebendo desde o primeiro 
dia de aula a programação das aulas e atividades a serem 
desenvolvidas, tai como:

    • As aulas têm caráter prático, possibilitando a 
aplicação dos conhecimentos adquiridos em situações que 
preparam o discente para a vivência em um ambiente 
similar ao exigido pelo mercado;

    • As atividades são desenvolvidas em plataformas 
reais, como abertura de empresa, escrituração contábil e 
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fiscal, utilização de softwares públicos como declaração de 
imposto de renda pessoa física e softwares para aplicação 
para pessoas jurídicas, tornando possível que o discente 
possa visualizar e aplicar situações exercitadas em aula, 
mas de forma prática.

Um dos principais diferenciais dessa disciplina, é que 
as aulas ocorrem exclusivamente em laboratório de infor-
mática, com acesso a internet e sistemas previamente 
instalados, possibilitando acesso a informações, consultas, 
sistemas já instalados nas máquinas e sistemas com 
conteúdo online.

Na Figura 1, apresenta-se uma tela do módulo 
contábil, denominado Contábil Phoenix, do sistema Enter-
prise Resource Planning (ERP) Contimatic. Trata-se de um 
sistema de gestão que permite acesso fácil, integrado e 
confiável aos dados de uma entidade. A partir das infor-
mações contábeis, fiscais, financeiras e patrimoniais levan-
tadas pelo software, é possível fazer diagnósticos aprofun-

Figura 1 – Módulo Contábil (Phoenix) do sistema Contimatic
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dados sobre as medidas necessárias para reduzir custos e 
aumentar a produtividade da entidade.

O software utilizado é disponibilizado gratuitamente 
para as Instituições de Ensino Superior (IES) e para os 
alunos que se cadastrarem no site da empresa. Com sede 
no bairro de Tatuapé, na capital paulista e fundada no ano 
de 1987, a Contmatic Phoenix é uma empresa especiali-
zada no desenvolvimento de softwares administrativos e 
de gestão (ERP), que oferece ao mercado soluções avan-
çadas para as áreas contábil, fiscal, trabalhista e gerencia-
mento de empresas.

A partir da adoção de diferentes soluções de informá-
tica, governamentais e comerciais, a disciplina de Labora-
tório Contábil, é desdobrada em Laboratório I e II, sendo 
que, do I aplicado no primeiro semestre e o II no segundo 
semestre, dessa forma é possível um tempo adequado para 
abordar os principais assuntos que permeiam as atividades 
diárias da contabilidade.

Nessa disciplina, os discentes têm acesso ao conteúdo 
teórico sobre formas empresariais e a instrução de como 
abrir uma empresa, transitando entre o conteúdo teórico 
e a aplicação prática, onde simula-se a abertura de uma 
empresa, desde a construção de um contrato social, até 
a formalização do pedido de CNPJ, Inscrição Estadual e 
cadastro na prefeitura, seguindo assim os passos necessá-
rios para a constituição de uma empresa.

Os discentes participam ativamente de cada etapa, 
inclusive utilizando portais públicos para o preenchimento 
das informações online. Concluído o módulo de abertura 
de empresa, o discente terá contato com mais uma plata-
forma tecnológica a serviço dos órgãos governamentais.

A disciplina também contempla o conteúdo de Imposto 
de Renda da Pessoa Física, onde é realizado treinamento 
teórico com a principais situações referente a declaração 
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de Imposto de Renda Pessoa Física, e treinamento prático 
utilizando o software para preenchimento da declaração. 

O programa da Declaração de Imposto de Renda da 
Pessoa Física, é um software público, anualmente atua-
lizado, que é liberado para instalação dos contribuintes 
que precisam cumprir com essa obrigação fiscal. Assim, 
os discentes que participaram dos treinamentos teóricos 
e práticos estão habilitados a participar do “Mutirão do 
Imposto de Renda”, uma ação universitária de Extensão, de 
cunho social, voltada à comunidade, que ocorre todo ano 
na Universidade Cruzeiro do Sul, onde são realizados aten-
dimentos gratuitos aos contribuintes, transmitindo decla-
rações e sanando as principais dúvidas técnicas referente 
à declaração de ajuste anual do imposto. São os discentes, 
supervisionados por seus docentes, que atendem e trans-
mitem as declarações, trazendo mais uma vez a aplicação 
prática, além de ser desenvolvida uma importante ação 
social.

Oportunamente, vemos aqui mais uma situação que 
envolve a aplicação da tecnologia em favor da moderni-
zação na captação, tratamento e divulgação das informa-
ções. Ao manusear o sistema de Imposto de Renda de 
Pessoa Física, o aluno vai se preparando para aplicar esse 
conhecimento fora da Universidade.

A próxima etapa é a escrituração contábil, onde os 
discentes utilizam um software de mercado (do qual a 
Universidade possui contrato e licença de uso) para regis-
trar e escriturar os lançamentos contábeis. Para melhorar a 
interatividade entre discente e Universidade, é possível obter 
acesso ao sistema fora da Universidade para os discentes, 
sendo possível instalar o sistema fora do ambiente acadê-
mico, tornando possível o discente desenvolver a atividade 
em sala e extra sala concomitantemente.
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Essa possibilidade é um grande diferencial para o 
ensino, o aluno permanece ligado à Universidade, mesmo 
estando fora dela. Nesta etapa há uma atividade completa 
que contempla conteúdos abordados em semestres ante-
riores e atuais, trazendo para a aula a interdisciplinaridade.

Figura 2 – Disciplinas integradoras para Laboratório Contábil I
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O docente realiza o cadastro de uma empresa padrão 
a qual receberá durante o semestre as informações de 
cada discente, de acordo com a atividade disponibilizada. 
Os discentes desenvolvem a atividade, manuseiam o plano 
de contas da entidade modelo, registram os lançamentos 
contábeis, utilizam dos relatórios do sistema para conferir 
a atividade prática, no próprio sistema, da mesma forma 
que seria aplicado em uma empresa, trazendo para o aluno 
o conhecimento teórico, aliado a aplicação prática, prepa-
rando os alunos para empreender utilizando a aplicação 
técnica vista na Universidade.

Ressalta-se aqui, que as disciplinas estão em conso-
nância com a Diretriz Curricular do Curso de Ciências 
Contábeis, ao incluir no Projeto Pedagógico do curso de 
Ciências Contábeis formas de realização da interdisciplina-
ridade (BRASIL, 2004).  

O foco principal das disciplinas de Laboratório Contábil 
I e II é a simulação em ambiente de teste “virtual”, a rotina 
de um escritório contábil com todas as particularidades e 
nuances. Esta disciplina em específico tem estreito vínculo 
de forma transversal com as seguintes disciplinas já minis-
tradas: Contabilidade Geral; Contabilidade de Custos; 
Estrutura e Elaboração das Demonstrações Financeiras, 
Contabilidade Tributária, da mesma forma se alinha com as 
disciplinas ministradas ao mesmo tempo ou anteriormente: 
Planejamento Tributário, Contabilidade Societária, Conta-
bilidade Avançada, bem como de forma menos abrangente 
mas com o foco de criação de dados contábeis confiáveis: 
Contabilidade Gerencial, Controladoria e Auditoria.

A disposição do conteúdo programático da disciplina 
Laboratório Contábil I, portanto, concentra-se principal-
mente na parte da contabilização de diferentes eventos 
econômicos, ligados à escrituração do quadro societário, 
atividades comerciais de compra e venda, retenções fiscais, 
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folha de pagamentos, atividade fabril, comércio exterior e 
emissão de relatórios contábeis.

Já a sequência de conteúdos programáticos da disci-
plina de Laboratório Contábil II, concentra-se na parte fiscal 
e tributária, como por exemplo a simulação de transmissão 
de diferentes obrigações acessórias para os fiscos federal, 
estadual e municipal. A exemplo, trabalha-se o preenchi-
mento da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte 
(DIRF), Declaração de Débitos e Créditos Tributários Fede-
rais (DCTF), dentre outros.

Na Figura 3, apresenta-se uma tela do módulo fiscal, 
denominado G5 Control, do ERP da Contimatic. Trata-se 
de um módulo integrado do sistema para o registro das 
notas fiscais, por meio de importações e registros manuais, 
provenientes das transações comerciais da empresa. Este 
módulo objetiva auxiliar o usuário, simplificando o trabalho 
de digitação por meio de facilidades técnicas tais como: 
fixação ou eliminação de determinados campos, dicas e 
sugestões operacionais, teclas de atalho, integrações etc.

Figura 3 – Módulo Fiscal (G5 Control) do sistema Contimatic
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Pelo fato de o Laboratório Contábil I e II se tratar 
de disciplinas é necessário à sua inclusão no processo 
avaliatório, segundo os ditames da avaliação institucional 
da universidade. Conforme Gatti (2003), a avaliação em 
processo, permite que o professor obtenha informação 
contínua sobre o progresso de cada um dos discentes no 
decorrer da aula. Além disso, o uso contínuo de avalia-
ções, como provas, permite que o docente realize sua auto 
avaliação, possibilitando o redirecionamento das aulas e 
formas de apresentar conteúdos no seu dia-a-dia.

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem 
da Universidade Cruzeiro do Sul está normatizada pelos 
artigos de 72 a 87 (modalidade presencial), do Regimento 
Geral (2013), segundo o qual a avaliação é entendida como 
um diagnóstico do desenvolvimento do aluno em relação 
ao processo de ensino e aprendizagem na perspectiva de 
seu aprimoramento. Ela é feita por meio de elementos que 
comprovem assiduidade e eficiência nos estudos, trabalhos 
escolares e pesquisas, podendo ser realizada por disciplina, 
conjunto de disciplinas ou área de conhecimento, conforme 
as atividades curriculares, abrangendo os aspectos de 
frequência e aproveitamento. 

Os resultados do processo avaliativo das disciplinas 
são expressos em uma síntese, ao final de cada semestre 
letivo e, é composto pelos seguintes instrumentos: 

• Prova Regimental (A1) e um ou mais instrumentos 
parciais de avaliação (A2); 

• Nota Final (NF): somatório de A1 e A2; 

• Avaliação Final (AF): instrumento avaliativo que subs-
titui a menor nota, de A1 ou de A2, aplicada apenas no caso 
da não obtenção de média mínima para aprovação;

• Resultado Final (RF): somatório de AF e A1 ou A2.
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A exemplo de outras profi ssões, tanto que surgiram, 
quanto as que sumiram, a quarta revolução industrial 
(indústria 4.0) deve ser vista como uma forma de auxi-
liar a profi ssão contábil e, não, de acabar com ela. O uso 
de novas tecnologias deve estreitar as relações entre a 
profi ssão e a academia para que as frequentes mudanças 
sejam incorporadas nos currículos de Ciências Contábeis.

4. CONCLUSÃO

A inclusão de práticas integradoras é fundamental 
em um curso superior. Os professores que atuam no curso 
de Ciências Contábeis da Universidade Cruzeiro do Sul 

Figura 4 – Disciplinas integradoras para Laboratório Contábil II
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possuem excelente titulação e uma significativa experi-
ência de mercado em diferentes segmentos da profissão 
contábil. Isto contribui de forma significativa no processo 
de ensino-aprendizagem, pois há múltiplos pontos de 
vistas debatidos em reuniões de planejamento a partir do 
comprometimento, desenvolvimento e compreensão dos 
processos contábeis repassados para os discentes.

Os professores formadores das disciplinas de Labo-
ratório Contábil I e II e disciplinas correlatas consideram 
uma experiência gratificante lecionar conteúdos práticos 
e atualizados com a legislação e melhores práticas dispo-
níveis no mercado, embora ressaltem que é uma tarefa 
desafiadora, pois exige um cuidado maior na preparação 
de procedimentos didáticos, constantemente atualizados, 
principalmente pela legislação fiscal e tributária, e que 
envolvam todos os estudantes.

A adoção de práticas em laboratório também prepara 
o discente e consequentemente proporciona uma melhor 
aceitação para empregabilidade no mercado de trabalho ou 
a abertura de seu próprio escritório de contabilidade. Fato 
comprovado por diversos relatos de egressos do curso, 
principalmente em processos seletivos de trabalho. Corro-
bora-se tal informação, com a alta aprovação nas últimas 
edições do Exame de Suficiência, exigência para o exercício 
da profissão, promovido pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade (CFC).

Complementarmente, as disciplinas práticas desen-
volvem características pessoais e interdisciplinares neces-
sárias à evolução profissional por parte dos alunos e do 
corpo docente do curso, pois exige uma discussão sobre 
os conteúdos programáticos das diferentes disciplinas do 
curso para que não haja sobreposição de temas.

Um dos grandes problemas no ensino de negócios no 
Brasil é o descompasso entre o que se aprende nos cursos 



122

superiores (teoria) e as práticas de mercado. Percebe-se 
que a adoção das práticas em laboratório valoriza, o corpo 
discente, o corpo docente, o curso e a universidade.

Ressalta-se aqui, que o Brasil ainda não é signatário 
dos pronunciamentos do IFAC voltados para a Educação 
Contábil. Do mesmo modo, não há obrigatoriedade expressa 
da adoção do currículo proposto para os cursos de contabi-
lidade pela ONU. Entretanto, assim como em outras áreas, 
as melhores práticas devem ser observadas de maneira 
suplementar, independentemente da obrigatoriedade legal.
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1. INTRODUÇÃO
Num tempo de mudanças drásticas, são os que aprendem que 

irão possuir o futuro. Os cultos geralmente encontram-se equipados 
para viver num mundo que já não existe.

Eric Hoff er, 1973.

A máxima que temos ouvido sobre o que mais se 
precisa no século XXI é de assimilar as mudanças como 
um paradigma contínuo sem possibilidade de ser detido, 
aprender a aprender, ter um pensamento disruptivo, 
entender que o modelo de acessar o conhecimento mudou 
e que o antigo não faz mais sentido, pois não acompanha 
a velocidade dos acontecimentos.

Não que mudança seja algo novo: há quase 2.500 
anos, o fi lósofo Heráclito afi rmava que nada existe de 
permanente a não ser a própria mudança. “Ninguém entra 
no mesmo rio uma segunda vez, pois quando isto acontece 
já não se é mais o mesmo. Assim como as águas, que já 
serão outras”, no entanto, as mudanças que demoravam 
pelo menos um século para abalar o paradigma e a assimi-
lação era de uma geração para outra, hoje ocorrem dentro 
do século, criando distanciamentos entre pessoas de uma 
mesma geração.

Esse contexto justifi ca a educação buscar se reorientar 
em um paradigma que faça sentido no seu fazer formativo. 
O que será útil saber daqui 30, 20 ou 5 anos? Bem sabemos 

CAPÍTULO 6

COMPETÊNCIAS EMPREENDEDORAS: UMA EXPERIÊNCIA 
EM SALA DE AULA

Sandra da Silva Mitherhofer
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não ser mais o paradigma de transmissão deconhecimento, 
embora haja um conteúdo estruturante e sistematizado 
dos  saberes necessários para cada área dominar e cabe o 
ensino destes, mas como serão acionados e desenvolvidos 
são os pontos de reflexão.

As possíveis respostas a essas inquietações vêm nas 
intersecções dos saberes e áreas. Assim, neste trabalho, 
entende-se a necessidade de que não só a disciplina de 
Empreendedorismo se faça presente em alguns cursos, 
principalmente na área de negócios, mas também o seu 
aprendizado sistemático. Surge então a problemática: se 
as competências do empreender fazem parte de um escopo 
de habilidades e competências de um novo currículo neces-
sário para compor a formação que se insere no século XXI, 
como trabalhá- las em disciplinas que a princípio o foco 
não seja a aprendizagem de empreender?

Neste contexto, o objetivo será o de contribuir com a 
construção de uma prática que inclua o desenvolvimento 
de competências empreendedoras ao compartilhar um 
projeto aplicado em sala de aula, com metodologia híbrida, 
análise dos resultados e reflexão sobre estes.

2. CORPO TEÓRICO

2.1 Empreendedorismo e educação

Diante das incertezas, das crises oriundas da globali-
zação e intensificadas com os progressos da tecnologia e 
Inteligência Artificial, o mundo do trabalho se altera de tal 
forma que profissões tradicionais tendem a desaparecer e 
outras ainda não conhecidas surgirão. Dessa forma, empre-
ender ganhou redimensionamento intenso nas sociedades.

Empreendedorismo não é um fenômeno que nasce 
neste século. A primeira noção do termo partiu dos fran-
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ceses, “entrepreneur”, no século XV, quando utilizado pela 
primeira vez com o significado de começar algo novo e que 
assume riscos.

Historicamente, foi incorporando outros aspectos. No 
século XVII, ao registrar contratos de produtores locais 
com o governo, Richard Cantillon faz distinção entre capi-
talista - quem fornece capital - e empreendedor - aquele 
que assume o risco. Já nos séculos XVIII (da Revolução 
Industrial), XIX e XX, com o auge da industrialização no 
mundo e avanços tecnológicos, acabou esse termo

por confundir e misturar o conceito de empreender 
com administrar e empresariar. O conceito empreender, 
atualmente, ao ganhar força e espaço, passa ser estudado 
e sistematizado também como competência e conjunto de 
habilidades.

A importância do empreendedorismo está na intenção 
de entender quais os requisitos/habilidades/competên-
cias desenvolvidas são capazes de promover alternativas 
viáveis às mudanças de comportamento, formação dife-
renciada, com visão sistêmica das situações econômicas, 
ambientais e sociais.

No artigo de Zampier e Takahashi (2011) alguns 
estudos foram levantados e, dentre eles, aqui nos inte-
ressa citar os de Bitencourt (2005) e Freitas e Brandão 
(2006) que salientam a relevância do processo de apren-
dizagem, quando afirmam que não há desenvolvimento 
sem aprendizagem, e esta se constitui em uma evolução 
necessária da aquisição de competências. Fala essa que fez 
Zampier e Takahashi complementar, a aprendizagem ser 
como competência e o conhecimento como um recurso, e 
ambos são fatores-chave para a competitividade econô-
mica e para a participação em várias dimensões da vida 
social, cultural e política.
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Pode-se, assim, no dizer destes autores que a apren-
dizagem enquanto uma competência/processo primeira 
e concomitante é fator importante para entender, desen-
volver e ampliar as outras competências, as chamadas 
empreendedoras.

Aqui no Brasil, o empreendedorismo surge nos anos 
de 1990 com a abertura da economia e é criado, na mesma 
época, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas – SEBRAE. Em 1997, inicia o curso de Adminis-
tração com habilitação em empreendedorismo e pequenos 
negócios e no ano de 2000; na Universidade de São Paulo 
(USP) é criado um centro de empreendedorismo. No ano 
de 2006, ocorre o primeiro congresso sobre empreende-
dorismo e, desde então, vemos crescer a importância que 
vem sendo dada, não só aqui no Brasil, mas no mundo, ao 
fato de se estar aberto a uma mentalidade de desenvolvi-
mento, de aprender, desaprender e reaprender, mas com 
visão de empreender pra si e no coletivo.

Kuratko e Hodgetts (1998) dizem algo que vale 
ressaltar sobre a necessidade de entender o empreende-
dorismo como um processo, não como

atividades isoladas e realizadas por etapas. Para Lezana 
e Tonelli (1998), não há um arquétipo ou mesmo a persona-
lidade que defina o empreendedor, mas inúmeros aspectos 
que caracterizam, traçando um perfil de empreendedor.

Há vários estudos que refletem sobre o empreende-
dorismo e Dutra (2001) faz um comparativo entre eles, 
enumerando os aspectos importantes para compreender a 
dinâmica de como aprender, como desenvolver, que esta-
belecem perfis e conjunto de habilidades e competências, 
e para isso evidencia as pesquisas realizadas por Hornaday 
(1982), Timmons (1994), McClelland (1961) e Schum-
peter (1978), respeitáveis por causa de seus subsídios 
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no que tange a traçar o perfil do indivíduo empreendedor, 
conforme apresentado no quadro 1.

Quadro 1 – Características associadas a um perfil 
de empreendedor nas abordagens de Hornaday (1982), 
McClelland (1961), Schumpeter (1978) e Timmons (1994):

SCHUMPETER MCCLELLAND HORNADAY e TIM-
MONS

• Tem iniciativa;
• Tem independên-
cia de pensamento e 
ação;
• Possui autoridade; 
lidera mais pela von-
tade do que
pelo intelecto, capaz 
de conduzir os 
meios de produção 
para novos canais;
• Realiza previsões 
e julgamentos com 
base em sua experi-
ência;
 • Tem capacidade de
combinar recursos 
ou fatores produtivos;  
• Tem capacidade de 
criar e propulsionar 
um negócio;
• Desenvolve conhe-
cimento acurado para 
as decisões e regras 
de conduta; 
• Planeja conciente-
mente sua conduta;

• Tem iniciativa;
• Tem independência 
e autoconfiança, ten-
do seu próprio con-
junto de valores e 
normas.
Não desanima  ante 
as dificuldades e acre-
dita em sua capacida-
de de vencer
os obstáculos;
• Planeja objetivos 
claros, desafiadores 
e com significado pes-
soal; 
• Trabalha fortemente 
pela
busca de informa-
ções, sobre o ambien-
te interno e
externo de forma 
a possibilitar o traba-
lho com
estratégias para o su-
cesso;
• Possui exigência de 
qualidade e eficiência;

• Tem iniciativa, auto-
nomia, autoconfiança, 
otimismo,
necessidade de reali-
zação ;
• É líder; traduz
pensamentos  em 
ações;
• Sabe buscar, utilizar 
e controlar recursos;
• Tem alto nível 
de consciência de 
seu ambiente; usa-a 
para detectar oportu-
nidades de negócios; 
• É inovador e criati-
vo; cultiva imagina-
ção;
 • É proativo diante 
do que deve saber; 
define o que deve 
aprender; cria méto-
do próprio de apren-
dizagem e aprende 
indefinidamente;
• Fracasso é consi-
derado um resultado 
como outro qualquer; 
aprende com eles;
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• Utiliza a intuição 
num dado momento 
de necessidade em 
posição estratégica 
(sem a elaboração de 
todos os detalhes a 
serem feitos);
• Transforma sonho 
em possibilidade real; 
• Supera a oposição 
ou obstáculos do am-
biente socioeconômi-
co reagente (oposição 
legal, política, de cos-
tume social, obstá-
culos econômicos do 
mercado consumidor 
ou outros);
• Tem capacidade 
de iniciar a mudança 
econômica;
• Possui o desejo de 
conquistar, o impulso 
de lutar;
• Procura dificulda-
des, muda por mu-
dar, delicia-se com a 
aventura;
• Tem capacidade de 
‘educar’ os consumi-
dores ou de ‘ensiná-
-los’ a desejar novas 
coisas.

• Busca atividades 
que forneçam “fee-
dback” de seu próprio 
desempenho;
• Tem persistência, 
responsabilizando-se 
pessoalmente  
pelo cumprimento dos 
objetivos;
• Tem comprometi-
mento sacrificando o 
pessoal para finalizar 
uma tarefa;
 • Planeja com visão 
do todo, procurando 
simplificar os traba-
lhos e definir prazos, 
de forma a também 
possibilitar um moni-
toramento sistemáti-
co;
• Busca as oportuni-
dades e novas áreas 
de atuação; • Possui 
capacidade de per-
suasão, util izando 
de estratégias para 
influenciar os outros;
• Trabalha para de-
senvolver e manter 
uma “rede de conta-
tos”, com vistas a re-
alizar seus objetivos;
• Corre riscos calcu-
lados procurando ter 
controle sobre fatores 
de sucesso empresa-
rial.

• É um sonhador rea-
lista, ou seja, sonha, 
mas é racional;
• Tem forte intuição, 
dando mais importân-
cia para o que faz e 
não para o que sabe;
• Tem um “modelo”, 
uma pessoa que o 
influencia;
• Tem perseverança 
e tenacidade; gran-
de energia e esforços 
para alcançar resulta-
dos;
• Tem alto compro-
metimento; trabalha 
sozinho;  • É orienta-
do para resultados no 
futuro, para o longo 
prazo; sabe fixar me-
tas e alcançá-las;
• Diferencia-se e des-
cobre nichos;
• Tece “rede de rela-
ções” ou contatos;
• Conhece bem o 
ramo em que atua;
• Assume riscos mo-
derados;
• Cria situações para 
obter informações e 
aprimoramento;
• Aceita dinheiro 
como medida de de-
sempenho;
• Tem alto grau 
de  internalidade”;
• Tem alta tolerância 
à ambiguidade.

Fonte: DUTRA, 2001, p. 50.
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A partir do perfil levantado por cada um dos estu-
diosos, observa-se que eles, entre si, se reiteram e se 
complementam. E por meio deles pode-se inferir habili-
dades e competências empreendedoras que cada disciplina 
pode agregar nos objetivos que pretende desenvolver para 
formação do profissional.

2.2 Aula Invertida; Gamificação e Scrum

2.2.1 Aula Invertida

Sala de Aula Invertida é uma metodologia que faz 
parte das teorias de aprendizagem centradas no aluno. É 
constituída, basicamente, por dois componentes: um que 
requer interação humana (atividades em sala de aula), ou 
seja, a ação; e outra que é desenvolvida por meio do uso 
das tecnologias digitais, como videoaulas (atividades fora 
da sala de aula).

Para Valente,

a sala de aula invertida é uma modalidade de e-lear-
ning na qual o conteúdo e as  instruções são  estu-
dados on-line  antes  de o  aluno  f requentar a sala 
de aula, que agora passa a ser o local para traba-
lhar os conteúdos já estudados, realizando atividades 
práticas como resolução de problemas e projetos, 
discussão em grupo, laboratórios etc. (VALENTE, 
2013).

Considerou-se a necessidade de usar esta metodo-
logia de forma mais sistemática como ferramenta auxiliar 
do aluno na corresponsabilidade em pesquisar não só o 
material deixado pelo professor, mas em outros bancos 
de informação, provocar o aluno a ter um prévio conhe-
cimento, para assim estimulá- lo a relacionar com outros 
saberes e estabelecer conexões com outras disciplinas.
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2.2.2 Gamificação

Gamificação consiste na aplicação da mecânica e dos 
elementos dos jogos   para   engajar   e   motivar   pessoas   
a   atingir   metas   reais.   O termo Gamification foi cunhado 
por Nick Pelling em 2003, mas ganhou popularidade a 
partir de 2010, quando empresas de renome começaram a 
usá-lo para descrever suas plataformas. Logo, a metodo-
logia se tornou notória como uma ferramenta de negócios.

Segundo Josh Halliwell (2013), um jogo tem, basica-
mente, três componentes: um objetivo pré-ilusório, regras 
constitutivas e atitude lusória”.

A palavra lusório se classifica como um adjetivo usado 
para definir atividades divertidas. Nesse sentido, o jogo é 
formado por um objetivo já definido antes mesmo que a 
diversão comece, as regras criadas para guiar o jogador ao 
objetivo do jogo e a vontade de se divertir. Esse último é o 
que torna o jogo um elemento de engajamento e motivação.

Na Gamificação, os elementos do jogo, ou suas 
técnicas de design , são aplicados em outras situações que 
não correspondem ao “círculo mágico” onde o jogo ocorre. 
Os elementos que tornam os jogos divertidos são usados, 
então, no mundo real, atribuindo um fator lúdico a ativi-
dades extremamente desafiantes ou tediosas. A Gamifi-
cação é um recurso metodológico que pode ser muito 
explorado para motivação de aprendizagem teórica de 
forma dinâmica.

2.2.3 Scrum

Dentre as metodologias mais atuais, capazes de satis-
fazer um projeto no qual  o  escopo  é  aberto,  a  que  tem  
sido  considerada  em  alto  padrão   é o Gerenciamento 
em Scrum. Possibilitado pelo desenvolvimento tecnoló-
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gico e pela ampla  divulgação  da  informação,  o  Scrum  
é  também  conhecido como Metodologia Ágil (Almeida, 
2019).

Embora essa metodologia surja para gerenciamento 
de produção de softwares, ela vem sendo aplicada em 
muitas áreas, em projetos de diversas naturezas.

A origem do termo scrum vem do esporte rúgbi, no 
qual define a aglomeração dos jogadores, muitas vezes 
vista como “formação ordenada”. A analogia do termo do 
rúgbi para o gerenciamento é simples: ambos são formados 
por uma equipe estrategicamente definida, treinada e 
organizada comum objetivo único. Enfim, o Scrum possibi-
lita uma maior proximidade entre gerente, desenvolvedor, 
cliente e produto.

O Gerenciamento em Scrum possibilita que plane-
jamento, execução e entregas caminhem lado a lado. O 
trabalho é realizado em iterações ou ciclos de até um mês 
de calendário chamados de Sprints. É imprescindível que 
no final de cada ciclo algo tangível seja entregue.

No final de cada Sprint é feita uma Sprint Review, 
ou seja, uma reunião de validação das histórias desenvol-
vidas. Caso uma funcionalidade não seja aprovada pelo 
Product Owner (proprietário do produto), ela volta para o 
Product Backlog (lista de tarefas ainda não executadas) e, 
possivelmente, entrará na próxima Sprint.

Importante ressaltar que é imprescindível que haja 
uma reunião diária da equipe. Nessa reunião, o Scrum 
Master valida o que foi feito e busca resolver qualquer 
problema que a equipe tenha no desenvolvimento do 
produto. Chamada de Daily Meeting, ou de 15-Minute-S-
tandup-Meeting, é uma reunião prática, rápida e eficiente.
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Em um panorama geral apresentou-se a dinâmica 
de funcionamento do Scrum, mas o que interessou dessa 
metodologia foi ter uma prática de monitoramento do 
projeto na medida em que ia se desenvolvendo, a tempo 
de superar os entraves técnicos ou pessoais para em tempo 
hábil e determinado ter o produto pronto e funcionando, 
conforme idealizado. Por isso, do Scrum adotaram-se as 
reuniões de 15 minutos, a cada quinzena, pelas particula-
ridades do grupo e objetivos do projeto.

3. METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Processo metodológico

A proposta de construção de um jogo de tabuleiro, 
tendo por referência de base o jogo Banco Imobiliário, 
foi apresentada aos alunos e explicado que este deveria 
contemplar as transações entre empresas, trabalhar com 
conceitos como controlada, controladora, coligada, fusão, 
cisão entre outros existentes dentro do escopo de conteúdo 
da disciplina Contabilidade Societária Avançada do curso de 
Ciências Contábeis (5º e 6º semestres do curso de Ciências 
Contábeis) e os produtos seriam doados para uso em sala 
dos próximos anos como material didático.

Os alunos deram consentimento em participar da 
experiência e realizar a doação dos jogos. Foram então 
divididos em grupos e estabeleceram-se dois momentos 
de avaliação formal para compor a nota de AV2, aspecto 
formal de avaliação da disciplina, e, por fim, foi realizada, 
em sequência, o cronograma das atividades.

Outro aspecto de operacionalização didática é que 
as aulas foram organizadas em dois momentos para cada 
encontro. No primeiro momento, ficou estabelecido que se 
faria a discussão do material enviado sobre os conceitos 
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próprios do conteúdo da disciplina em questão e exercí-
cios para dimensionar seus usos e implicações da prática 
contábil. No segundo, na oficina de jogo cada grupo traba-
lhou em seu projeto, com professor à disposição para tirar 
dúvidas e quinzenalmente ouvir cada grupo sobre o balanço 
do processo de construção do jogo.

A metodologia adotada foi híbrida: o uso de aula inver-
tida na intenção de provocar pesquisa com mais autonomia 
e otimização do aprendizado, a gamificação como processo 
tanto da lógica de construção dos conceitos implicados, 
como de motivação de empreender. Incluem-se aqui o 
conceito de framework Scrum, como sistema de gerencia-
mento do projeto, apenas fazendo uso do relatório oral 
periódico (de 15 em 15 dias) para avaliar quais eram as 
metas, o que avançou e o que não, por que não avançou 
se fosse o caso, e assim reorganizar e sanar os entraves, 
realinhando as metas de cada projeto e seu objetivo geral.

2.1 Resultados

Dois momentos de entrega ocorreram: na primeira 
um trabalho escrito, em que constavam os seguintes itens:

    • História do jogo – Contexto, objetivo geral, nome 
do jogo;

    • Estrutura: participantes, peças, espaços;

    • Regras: Como se articularia o jogo;

    • Estratégias: Conteúdo/Articulação do jogo.

Este material foi analisado pela professora da disciplina 
e feitas as considerações. No segundo momento, foi reali-
zada a apresentação para sala e para uma banca formada 
por dois professores convidados e dois alunos de outros 
anos. Essa apresentação constituiu na de explanação da 



135

proposta do jogo, seus elementos e suas regras de funcio-
namento, acrescidos de um vídeo de 5 minutos, ilustrando 
o jogo em execução.

Os 28 alunos da sala foram divididos em 5 grupos, de 
modo a serem produzidos 5 jogos: Corporation (8 alunos); 
Stock Exchange (6 alunos); Bom Negócio (8 alunos); O 
Mundo das ações (5 alunos) e Empresas em Ação (1 aluno). 
Além dos pareceres da banca destacando os pontos posi-
tivos e algumas observações de como poderiam melhorar, 
realizou -se uma avaliação do processo juntamente com os 
alunos e esse resultado é destacado.

Aplicou-se um questionário de percepção do alunos 
sobre a proposta do projeto, da maneira como foi conduzido 
e do aprendizado na disciplina. O questionário foi composto 
por 10 perguntas em que uma era objetiva fechada (SIM/
NÃO) e as demais discursivas.

2.2 Discussão

A experiência traz alguns aspectos interessantes dos 
quais destacamos alguns: na questão 1, objetiva e fechada, 
perguntou -se se haviam pesquisado para realizar o jogo e 
100% dos alunos afirmaram sim. E mesmo que o gráfico 1, 
referente a questão 2 sobre onde pesquisaram, revele que 
a média de 80% deles pesquisaram somente no material 
que o professor disponibilizou, isso se mostra como um 
fator positivo, pois disponibilizar o material para o aluno 
por meio de plataforma eletrônica, pedir para lerem algum 
artigo, ler capítulo de um livro, ver um vídeo ou até mesmo 
acessarem o power point da aula geralmente encontra 
muita resistência, em média apenas de 15 a 20% fazem. O 
desafio implicou em buscar informações.
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A questão três indaga qual a dificuldade encontrada 
na teoria e temos 100% dos alunos respondendo que foi 
adequar teoria à prática. No entanto, esse aspecto trouxe 
em sala qualidade em questões colocadas por alguns 
alunos, quando é muito comum não fazerem perguntas e 
esperarem o professor resolver os problemas para tirarem 
uma “selfie” da lousa.

Outra dificuldade deflagrada na questão 4, como 
observa-se no gráfico 2:

Gráfico 1 - Meio utilizado para Pesquisa
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Foi detectar a insatisfação com a conduta de partici-
pantes dos grupos que não se responsabilizaram em cola-
borar no processo de construção do conhecimento, pois 
quando questionados sobre a limitação que sentiram em 
dar forma, vida ao jogo, não foi o conteúdo o vilão, e sim 
o não cumprimento de atividades combinadas das pessoas 
em quase 90% dos grupos.

Em relação a questão 5, se foi produtiva a experiência 
de trabalhar com projeto, gerou o gráfico 3:

Gráfico 2: Limitações apresentadas.
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Em que 50% disseram sim, que auxilia a aprendizagem, 
17% entenderam que é uma nova forma de aprender, 17% 
de forma anacrônica respondem que preferem prática não 
ficando claro se preferem que seja só por projetos enquanto 
exemplo de prática ou se não viram o encaminhamento do 
projeto válido como prática e os 16% restantes opinam 
que a experiência carecia de foco.

A questão 6 pede para considerar se ter projetos junto 
com aulas teóricas é mais produtivo para o aprendizado 
dos conteúdos e pode-se constatar no gráfico 4, 40% 
dizem que foi bom e os demais se dividiram. 20% criti-
caram o tempo, dizendo que foi insuficiente, 20% que não 
houve explicação suficiente e os 20% restantes que teria 
sido melhor se tivesse dividido o conteúdo entre os grupos 
e pudesse ter verticalizado mais.

Gráfico 3: Projeto e Conteúdo Teórico
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E, finalmente, questão 10, pedido sugestões para 
novos projetos e práticas, obteve-se: participação em 
empresas fictícias, visitas técnicas, outros projetos sobre 
problemas locais como turismo para ser trabalhado no viés 
contábil. E um declarou não gostar de projeto, o mesmo 
que fez o jogo sozinho.

Gráfico 4: Críticas
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4. CONSIDERAÇÕES

Observa-se a partir dos estudos feitos que as compe-
tências do empreender fazem parte de um escopo de habi-
lidades e competências de um novo currículo necessário 
para compor a formação que se insere no século XXI. E 
que a educação tem um papel essencial na articulação de 
uma mentalidade de desenvolvimento. Viabilizar os cami-
nhos da competência da aprendizagem não é fácil, mas 
o exercício metodológico híbrido auxilia redimensionar o 
acesso às informações e transformá-las em conhecimento 
para aplicar.

A experiência de trabalhar com o projeto de cons-
trução de um jogo com os conceitos de contabilidade socie-
tária avançada trouxe aspectos positivos, não só no que 

Gráfico 5: Sugestões de outros Projetos
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se refere à possibilidade de desenvolver as competências 
empreendedoras, mas também de corroborar com a ideia 
de que este trabalho precisa ser visto como um processo 
contínuo de construção de habilidades.

Há o conhecimento técnico teórico e o técnico prático 
da contabilidade, que trabalhados em conjunto com o 
projeto se auto alimentaram. O desafio de articular o jogo 
com a teoria específica, de ter que estabelecer quais as

estratégias que o jogo propunha, provocou a busca 
por informação, ainda que de forma tímida, mas se o 
trabalho com as competências empreendedoras for um 
processo contínuo em todas as disciplinas se torna uma 
tônica, agregando valor à formação destes profissionais.

Observam-se aqui duas habilidades postas por Maccle-
land (1961): “a habilidade de trabalhar fortemente pela 
busca de informações sobre ambiente interno e externo 
de forma a possibilitar o trabalho com estratégias para 
o sucesso” e a habilidade de “Planejar objetivos claros e 
desafiadores”.

Ainda com Maccleland (idem), verifica-se no processo 
de construção do jogo utilizando do conceito de Scrum, para 
as reuniões prática e rápidas de checagem de problemas e 
soluções de entraves, outra habilidade de “buscar atividades 
que fornecem feedback de seu próprio desenvolvimento”.

Mais outras duas habilidades podem ser observadas: a 
de “Inovação criativa, cultura e imaginação” levantada nos 
estudos de Hornaday (1982) e Timmons (1994), em que 
os alunos precisaram sair da zona de conforto, pois mesmo 
a maioria utilizando a base em jogos conhecidos, precisou 
inovar e criar. E, em último, “ter perseverança e tenaci-
dade, grande energia e esforços para alcançar resultados”. 
Assim, em um único projeto com objetivo de, por meio 
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de gamificação, motivar o conhecimento do conteúdo, foi 
possível trabalhar 5 habilidades empreendedoras.

Entende-se que é possível ao longo da formação traba-
lhar de maneira sistemática, independentemente de ser 
aula de empreendedorismo, ou mesmo ser área de negó-
cios, mas desenvolver habilidades necessárias para formar 
pessoas capazes de empreender suas vidas e em conjunto 
um mundo possível para todos. No entanto, esse trabalho 
não acontece de forma isolada e precisa fazer parte da 
política de formação.
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INTRODUÇÃO

O ensino de empreendedorismo é possível em várias 
áreas do conhecimento. Para o ensino superior nas áreas 
de gestão não é diferente. Alguns discentes, já profi ssio-
nais em empresas ou com a pretensão de alcançar uma 
colocação em cargos que o mercado de trabalho oferece, 
procuram os cursos de gestão para terem qualifi cação para 
as diversas funções em empresas públicas ou privadas. 
Porém, no banco acadêmico, descobrem seus potenciais 
empreendedores ao serem estimulados a empreender 
como profi ssionais de empresas já existentes ou em suas 
próprias empresas.

Percebe-se essa descoberta, em especial, no desenvol-
vimento dos projetos interdisciplinares que são propostos e 
orientados pelos professores ao aluno que, em seu trabalho 
de pesquisa, consegue vislumbrar um horizonte com uma 
nova possibilidade de inserção no mercado profi ssional: 
desenvolver uma empresa de consultoria. Muito mais do 
que um trabalho acadêmico, os projetos interdisciplinares 
pretendem levar os alunos a pensar, questionar e ousar. 
Seguindo as premissas do empreendedorismo, a partir de 
um bom planejamento é possível ousar com o objetivo 
de transformar sua vida profi ssional e a vida econômica e 
social da comunidade.

CAPÍTULO 7

DE ALUNOS PARA AS CARREIRAS EMPREENDEDORAS: 
PREPARANDO DISCENTES DOS CURSOS DE TECNOLOGIA 

EM GESTÃO PARA O EMPREENDEDORISMO

Glauco Eros Zambonini
José Francisco Sirtori

Juliana Aline Fungaro Ribeiro
Kelly Decanini Fidelis
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Neste artigo, será descrito como os projetos interdis-
ciplinares podem ser desenvolvidos em três cursos: Tecno-
logia em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em 
Comércio Exterior e Tecnologia em Logística. Os projetos 
contemplam as etapas de elaboração e as contextualizações 
sugeridas aos discentes para suporte de seus trabalhos de 
pesquisas e elaboração de seus projetos de consultorias.

1. EMPREENDEDORISMO NO MEIO ACADÊMICO

É importante conhecer o significado do termo empre-
endedorismo o qual fomenta o desenvolvimento econômico 
da sociedade capitalista contemporânea. Em 1725 o econo-
mista Richard Cantillon usou pela primeira vez o termo 
“empreendedor” para definir um indivíduo que assume 
riscos. Vários outros economistas e autores ao longo do 
tempo utilizaram o termo, o que nos leva a entender que 
o empreendedorismo é um processo que ajuda o indivíduo 
a identificar oportunidades, e implementá-las em busca de 
uma ação bem-sucedida.

Para Chiavenato “o empreendedor é a pessoa que 
inicia e/ou opera um negócio para realizar uma ideia ou 
projeto pessoal assumindo riscos e responsabilidades e 
inovando continuamente” (CHIAVENATO, 2007, p.4).

Ter ideias criativas é uma capacidade dos jovens 
acadêmicos. Boas ideias precisam ser incubadas e bem 
orientadas para que possam seguir adiante, este é o papel 
do professor, colocar as ideias num trilho para que o trem 
não descarrile antes de atingir o objetivo.

O estudo do empreendedorismo passou a ser de vital 
importância para os cursos universitários, seja como forma 
de entender a dinâmica do funcionamento das organiza-
ções, seja como opção de atuação no mercado de trabalho.
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A dinâmica da sociedade atual passa por modificações 
radicais em curtos períodos de tempo. O estilo de vida 
dos jovens acadêmicos e altamente virtual, uma grande 
parcela de horas do seu dia é ocupada comunicando-se no 
ambiente virtual dos smartphones.

No ambiente organizacional a tecnologia ocupa cada 
vez mais espaços. A automatização avança largamente 
e no decorrer do tempo muitos postos de trabalho são e 
serão eliminados, gerando a necessidade de novos cargos 
com habilidades e competências que estejam alinhadas às 
mudanças tecnológicas atuais.

As mudanças cada vez mais rápidas criam um gap em 
relação ao mercado de trabalho, falta mão-de-obra espe-
cializada para atender às demandas dos novos cargos, 
agora remodelados pelas mudanças tecnológicas.

A diminuição dos postos de trabalho frente às novas 
tecnologias é algo preocupante para todos, jovens e a 
população ativa trabalhadora. A massa de desempre-
gados é cada vez maior e as políticas públicas voltadas ao 
desemprego não conseguem recolocar esses indivíduos no 
mercado de trabalho.

A capacitação e práticas empreendedoras podem 
ser uma alternativa para parte dos trabalhadores ativos 
no mercado de trabalho como forma de “criar seu próprio 
emprego”. 

1.1 Atividades empreendedoras dos alunos 

Em nossas práticas acadêmicas (CEUNSP) a disciplina 
empreendedora é trabalhada em diversas dimensões. Na 
disciplina de empreendedorismo o aluno tem contato com 
ensinamentos básicos de gestão, elaboração de metodo-
logias como o clássico Plano de Negócios, e metodologias 
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modernas como Canvas ou Business Model Generation, 
criado pelo suíço Alex Osterwalder em seu doutorado na 
HEC Lausanne e também o Design Sprint (Google). O uso 
das metodologias proporciona ao aluno um entendimento 
sistêmico dos negócios.

Em nossos cursos outra atividade que envolve o 
empreendedorismo está ligada ao trabalho desenvol-
vido pelos alunos ao qual chamamos de “Trabalho Inter-
disciplinar”, neste os alunos se reúnem durante todo um 
semestre para desenvolver um negócio, sob orientação de 
todos os professores do curso nas suas áreas de disciplina. 
Ao final da realização os trabalhos são apresentados para 
toda a comunidade acadêmica, tornando inspirador para 
os alunos entrantes e gratificante pelas suas experiências 
e práticas para os alunos que o desenvolveram.

1.1.1 Função de não formar só empregados

O objetivo das orientações acadêmicas no que se 
refere ao empreendedorismo, é dar ao aluno a possibili-
dade de enxergar as diversas formas que este pode atuar 
no mercado de trabalho, seja sendo um empregado dentro 
de uma empresa (ou ainda um intraempreendedor) ou 
mesmo iniciando seu próprio negócio, abrindo assim um 
leque de oportunidades de evolução em sua carreira. Ativi-
dades estas que se bem trabalhadas podem gerar uma boa 
liberdade financeira para estes.

1.1.2 O exemplo da academia

Não podemos deixar de citar que grandes empresas de 
sucesso hoje foram de certa forma “incubadas” no passado, 
dentro do ambiente das universidades assim como Google 
e Facebook. O fato desta estar no ambiente acadêmico, 
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proporciona ao aluno um trabalho mais sistêmico, cole-
tivo e participativo, tanto de colegas, como de professores 
orientando sobre o projeto.

2. EMPREENDEDORISMO NO CURSO DE TECNOLOGIA 
EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANO

2.1 A evolução global, as mudanças na área de gestão 
de pessoas e a importância da interdisciplinaridade 
e do espírito empreendedor da disciplina de Consul-
toria em Recursos Humanos

O efeito da evolução global vem provocando uma 
transformação em todo o mercado de trabalho e um ajuste 
nas profissões, exigindo uma adequação das existentes e 
forçando o surgimento de tantas outras, e a área de gestão 
recursos humanos não poderia de forma alguma está isenta 
dessa metamorfose.

Segundo (Chiavenato, 2016, pág. 20) “A partir do século 
XX, as organizações passaram por três fases distintas: a era 
de industrialização clássica, a de industrialização neoclás-
sica e a era da informação” e a área de Recursos Humanos 
(ARH) também se adequou a essas mudanças e passou 
por várias transformações ao longo dessas eras, desde o 
seu início na era da industrialização clássica, com o depar-
tamento de relações industriais, passando pela gestão 
de recursos humanos na era neoclássica, até a gestão de 
pessoas na era da informação que teve início na década 
de 1990, nessa nova fase das indústrias 4.0, com várias 
organizações adotando a automação de linhas e processos, 
continua se adequando. Mas, mesmo com toda evolução 
tecnológica, as organizações necessitam de pessoas que 
passam a ter uma participação mais efetiva nas decisões 
dentro das organizações. 
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Ao longo do tempo a ARH foi se subdividindo em 
subsistemas especialistas que concentram conhecimento 
cada vez mais técnico e específico, como recrutamento e 
seleção, cargos e salários, treinamento e desenvolvimento, 
avaliação de desempenho, dentre outros e também, tendo 
que acompanhar a evolução tecnológica e entender cada 
vez mais do negócio da empresa onde está inserido, para 
participar mais ativamente do planejamento estratégico e 
conseguir atender as organizações de maneira eficaz. 

Nas empresas do século XXI, as comunicações serão 
intensas e tanto mais eficientes quanto maior for a 
qualificação dos administradores. A área de recursos 
humanos terá́ de participar intensamente na formu-
lação e na implementação das estratégias da empresa, 
pois elas dependem cada vez mais das pessoas em 
todos os níveis. (Lacombe, 2011, pág. 44).

Com um cenário tão desafiador para os profissionais 
de recursos humanos, é de extrema importância o preparo 
de novos profissionais que atendam essa expectativa. 
Com vistas a esse preparo trabalha-se na universidade a 
interdisciplinaridade, já trazendo à reflexão a integração 
das áreas de aprendizado que refletirão na integração das 
áreas de trabalho dentro da organização.

A trajetória interdisciplinar, portanto, liberta o pensa-
mento individual das premissas, dos métodos e das 
regras de uma disciplina acadêmica específica ou de um 
grupo profissional coeso, catalisando uma visão sem 
amarras e potencialmente mais propensa à geração de 
ideias inovadoras para a resolução de problemas. Dito 
de outra forma, as disciplinas e as afiliações profissionais 
“disciplinam” os seus membros por meio de uma série 
de conceitos, métodos e padrões considerados legítimos, 
e também por recompensas e punições, processo repre-
sentado por uma cultura epistêmica específica (Hackett 
e Rhoten, 2009 apud PHILIPPI, pg.211, 2011).
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2.2  A disciplina de Consultoria em Recursos Humanos, 
sua função de interdisciplinaridade e fomentação do 
espírito empreendedor no aluno

Ao mesmo tempo em que as grandes organizações 
caminham para a era da indústria 4.0 (EaeMáquinas, 2019), 
com suas linhas e processos cada vez mais automatizados, 
necessitando de uma estratégia de gestão de pessoas, de 
maneira geral vêm a necessidade de reduzir e especializar 
seu quadro de pessoal, por outro lado, outras organizações, 
em vários outros setores onde a interferência humana se 
faz mais necessária, também necessitam de estratégia e 
preparo de pessoal, criando dessa forma novas oportuni-
dades para os profissionais de gestão de pessoas dispostos 
a se adequarem à essa nova realidade.

Para aqueles que desejam ingressar na área, uma das 
melhores formas de começar é em consultorias de 
recrutamento e seleção que, segundo Brenda Wilbert, 
gerente de RH da Souza Cruz, oferecem possibilidades 
bem interessantes e claras oportunidades de cresci-
mento. “Em empresas (multinacionais ou empresas 
locais), existem chances de ingressar em diferentes 
funções de recursos humanos, sejam funções mais 
especialistas ou generalistas.” (Revista Melhor Gestão 
de Pessoas, 2017).

Com esse novo cenário criado pela evolução tecno-
lógica, onde as grandes organizações necessitarem de 
profissionais capacitados para auxiliarem na definição das 
novas estratégias em gestão de pessoas através de uma 
consultoria interna e também de consultores externos com 
uma visão de mercado atualizada. As pequenas começam 
a entender a necessidade de também se atualizarem e 
muitas vezes sem a estrutura de um departamento de 
gestão de recursos humanos. 
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Com o intuito de orientar o aluno quanto essa a reali-
dade de mercado e prepara-lo para essas necessidades das 
organizações, que a disciplina de consultoria em gestão de 
recursos humanos desenvolve seu trabalho, pois a consul-
toria passou a ser uma resposta a essas necessidades. 
Segundo (LEITE ET AL., 2006), “a consultoria passou a ser 
o modelo encontrado pelas organizações em resposta às 
necessidades do processo evolutivo da administração em 
especial no que se refere a gestão de pessoas”.

2.3 A proposta do problema, a organização dos 
grupos, a interdisciplinaridade

A proposta da disciplina de consultoria em recursos 
humanos é fazer o aluno colocar em prática as tomadas 
de decisão e uso de estratégias, desde a formação do seu 
grupo de trabalho até o estágio de apresentação da consul-
toria com as possíveis soluções.

Estamos, sem dúvida, vivendo um momento histórico 
de rápidas transformações. Por isso se faz necessário 
desenvolver uma educação inovadora que permita 
ao aluno elaborar soluções autônomas, de maneira 
criativa, para enfrentar não só os problemas novos 
de hoje, mas, também, os do futuro, para os quais 
nem sempre servirão as respostas agora elaboradas 
e transmitidas pelas instituições de ensino superior, 
que reclamam, nesse sentido, por um redimensiona-
mento. (PHILIP JR. e SILVA NETO, 2011, pg. 123) .

Uma dimensão importante da interdisciplinaridade 
está em suas práticas pedagógicas. O trabalho interdisci-
plinar se resume em um projeto que objetiva.
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    a) Favorecer a aprendizagem, estimulando a corres-
ponsabilidade do aluno pelo aprendizado eficiente e eficaz.

    b) Promover o estudo, incentivando a convivência e 
o trabalho em grupo, tendo como meta o desenvolvimento 
de todos do grupo.

    c) Desenvolver os estudos independentes, sistemá-
ticos e o auto aprendizado e oferecer diferentes ambientes 
de aprendizagem.

    d) Direcionar o estudante para a busca do raciocínio 
crítico e a emancipação intelectual.

    e) Estimular o sentimento empreendedor aos futuros 
profissionais de recursos humanos.

O projeto é acompanhado pelo professor da disciplina 
de consultoria em recursos humanos e pelos professores 
das diversas disciplinas do curso de gestão de recursos 
humanos, que os alunos necessitem recorrer, dando dire-
cionamento para as pesquisas e suporte técnico sempre 
que necessário.

 A avaliação se dá ao término do projeto com apresen-
tação das consultorias criadas, em formato de workshop e 
entrega do relatório com todos itens solicitados, conforme 
citado mais adiante.

A educação deve facilitar a aprendizagem do aluno 
com o objetivo de: Liberar a sua capacidade de auto-
aprendizagem de forma que seja possível seu desen-
volvimento tanto intelectual quanto emocional. Seria 
a criação de condições nas quais os alunos pudessem 
tornar-se pessoas de iniciativa, de responsabilidade, de 
autodeterminação, de discernimento, que soubessem a 
aplicar-se a aprender as coisas que lhe servirão para a 
solução de seus problemas e que tais conhecimentos os 
capacitassem a se adaptar as novas as novas situações, 
aos novos problemas. (BARROS, pg. 2018). 
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O projeto se constitui por três etapas, sendo que a 
terceira e última etapa que trata sobre a apresentação do 
projeto está descrita no capítulo 5 deste artigo.

2.3.1  1ª. etapa: a proposta do problema

 O primeiro passo do projeto é fazer com que os 
alunos tomem ciência da proposta do projeto, do problema 
que encerra e as regras de desenvolvimento e entrega do 
projeto. 

 A proposta de problema sempre se apresenta como 
uma empresa fictícia que se encontra com alguns problemas 
administrativos relacionados aos subsistemas de recursos 
humanos. Esses problemas são detalhados na forma de 
um histórico da empresa, como segue.

 2.3.1.1  Situação-problema

A empresa 123 está no mercado a mais de 30 anos 
no ramo de cosméticos, vendas online e distribuição para 
lojas. Tem uma estrutura de 450 funcionários, sendo 350 
funcionários da área de vendas, 80 funcionários da área 
de logística e 20 da área administrativa. Seu sistema 
operacional é antigo, não informatizado e foi desenvol-
vido somente para o setor de distribuição com caracterís-
ticas específicas deste segmento para melhor atender as 
necessidades da empresa. A empresa 123 está perdendo 
mercado por algumas razões. Uma delas é que toda vez 
que um cliente entra em contato com a empresa, o cliente 
demora muito tempo para obter uma resposta sobre o 
seu pedido, pois um departamento passa para o outro e 
ninguém responde concretamente ao cliente. Outro fator 
importante, muitos funcionários não são adequadamente 
treinados para entender o sistema. Poucos conhecem bem 
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o sistema operacional e estes poucos, acabam não tendo 
tempo para atender ao cliente pelo fato de estarem envol-
vidos com outros problemas. Como ocorrem muitos erros 
e atrasos de entrega, as horas extras são constantes. O 
controle das horas extras é de responsabilidade do líder de 
cada setor, que deve reportar essas horas através de um 
relatório mensal.

Não existem procedimentos para execução e controle 
das atividades, nem uma política de cargos e salários. A 
empresa 123 tem muitos processos trabalhistas, e normal-
mente perde os processos, tendo que pagar altas indeni-
zações. A maioria dos processos referem-se a problemas 
de desvio de função, não pagamento de adicional noturno, 
vendedores que recebem premiação no lugar de comissão 
e problemas de não pagamento de horas extras.

A rotatividade dos funcionários é constante. Na área 
operacional, existem poucos funcionários com mais de 2 
anos de empresa e mesmo na liderança poucos têm mais 
de 5 anos de empresa. Uma das causas para a rotatividade 
é a empresa praticar remuneração abaixo do mercado. 

Para a contratação, a seleção de currículo e entrevista 
são feitas diretamente e exclusivamente pelos líderes do 
setor, sem envolvimento de um profissional de Recursos 
Humanos.

 Ao conversar com alguns líderes de departamento, 
um sempre aponta o departamento do outro como o prin-
cipal culpado pelos erros e por não conseguir entregar e 
produzir adequadamente.

2.3.2  2ª. etapa, organização dos grupos e elabo-
ração das soluções

Após tomarem conhecimento dos problemas os alunos 
são orientados a criarem uma consultoria em recursos 
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humanos que terá como atividade focal, um dos subsis-
temas de recursos humanos, como, treinamento e desen-
volvimento, recrutamento e seleção ou administração de 
cargos e salários. Ai então, dão início à organização dos 
grupos. Nesta fase os alunos são deixados a vontade para 
a escolha dos membros componentes de cada grupo, sendo 
orientados apenas com relação ao número de componentes, 
à necessidade de formação de um grupo heterogêneo com 
competências complementares entre seus integrantes. 
É nesse momento que os alunos têm a oportunidade de 
aplicar suas habilidades de seleção de pessoas. Na consti-
tuição da equipe o aluno deve pensar não só na facilidade 
de relacionamento, mas também nas características para 
assumir tarefas.

Essas pessoas estarão se relacionando durante o 
período de desenvolvimento do projeto. Sua interação 
é importante para o atingimento satisfatório dos obje-
tivos, e nesse relacionamento é que identificamos 
algumas de suas atribuições típicas.(MENEZES, 2018, 
pg.116)

No decorrer da execução do projeto, as habilidades de 
gestão de pessoas também serão exercitadas, pois todos 
da equipe estão interagindo e demonstrando suas caracte-
rística, e as potencializando para o bem ou para o mal.

O fator humano no projeto apresenta diversas facetas 
que devem e podem ser gerenciadas. Cada pessoa 
reserva suas particularidades: vontades, aspirações, 
objetivos profissionais, relacionamentos, tempera-
mentos e caráter. Ao se formar um time, algumas 
dessas particularidades potencializam-se para melhor 
ou para pior. (MENEZES, 2018, pg. 115)

2.3.2.1  Elaboração das soluções

As soluções dos problemas apresentados no projeto 
estão sempre relacionadas às diversas disciplinas do curso, 
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que correspondem aos subsistemas indicados anterior-
mente, tendo o aluno acesso ao professor da disciplina 
em questão e sendo orientado pelo professor orientador 
do projeto, quem ministra a disciplina de consultoria em 
recursos humanos.

Os desafios lançados aos grupos são:

a) Montar uma consultoria em recursos humanos;

b) Mapear os problemas;

c) Levantar as ferramentas a serem trabalhadas; 

d) Planejar a execução das tarefas a serem realizadas;

e) Planejar a implementação; 

f) Estipular o acompanhamento das atividades; 

g) Apresentação de um resultado final.

3.  EMPREENDEDORISMO NO CURSO DE TECNOLOGIA 
EM COMÉRCIO EXTERIOR

Muito se tem falado do cenário econômico mundial, 
para Caparroz (2016) uma nova mentalidade empreende-
dora surgiu mudando as relações entre capital, produção 
e distribuição. Segundo Ludovico (2012) operar por meio 
de fronteiras internacionais exige experiências e conheci-
mentos para atuar na diversidade de ambientes que exige 
o sistema internacional. Nesta área o profissional pode 
trabalhar em: empresas, bancos, portos, aeroportos, fron-
teiras, prestadores de serviços como: consultor de comércio 
exterior, despachante aduaneiro, agente de cargas, agente 
marítimo, companhia aérea, transportadoras terrestres, 
assessoria aduaneira, entre outros.  
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O comércio exterior de um país é:

O fluxo de mercadorias que são exportadas (vendas) 
ou importadas (compras), e também dos serviços 
que são executados (vendidos) por empresas nacio-
nais no exterior ou por empresas estrangeiras no país 
(comprador) (SOUSA, 2012, p.174)

Segundo Ludovico (2012), operar com fronteiras inter-
nacionais requer conhecimentos e experiências para atuar 
na variedade de ambientes que exige o comércio interna-
cional. No Brasil, as pequenas e médias empresas, por neces-
sidades econômicas, precisam tornar-se exportadoras. 

O comércio exterior é uma grande oportunidade para 
o empreendedor e ele precisa conhecer o mercado externo.

3.1  Projeto de uma empresa importadora e expor-
tadora e os processos administrativos em comércio 
exterior no ensino interdisciplinar

A interdisciplinaridade no curso de comércio exterior 
é valiosa para que os alunos compreendam na prática o 
processo de exportação e importação e todos os órgãos 
envolvidos: internacionais, estruturantes, intervenientes, 
anuentes, entre outros. Aprender a cultura do país, concor-
rentes, leis, costumes e toda sua complexidade e as formas 
de negociação e câmbio. Importante como empreen-
dedor também conhecer a parte do comércio de serviços, 
operação e controle aduaneiro nos portos, aeroportos e 
fronteiras.                                                                                                                                                                      

Segundo Dias e Rodrigues (2012, p. 151), “a partir do 
século XX é que vem formando-se a estrutura que organiza 
o comércio internacional em tempos atuais. A interdepen-
dência das nações é fato”.
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Uma corrida para acompanhar o mundo globalizado, 
as transformações tecnológicas, sem fronteiras, dinâmicas 
e com inúmeras facilidades. 

O projeto interdisciplinar proposto para o Curso Supe-
rior de Comércio Exterior consiste na abertura de uma 
empresa importadora de um produto específico. Realizar 
uma importação fictícia passo-a-passo. Para cada etapa, 
além de descrever a situação prática, os alunos devem fazer 
um levantamento de conceitos teóricos, que irão funda-
mentar a ação a ser tomada pela empresa. Desenvolver 
a exportação do produto industrializado, analisar todos os 
possíveis riscos e benefícios para a empresa, incluindo a 
logística, analise de preços, tributos, descrição do produto, 
custo benefício, negociação internacional e o regime adua-
neiro de drawback. 

O regime de drawback tem por objetivo incentivar 
as exportações, mediante o ingresso, no território 
aduaneiro, de insumos ou produtos intermediários 
de procedência estrangeira que serão utilizados na 
industrialização de bens posteriormente exportados. 
(CAPARROZ, 2016, p.852).

A participação dos alunos nessa proposta é essencial 
para que adquira as competências e habilidades requeridas 
na sua empresa ou em seu próprio negócio. Os objetivos 
do projeto interdisciplinar para o curso de comércio exte-
rior são:

a) Favorecer a aprendizagem, estimulando a corres-
ponsabilidade do aluno pelo aprendizado eficiente e eficaz.

b) Promover o estudo, a convivência e o trabalho em 
equipe.
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c) Oferecer diferentes ambientes de aprendizagem.

d) Desenvolver os estudos e o espírito empreendedor 
aos futuros profissionais da área.

e) Apresentar vários tipos de prestadores de serviços 
na área de comércio exterior.

f) Elaboração de um trabalho escrito e Workshop para 
apresentar suas empresas importadoras e exportadoras.

O projeto é acompanhado por professores do curso de 
comércio exterior, que direcionam as pesquisas e suporte 
técnico necessário.

Segundo Dornelas, (2008), o momento atual pode 
ser chamado da era do empreendedorismo, pois são os 
empreendedores estão extinguindo as barreiras comercias 
e culturais, reduzindo as distâncias, criando novos postos 
de trabalho. Com a globalização quebrando paradigmas e 
conceitos econômicos.

Particularmente no que se refere à educação empre-
endedora, os exemplos e casos de sucesso têm sido cada 
vez mais frequentes.

Segue as etapas desenvolvidas no trabalho interdisci-
plinar proposto no curso de Comércio exterior:

3.1.1  1ª. etapa: equipes de trabalho e criação da 
empresa

Os alunos precisam se dividir em equipes, contendo 
seis integrantes em cada uma delas. Nesta seção, o grupo 
deverá criar empresa fictícia. É importante que mencione 
os seguintes dados: razão social e nome fantasia, tamanho 
– faturamento, nº de empregados, ramo de atividade, 
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posição no mercado, produtos, clientes, concorrentes, 
fornecedores, estrutura organizacional e funcional, creden-
ciamento e habilitação no Siscomex (Sistema Integrado 
de Comércio Exterior) e outras informações relevantes ao 
projeto. Após pesquisar esses assuntos, o grupo deverá 
desenvolver um Plano e Negócios, contendo as informa-
ções pesquisadas.

Com o objetivo de facilitar a realização das operações 
de exportação e importação, o governo federal decidiu 
implantar o Sistema Integrado de Comércio Exterior 
(SISCOMEX), um mecanismo totalmente informatizado 
que acompanha e controla as operações de comércio exte-
rior. (FARO, 2012, p.43)

3.1.2 2ª.etapa: tratamento administrativo da 
importação

Contextualizar o projeto de importação, informando 
os motivos que levaram a escolha, se será lucrativo, a 
escolha de algo importado e não nacional. Os pontos posi-
tivos e negativos, mostrando os riscos e os benefícios, caso 
o projeto seja bem sucedido. Exigências órgãos gestores e 
anuentes, barreiras comerciais, tarifárias e não tarifárias.

3.1.3  3ª. etapa: o produto

Apresentar todos os dados do produto, desde suas 
características e especificações básicas até onde ele é apli-
cado e utilizado. Deverá também introduzir sobre o tipo de 
fornecedor que procura. Dados técnicos sobre o produto: 
quantidade de produtos que importará, valores da merca-
doria que busca no mercado Internacional e o comparativo 
como encontrado no mercado nacional, tipo de embala-
gens que será utilizado, peso da mercadoria, dimensões e 
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se há restrição para o produto e se houver quais as provi-
dencias. A escolha correta da classificação fiscal da merca-
doria: Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM).

3.1.4  4ª. etapa: a negociação

Informar sobre o fornecedor escolhido, país de onde 
a importação será feita e os motivos que fizeram esco-
lher tal fornecedor. Um breve relato sobre a cultura e os 
costumes do país do fornecedor. Detalhar os dados sobre 
a negociação, como ela desenvolveu, valores acordados e 
formas de pagamento da mercadoria. Se existe acordos 
econômicos, e os termos que definem as obrigações entre 
o exportador e importador. 

3.1.5  5ª. etapa: transporte internacional

Deverá informar o modal escolhido para o transporte 
internacional: Aéreo, marítimo, ferroviário ou rodoviário. O 
motivo da escolha do modal. Os serviços de qualidade do 
Agente de Carga e cálculo do frete internacional.

3.1.6  6ª. etapa: os tramites burocráticos

Apresentar os tributos: conceito, fato gerador, inci-
dência, base de cálculo e alíquotas de importação no regime 
de tributação normal e apresentar no regime aduaneiro de 
drawback, a comparação de valores nos dois regimes.

Documentos solicitados pela legislação aduaneira, à 
escolha do Despachante Aduaneiro e o despacho aduaneiro.

Segundo Segre, 2012, pg.50, “o despacho aduaneiro 
de importação é o procedimento fiscal mediante o qual se 
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processa o desembaraço aduaneiro de mercadoria proce-
dente do exterior, seja importada a título definitivo ou não”. 

3.1.7  7ª. etapa: exportação do produto acabado

Elaborar a exportação do produto acabado, como 
forma de encerrar a concessão do regime aduaneiro de 
drawback.

O drawback, termo inglês que na acepção da palavra 
significa sacar de volta, é um regime aduaneiro 
especial que permite o ingresso no país de maté-
rias-primas, bens, partes e peças, além de outras 
mercadorias previamente definidas pela legislação 
em vigor, que venham a ser utilizadas na industria-
lização de produto nacional para venda no mercado 
externo, com suspensão e isenção dos tributos inci-
dentes. (FARO, 2012, p.125).

O trabalho interdisciplinar aborda o empreendedo-
rismo como inovação para as empresas, criando novos 
produtos e modelos de negócios e incentivando as expor-
tações brasileiras. 

Segundo Chiavenato (2007, pg. 261): “[...] empreen-
dedorismo não trata apenas de pequenas empresas 
e novos empreendimentos. Não aborda apenas a 
criação de novos produtos ou serviços, mas, sim, 
inovações em todos os âmbitos do negócio”, ou seja, 
uma pequena empresa só pode ser considerada 
empreendedora a partir do momento que esta exerça 
alguma forma de inovação. Desse modo, diferente-
mente do que se costuma pensar, o empreendedo-
rismo se dá em função de alguma forma de inovação, 
onde grandes empresas passam a empreender a 
partir do momento que inovarem processo chamado 
de “empreendedorismo corporativo”.
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4.  EMPREENDEDORISMO NO CURSO DE TECNOLOGIA 
EM LOGÍSTICA

A área de Logística é sem dúvida muito abrangente. 
O profissional desta área pode trabalhar em empresas, em 
departamentos estratégicos como a gestão e planejamento 
da cadeia de suprimentos, gestão da distribuição e trans-
portes ou, entre outros.

Para Marques (2013) os profissionais de logística estão 
ganhando cada vez mais valor no mercado de trabalho:

Na busca pela melhoria contínua da produtividade e da 
qualidade, as empresas então cada vez mais buscando 
profissionais especializados na administração dos 
processos logísticos. Hoje já é senso comum dizer 
que a entrega e distribuição é tão importante quanto 
produzir e vender. (MARQUES, 2013, p.518)

O autor complementa que como há uma grande necessi-
dade de profissionais nesta área, as universidades estão esti-
muladas a ofertarem o curso de logística e aprimorá-los.

Além da necessidade dos profissionais coo funcionários 
das empresas, esta é uma área promissora para consultores, 
ou seja, aqueles que querem empreender na área de logís-
tica. Ao tratar as consultorias em Logística, Ballou (2007) cita 
que “a organização do tipo de consultoria pode ser agregada a 
qualquer das áreas funcionais.” (BALLOU, 2007, p. 553). 

4.1  Projeto de consultoria em logística no ensino 
interdisciplinar

A interdisciplinaridade nos cursos de ensino superior é 
importante para que os alunos de logística compreendam 
como as áreas estão interligadas e, assim como uma 
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função depende da outra nas empresas, existe uma inter-
dependência nas disciplinas do curso, tornando o processo 
de ensino-aprendizagem dinâmico.

Segundo Fazenda (2003, p. 357), “para a realização 
de um projeto interdisciplinar existe a necessidade de um 
projeto inicial que seja suficientemente claro, coerente e 
detalhado, a fim de que as pessoas nele envolvidas sintam 
o desejo de fazer parte dele.

O projeto interdisciplinar proposto para o Curso Supe-
rior de Tecnologia em Logística consiste na abertura de 
uma Consultoria Logística, onde os alunos irão desen-
volver além das habilidades técnicas, o trabalho em equipe 
a motivação para o empreendedorismo, já que uma das 
etapas deste projeto será a simulação de abertura de uma 
empresa, prestadora de serviços em logística.

Os objetivos do projeto interdisciplinar para o curso 
de logística são:

a) Favorecer a aprendizagem, estimulando a corres-
ponsabilidade do aluno pelo aprendizado eficiente e eficaz, 
e favorecendo a vivência pessoal e profissional de cada 
aluno;

b) Promover o estudo, a convivência e o trabalho em 
equipe;

c) Desenvolver os estudos independentes, sistemá-
ticos e o auto aprendizado;

d) Oferecer diferentes ambientes de aprendizagem;

e) Direcionar o discente para a busca do raciocínio 
crítico e a emancipação intelectual;

 f) Estimular o sentimento empreendedor aos futuros 
profissionais de logística.
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A totalidade do projeto é acompanhado por profes-
sores das diversas disciplinas do curso de logística, dando 
direcionamento para as pesquisas e suporte técnico sempre 
que necessário.

Este projeto consiste em três etapas: formação de 
equipes de alunos e divisão de suas funções na empresa 
de consultoria fictícia; análise e pesquisa sobre um estu-
do-problema, envolvendo técnicas logísticas; elaboração 
de um trabalho escrito e Workshop para apresentar suas 
consultorias e soluções de problemas logísticos, exemplifi-
cado aqui no capítulo 5.

4.1.1  1ª. etapa: equipes de trabalho e criação da 
consultoria em logística

Os alunos precisam se dividir em equipes, contendo 
6 integrantes em cada uma delas. Dentro de cada equipe, 
os alunos deverão projetar como deve ser a estrutura de 
cargos da consultoria (exemplo: cargo do líder etc.) e quais 
são as características das pessoas que irão desempenhar 
cada cargo.

Na sequência, deve ser criado uma empresa fictícia. 
É importante que mencione os seguintes dados: razão 
social e nome fantasia, tamanho – faturamento, nº de 
empregados, ramo de atividade, posição no mercado, 
produtos, clientes, concorrentes, fornecedores, estrutura 
organizacional e funcional, investimento inicial, payback, 
porcentagem de empresas do ramo que tiveram sucesso e 
fracasso, e demais informações relevantes para o projeto. 
Após pesquisar esses assuntos, o grupo deverá desen-
volver um Plano e Negócios, contendo as informações 
pesquisadas.
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4.1.2    2ª. etapa: análise e pesquisa do estudo-problema

As soluções técnicas devem ser desenvolvidas a partir 
do estudo de uma problemática fictícia, que a empresa de 
consultoria em logística teria como seu primeiro cliente:

Situação-Problema:

Como primeiro cliente, a empresa XXX, está no mercado 
a mais de 30 anos no ramo de fabricação e distribuição de 
alimentos. Tem uma estrutura de 450 funcionários, sendo 
280 funcionários da área produtiva, 50 funcionários da 
área de vendas, 80 funcionários da área de logística, 20 da 
área administrativa e 20 funcionários das áreas de apoio. 
Seu sistema operacional é antigo, não informatizado e foi 
desenvolvido para o setor de distribuição com caracterís-
ticas específicas deste segmento para melhor atender as 
necessidades da empresa. 

A empresa XXX não consegue monitorar o pedido e 
saber exatamente o status dele, a validade dos produtos 
do pedido e o momento em que o produto foi entregue ao 
cliente. Toda vez que um cliente entra em contato com a 
empresa, o cliente demora muito tempo para obter uma 
resposta sobre o seu pedido, pois um departamento passa 
para o outro e ninguém responde concretamente ao cliente. 

Outro fator importante, muitos funcionários não são 
adequadamente treinados para entender o sistema. Poucos 
conhecem bem o sistema operacional e estes poucos, 
acabam não tendo tempo para atender ao cliente pelo fato 
de estarem envolvidos com outros problemas. A empresa 
possui empilhadeiras velhas e em estado precário de manu-
tenção, devido à falta de cuidados por parte da empresa e 
dos funcionários. Não existe uma lista para chegar os itens 
de segurança da empilhadeira. 
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Devido à falta de manutenção das empilhadeiras, a 
capacidade de trabalho das mesmas é muito reduzida, 
sendo que uma tem capacidade para trabalhar 2 horas e 
outras 5 horas. A empresa XXX trabalha em dois turnos 
(primeiro e terceiro), mas como as empilhadeiras tem 
pouca capacidade de trabalho, algumas vezes os funcioná-
rios são obrigados a subir no porta-paletes para descerem 
alguns materiais. 

O fato da precária manutenção da empilhadeira 
provoca alguns transtornos na operação, tais como: falta 
de acuracidade, risco de acidentes, atraso nas entregas, 
não localização dos materiais, retirada do material em uma 
localização diferente da solicitada pelo sistema por estar 
mais fácil de retirar, descontrole das localizações, descon-
trole dos estoques, etc. Não existem procedimentos para 
execução das atividades logísticas e controles destas ativi-
dades. Quando os materiais são devolvidos pelo cliente, 
por não haver uma área específica para estes materiais, 
algumas vezes eles se misturam aos produtos normais 
antes da conferência e isto faz com que o estoque fique 
mais desorganizado e sem controle. 

Também, muitos produtos são perdidos na movi-
mentação de materiais por descuido dos funcionários e se 
demora muito tempo para dar baixas nestes produtos, o 
que gera um desconforto na operação, pois digamos que o 
vendedor tenha feito o pedido e o sistema aceitou o pedido 
considerando que o produto que foi danificado na operação 
estava bom, quando o sistema gerar o romaneio o produto 
não será localizado e o analista terá que retirar o produto 
do pedido. Esta operação toma muito tempo do analista e 
consequentemente atrasa a operação de retirada do roma-
neio e pode atrasar a saída do caminhão. Se este caminhão 
for para um local distante, isto quer dizer que a entrega 
que deveria ter sido feita no dia, pode levar dois dias para 
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ser entregue, fora o custo operacional que será aumentado 
e a falta deste caminhão irá atrasar outros pedidos. 

Para tentar atender os pedidos, a produção pouco 
utiliza a programação mensal, feita em Excel. Os produtos 
normalmente são fabricados conforme a urgência de 
entrega. Além disso, é comum as máquinas ficarem paradas 
aguardando a separação das matérias-primas e até mesmo 
aguardando chegar material, pois a maioria são comprados 
de fornecedores exclusivos, já que não houve desenvol-
vimento de vários fornecedores para todos os materiais. 
Muitos vendedores afirmam que não conseguem vender 
mais, pois a logística atrasa os pedidos e quando ele vai 
fazer uma nova visita ao cliente o pedido acabou de chegar 
e por isso o cliente não faz um novo. A logística entrega 
os produtos invertidos e o cliente não aceita, e por este 
motivo, devolve o material todo. 

A área de logística demora para entregar alguns pedidos 
porque o vendedor não atualiza o cadastro do cliente e 
quando o caminhão chega ao local, o endereço mudou e o 
motorista não sabe onde entregar. Quando acontece isto, 
a operação tenta entrar em contato com o vendedor, mas 
se pedido não for de grande valor, não vale a pena esperar, 
pois poderá atrasar os outros pedidos. Algumas vezes, o 
vendedor não especifica que tem um horário para entregar 
o produto e o caminhão chega ao local e fica esperando, 
depois quando descobre que só poderá entregar o pedido 
mais tarde, toda a sua programação é afetada. Com isso, 
os outros pedidos atrasam e vira uma bola de neve.

O desafio é desenvolver um projeto para reduzir os 
custos implantando melhorias usando ferramentas logís-
ticas como ERP, WMS, Cross docking etc. Nos próximos 
parágrafos temos os dados levantados no mapeamento do 
processo.
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Ações do grupo de alunos:

a) Fazer um cronograma com todas as etapas do projeto 
e prazos para execução: Mapeamento dos problemas 
/ Levantamento das ferramentas a serem trabalhadas / 
Execução das tarefas de Implementação / Acompanha-
mento das atividades / Resultado Final;

b) Mapear os problemas;

c) Pesquisar e descrever as ferramentas de logística 
que podem solucionar os problemas;

d) Descrever soluções e resultados possíveis após a 
implementação das ações sugeridas pela Consultoria em 
Logística.

5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DOS TRABA-
LHOS INTERDISCIPLINARES DE GESTÃO EM 
RECURSOS HUMANOS, COMÉRCIO EXTERIOR E 
LOGÍSTICA

O trabalho interdisciplinar escrito deve ser entregue 
aos professores para a avaliação, seguindo as normas 
da ABNT. Neste trabalho deverá conter o Cronograma do 
Projeto, Organograma dos membros da Consultoria, Plano 
de Negócios, Mapeamento dos Problemas, soluções e resul-
tados e Referências Bibliográficas.

Ao término do projeto os alunos têm a consultoria 
montada e a solução dos problemas apresentados em 
mãos e fazem a apresentação em um Workshop para que 
os grupos possam se apresentar para alunos de outros 
curso e comunidade externa. Na apresentação da empresa, 
os discentes precisam usar a criatividade para apresentar 
as empresas de consultorias, podendo conter na apre-
sentação: produto/insumo; embalagem; folder; cartão/
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uniforme/crachá da consultoria; layout da empresa; orga-
nograma; maquete; banner etc. A avaliação é feita com 
base no exercício da criatividade profissional de cada 
consultoria, nos itens que tangem a constituição da consul-
toria, a solução dos problemas e sua, apresentação.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As apresentações vão muito além de um momento 
para os alunos serem avaliados, trata-se da demonstração 
de todo o aprendizado adquirido pelos alunos durante o 
projeto e em sua conclusão. Ao término das apresenta-
ções, não é rara a manifestação de alguns alunos com inte-
resse em empreenderem como consultores, pois conse-
guem vislumbrar a possibilidade de criarem soluções para 
empresas de pequeno ou médio porte, pois conseguem 
perceber o conhecimento assimilado e posto em prática 
durante o trabalho e na sua apresentação.

Ao realizar o projeto interdisciplinar, vários alunos 
relatam o desejo de serem empreendedores e percebem 
que, com um bom planejamento, podem tornar possível 
seu posicionamento no mercado de serviços, bem como 
desenvolver o espírito empreendedor nas empresas onde 
atuam.
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1.  O EMPREENDEDORISMO NO MEIO ACADÊMICO

O despertar do empreendedorismo acadêmico não é 
recente, diversas instituições de ensino vêm criando inicia-
tivas por meio de centro de empreendedorismo, ofertas 
de disciplinas, aceleradoras, incubadoras, pesquisas e 
projetos de extensão.

Dados ENDEAVOR/SEBRAE revelam que dentre os 
alunos entrevistados 48,7% dos alunos já cursaram disci-
plinas ligadas a Empreendedorismo, a mesma pesquisa 
indica a intenção de 10,2% de cursarem e outros 12,4% 
que tem como obrigatória, o que nos levaria 71,3% dos 
alunos que cursariam disciplinas ligada ao tema.

CAPÍTULO 8

OopS (OUT OF PAPERS) –
UMA EXPERIÊNCIA EMPREENDEDORA

Sandson Barbosa Azevedo
Thálisson de Oliveira Lopes

OopS (OUT OF PAPERS) –
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2.  CONECTA, O INÍCIO DE TUDO

O ano de 2016 no Centro Universitário UDF foi deveras 
significativo para todo o surgimento das atividades ligadas 
a Empreendedorismo e Inovação. O professor Gabriel 
Cardoso, Administrador, egresso do curso de Administração 
do próprio UDF, propôs a criação de um Centro de Empre-
endedorismo e Inovação focado em três grandes objetivos.

1. Integrar-se à comunidade a qual o UDF está inse-
rido – sociedade, mercado e governo.

2. Complementar a formação curricular do estudante, 
dando ênfase ao desenvolvimento de competências empre-
endedoras, indispensáveis para o exercício profissional no 
século XXI.

3. Contribuir para o desenvolvimento econômico e 
social do DF por meio da concepção de negócios de alto 
impacto e da transferência de tecnologia aplicada ao meio 
empresarial.

A partir daí ações voltadas para o desenvolvimento 
de competências empreendedoras articuladas com a socie-
dade, o mercado e o Estado passam a fazer parte de prio-
ridades da instituição.

 Criação de disciplinas com foco de desenvolver 
competências empreendedoras sendo referenciadas em 
metodologias ativas, colaborativas, ágeis e significativas 
onde o estudante tem a possibilidade de conhecer, fazer 
e se dispor a empreender. As metodologias institucionais 
se voltaram ao aprender fazendo, incentivando a cultura 
maker e a busca por metodologias e tecnologias, que 
incitam o docente a buscar novas experiências pedagó-
gicas. Vale ressaltar ainda a existência de dois grupos de 
pesquisa: (a) um em Educação Empreendedora e outro 
em Gestão e Negócios, com as linhas Empreendedorismo, 
Gestão e Negócios, Mundo Globalizado e Tecnologia.
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O CONECTA passou a englobar o Centro de Empreen-
dedorismo e Inovação, o Laboratório de Inovação Acadê-
mica e o Escritório de Extensão e Responsabilidade Social, 
configurando assim o principal espaço de desenvolvimento 
das soft skills dentro da IES, um local de referência para 
o discente buscar empreender, inovar e desenvolver suas 
competências, como o foco aqui é empreendedorismo, se 
dá uma abordagem mais enfática ao Centro de Empreen-
dedorismo e Inovação.

Hoje ligada ao CONECTA estão 09 disciplinas a saber: 
Inovação e Tecnologia; Empreendedorismo e Inovação; 
Inovação e Empreendedorismo Social, Criação e Desen-
volvimento de Novos Negócios; Gestão do Conhecimento 
e da Inovação; Projeto Aplicado I e II; Inovação e Trans-
formação para o Futuro; Direito Digital e Tecnologia Apli-
cada todas sendo ofertadas em 2 turnos, onde os melhores 
projetos de cada turma concorre em um concurso, intitu-
lado como Pitch Day.

Em 2018 o professor Gabriel, idealizador do Conecta, 
passou 1 mês no programa Educadores do Século XXI, 
na Universidade de Tampere de Ciências Aplicadas, na 
Finlândia e ao retornar para o Brasil iniciou a implemen-
tação da Trilha Empreendedora no UDF. 

Após várias reuniões discutindo o aprendizado na 
Finlândia, o andamento do Conecta, a participação dos 
alunos nos eventos de empreendedorismo, agendou-se uma 
reunião entre o Prof. Gabriel Cardoso, Coordenador Geral 
de Graduação e do Conecta, Prof. Sandson Azevedo, Coor-
denador do curso de Administração e Recursos Humanos e 
o Prof. Thálisson Lopes Coordenador dos cursos de Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas, Jogos Digitais e Sistemas 
de Informação.
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3. NASCE O OopS

Entre os meses de Outubro e Novembro do ano de 
2018, começam as discussões sobre como contribuir, ainda 
mais, com o ecossistema de Brasília, visto as diversas 
iniciativas propostas pelo UDF para desenvolver o pensa-
mento empreendedor, na reunião, citada no tópico ante-
rior, entre as discussões de iniciativas empreendedoras 
unindo a universidade a necessidade do mercado, voltou 
uma ideia antiga de colocar os projetos desenvolvidos na 
instituição “em outro patamar”. 

Até então, o UDF tinha o Conecta como referencia de 
incubadora de projetos, onde a sua referencia mais recente 
era o projeto Me Poupa, que futuramente vinha a se tornar 
um case considerado de sucesso dentro e fora da instituição 
e bastante conhecido no meio dos atores do ecossistema 
de Brasília, porém, juntamente com as outras iniciativas 
este projeto ajudou na seguinte discussão: “Até que ponto 
podemos contribuir para um melhor desenvolvimento do 
conhecimento produzido dentro do UDF?”. 

Não só o “Me Poupa”, mas outros projetos tinham que 
procurar um conhecimento mais detalhado do mercado, 
das tecnologias e dos diversos aspectos de um pequeno 
negocio de base tecnológica, visto que o Conecta fornecia, 
na maioria das vezes, toda a infraestrutura física e uma 
iniciativa de mentoria direcionada ainda muito comedida, 
onde os alunos acabavam tendo que buscar esse conhe-
cimento fora da instituição. Sendo assim, a discussão que 
permeava a reunião era de não apenas ser uma incuba-
dora de projetos, mas colocar em prática a ideia de criar 
um programa de pré-aceleração dentro do UDF, unindo 
um desejo de todos com uma necessidade encontrada em 
diversas reuniões com o ecossistema.

Após longa conversa, o sentimento de todos era de 
“esse é o momento”, a partir daí, saíram, o Prof. Sandson 
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e o Prof. Thálisson, com uma importante missão, foi deci-
dido que formatar-se-ia uma proposta inicial para criação 
de um programa de pré-aceleração de projetos dentro 
UDF, para futuramente, por meio do Prof. Gabriel Cardoso, 
levar à reitoria, onde esta, teria sua análise e avaliação de 
viabilidade.

Agora, o desafio era como, neste programa, atender a 
demanda interna e a externa, alavancando, principalmente 
os projetos idealizados na instituição, porém, estendendo 
à comunidade, visto que o UDF sempre alinha suas ativi-
dades com o público externo em suas diversas vertentes. 

A primeira versão projeto foi idealizado da seguinte 
forma: o programa trabalha a pré-aceleração de projetos 
e a capacitação dos empreendedores para colocarem suas 
ideias de negócio no mercado de forma rápida e consis-
tente. O objetivo é de atuar de forma integrada com o 
ecossistema local através de instrução e mentoria com 
instrutores capacitados e experientes para contribuir com 
o desenvolvimento dos projetos. 

Após a apreciação da reitoria, o resultado positivo foi 
obtido, iniciando uma nova fase do projeto, criação de um 
edital detalhando os aspectos importantes da condução dos 
Coordenadores Prof. Sandson e Prof. Thálisson, como seria 
a participação dos projetos e seus integrantes, quando 
seriam os encontros e aprimoramento das regras estipu-
ladas no programa. Esta fase demorou alguns meses e 
varias versões e discussões para se obter um melhor resul-
tado para os idealizadores e seus respectivos projetos.

Ainda, mesmo que o edital estivesse em fase de 
melhorias, tinha algo faltando, um nome oficial para o 
programa. Em paralelo a esta fase do projeto, foi “star-
tado” o processo de criação de um nome, onde o Prof. 
Sandson sugeriu vários nomes e em mais uma reunião 
foram escolhidos 5 nomes para votação dos coorde-
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nadores de curso e professores, e assim, o nome mais 
votado por todos: OopS (Out of PaperS). A contar desse 
momento, não apenas uma logo (figura 1) foi produzida, 
mas também toda a identidade visual relacionada ao 
programa pela equipe do Conecta. Tudo foi idealizado na 
temática de chamar as pessoas para tirarem suas ideias do 
papel e tornarem seus projetos uma realidade no mercado. 

 

 
 
Com o programa totalmente caracterizado e o edital finali-
zado e lançado, foi iniciada a fase de divulgação da primeira 
rodada do projeto, utilizando os mais diversos meios 
eletrônicos. E em março de 2019 foi divulgada a primeira 
rodada do programa, onde foram escolhidos 7 projetos, 
figura 2, dos 15 inscritos, utilizando como critério principal 
o diferencial de mercado, e com um detalhe importante, 
sem custo algum aos participantes e sem porcentagem de 

Figura 1. Arte final da caracterização do Programa de Pré-Aceleração

² Ou Startup Enxuta, utiliza a experiência acumulada e a experimentação no 
mundo real, utilizando diversas técnicas para reduzir desperdício de talento e 
maximar chances de sucesso no empreendimento (RIES, 2011).
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seus futuros negócios. Assim, iniciou o programa, com a 
metodologia baseada na experimentação, mensuração e 
aprendizagem, utilizando como referencia o Lean Startup2, 
baseado em 10 encontros com diversos assuntos a serem 
abordados e com pontos de avaliação e mensuração, 
utilizando empreendedores, investidores anjo, pré-ace-
leradoras e aceleradoras de startups³ do ecossistema de 
Brasília, gerando uma oportunidade de transmissão de 
conhecimento com pessoas que estão a mais tempo no 
mercado, vivendo os altos e baixos do empreendedorismo, 
enriquecendo e expandindo o networking de cada um.

 

 
 
 
4. RESULTADOS OBTIDOS

A primeira rodada do programa, em sua maioria, serviu 
para aprendizado e aperfeiçoamento, visto os projetos de 
tipos diversos. O número de projetos selecionados inicial-

Figura 2. Final do primeiro encontro com os novos empreendedores 
do programa

3Uma empresa nova que busque um modelo de negócios repetitivo e escalável 
por meio de uma ideia inovadora.



180

mente, foi considerada uma boa resposta a proposta do 
programa. Ao longo dos encontros foi perceptível nos parti-
cipantes, a mudança de postura e pensamento em relação 
aos seus projetos. 

Ainda que nem todos os projetos chegaram ao final 
do programa, porém, todos os empreendedores tiveram a 
oportunidade de aprimorar suas habilidades e desenvolver 
novas, motivando uma mudança de mindset, entendendo 
o pensamento empreendedor e como gerar negocio utili-
zando ferramentas existentes no mercado para experimen-
tação de suas ideias.

Durante a rodada, alguns projetos foram desligados do 
programa, mas não porque faltava capacidade ou poten-
cial, e sim pelos participantes entenderem que aquele não 
era o momento de desenvolver sua ideia, pois o sucesso 
do empreendimento exige que a participação seja ativa 
no programa, evidenciando assim, a necessidade de um 
melhor planejamento, para que no futuro possam atingir 
suas metas em seus negócios.

Ao final da primeira rodada o programa gerou a startup 
“MyBag!”, figura 3, que obteve uma aceitação interessante 
no mercado, obtendo clientes e entrando para o “radar” 
da Associação Brasileira de Startups (ABStartups) sendo 
mapeada entre as diversas Startups do Centro-Oeste (uma 
importante referencia no ecossistema do Centro-Oeste).

Figura 3. Produto da Startup MyBag!
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Visto o bom retorno da primeira rodada, o programa 
foi expandido e entrou em nova seleção, e em agosto de 
2019, iniciou a sua segunda rodada com 17 novos projetos 
promissores, onde foram 14 selecionados pela inscrição 
padrão do programa e 3 advindos de premiação aos 3 
melhores projetos do Techstars Startup Weekend Brasilia 
Edu4. 

Atualmente a segunda rodada se encontra em 50% 
de seus encontros, passando os participantes pela primeira 
avaliação e mensuração de suas ideias, se preparando para 
sua primeira venda, com protótipo funcional, para vali-
dação real de seu mercado, se baseando nas personas e 
hipóteses mapeadas ao longo dos encontros.

5.  PRÓXIMOS PASSOS

A segunda rodada do programa, com término previsto 
para fevereiro de 2020, está servindo para consolidar o 
método de seleção, a metodologia aplicada, a dinâmica e o 
relacionamento com os projetos. O aumento do número de 
projetos na segunda rodada e a procura por uma terceira 
rodada reforça a demanda por essas atividades. 

Essa rodada possibilitou uma entrada maior de alunos 
participantes, um dos objetivos do OopS, alunos que rece-
beram a premiação advinda do concurso de Modelo de Negó-
cios, que ocorre tradicionalmente uma vez por semestre, 
resultante de 09 disciplinas ofertadas na instituição, onde 
os 3 primeiros colocados tem o direito a participação direta 
na pré-aceleração, vale salientar que  ocorreu a participação 
de projetos de discentes também não premiados, onde os 
mesmos ajustaram seus projetos para se adequar a seleção. 
Outro fato, interessante, foi a participação de projetos de 
4Evento de 54 horas com designers, desenvolvedores, especialistas, pessoas 
de negócios e entusiastas da inovação que se reúnem para compartilhar ideias, 
formar times e lançar uma startup (SWBSB, 2019).
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docentes nas duas rodadas do programa, demonstrando a 
cultura empreendedora da instituição.

É importante salientar que o projeto já rompeu a 
barreira geográfi ca do Distrito Federal, visto que na rodada 
atual, contamos com a participação de um projeto de juiz 
de Fora – MG, no qual participaram presencialmente das 
atividades.

Para a terceira rodada, estima-se uma maior parti-
cipação da comunidade acadêmica e externa, visto a alta 
procura, como já mencionado, e o Centro Universitário UDF 
se consolidando como referência na educação empreende-
dora da região.
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1.  INTRODUÇÃO

O Centro Universitário UDF é a primeira instituição de 
ensino superior privada do Distrito Federal. Nascida em 
1967, na época em que Brasília se consolidava como capital 
do país, formou dezenas de milhares de profi ssionais e hoje 
se mistura com a cultura e a história da cidade. Atualmente 
possui 32 cursos de graduação presencial, um mestrado 
em Direito e conta com mais de 15.000 estudantes, 300 
professores e quase 200 colaboradores administrativos.

O Centro Universitário UDF possui agenda consolidada 
e relevante, regionalmente falando, de Responsabilidade 
Social, mas ainda não há um trabalho sistematizado espe-
cifi camente na inovação social. Nesse sentido, em 2019 
a instituição aplicou para seleção do Programa AshokaU 
Commons, o qual faz parte da Ashoka, maior rede de 
inovação social e empreendedorismo social do mundo. 

Fundada em 1981, nos Estados Unidos, A Ashoka 
está presente em 88 países com o objetivo de identifi car 
e apoiar os principais empreendedores sociais, possibili-
tando o aprendizado com os padrões de suas inovações e 
mobilizando a comunidade global para que abrace essas 
novas estruturas. A Ashoka acredita que estamos vivendo 
em um momento onde qualquer pessoa é capaz de criar 
uma mudança positiva e signifi cativa em sua região.

CAPÍTULO 9

INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL NO CAMPUS: 
MAPEANDO O ECOSSISTEMA DE UMA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR

Gabriel F. Cardoso
Ana Carolina C.L. Santana

Leonardo B. Antonialli

INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL NO CAMPUS: 
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A Ashoka possui três frentes de atuação: a primeira 
acelera empreendedores sociais e atualmente identifica 
e apoia mais de 3.500 pessoas; a segunda viabiliza um 
mundo de agentes de mudança, logo, apoia universidades, 
escolas e instituições para desenvolverem agentes locais; 
já a terceira oferece suporte técnico, e assim desenvolve 
pessoas para que sejam agentes de mudança. 

O Programa AshokaU faz parte da segunda frente de 
atuação, que tem como objetivo conectar e preparar grupos 
de acadêmicos e funcionários de instituições de ensino 
superior para fortalecer o desenvolvimento da formação 
de agentes de mudança e da educação para a inovação 
social em todo o campus. Nesse contexto, o Commons é 
um dos programas de desenvolvimento da inovação social 
em universidades, dentro do AshokaU. 

Assim, o programa AshokaU Commons reúne grupos 
de instituições que trabalham juntas em componentes 
essenciais e específicos da educação para a inovação 
social, com a orientação de especialistas e em conexão com 
universidades de todo o mundo. A experiência Commons 
consiste em um trabalho colaborativo entre universidades 
para integrar a inovação social nas instituições partici-
pantes. Para isso, os participantes do programa contam 
com o apoio de mentores e especialistas com experiência 
internacional, que os guiarão durante a aprendizagem, 
avaliação e aplicação das melhores práticas em projetos 
individuais, obtendo como resultado planos concretos para 
implementação em suas instituições.

Após a aplicação no programa, o UDF foi aprovado 
na primeira turma da América Latina, que conta com nove 
instituições, a saber: Universidad del Rosario, Colombia; 
Universidad del Pacífico, Perú; Universidad de Monterrey, 
México; PUC-Rio, Brasil; Universidad de São Paulo, Brasil; 
Univille, Brasil; Universidade Federal de Pará, Brasil; 
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UNISINOS, Brasil; UDF, Brasil. Por intermédio do Programa 
o grupo de universidades se reúne em webinars, a partir de 
plataforma online há participação em fóruns de discussão, 
leitura de materiais disponibilizados sobre a temática, 
vídeo aulas, atividades, bem como o acompanhamento e 
mentoria pelo grupo AshokaU Commons.

Dessa forma, o grupo de representantes do UDF foi 
capaz de desenvolver visão para inovação social na insti-
tuição para os próximos 5 anos, que traz a instituição como 
referencia nacional nas temáticas de inovação social e 
empreendedorismo social, por meio da produção de conhe-
cimento relevante, ensino de ponta e ações de impacto, 
articuladas com o governo, o mercado e a sociedade civil. 
A partir dessa visão, foi pensada em proposta de Projeto de 
Inovação Social, que consiste na criação de um Núcleo de 
Inovação Social integrado com o estado, mercado e socie-
dade civil, que atue em três frentes: extensão e responsa-
bilidade social; incubadora de inovação social; e escola de 
inovação social.

O objetivo é utilizar as iniciativas de responsabilidade 
social, extensão universitária (pelo natural impacto social) 
e de empreendedorismo social, como pilares da institucio-
nalização da inovação social internamente. Para tanto, foi 
desenvolvido mapeamento do ecossistema da instituição, 
com enfoque para os atores e projetos em andamento. 

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Ecossistemas sociais

A ideia de ecossistema é emprestada do campo da 
Ecologia. Há muito tempo, biólogos descobriram os limites 
do estudo isolado de organismos vivos e passaram a 
compreender, de forma mais profunda,  que organismos 
devem ser investigados a partir da sua relação com o 
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ambiente e outros organismos. Ocorre que as socie-
dades humanas também funcionam assim, pois são como 
complexos ecossistemas com diferentes tipos de atores 
e condições ambientais em constante interação (BLOOM; 
DEES, 2008).

As organizações que compõem uma sociedade estão 
tentando resolver os problemas a ela inerentes. Para criar 
mudanças significativas e duradouras, os empreendedores 
sociais que lideram tais organizações devem entender e 
muitas vezes alterar o sistema social que cria e sustenta 
os problemas Esse sistema social inclui todos os atores 
- amigos, inimigos, concorrentes e até os espectadores 
inocentes - envolvidos no problema, bem como o ambiente 
em geral - leis, políticas, normas sociais, tendências demo-
gráficas e instituições culturais - dentro do qual os atores 
atuam: a isso se dá o nome de ecossistema (Idem, 2008).

Ainda segundo os autores (2008), o ponto de partida 
para desenvolver um ecossistema é mapeá-lo, o que 
envolve as seguintes etapas:

(I) Primeiro identificar os atores que participam, direta 
e indiretamente do ecossistema. Estes podem ser  prove-
dores de recursos; competidores; aliados e organizações 
complementares; clientes e beneficiários; oponentes e cria-
dores de problemas; e espectadores influentes e afetados.

(II) De forma simultânea, estudar e entender as condi-
ções ambientais predominantes no ecossistema, tais como 
as políticas e estruturas administrativas; a economia e o 
mercado; a geografia e infraestrutura; bem como a cultura 
e a sociedade.

Por fim, os mesmo autores (2008) propõem que qual-
quer mudança sistêmica pretendida, deve utilizar os 4 C’s 
do ecossistema: Coalizão entre os atores do ecossistema; 
Comunicação efetiva e transparentes entre os atores; 
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Credibilidade a partir do alinhamento de discurso e prática 
das próprias iniciativas; e Contingenciamento para lidar 
com o cenário de imprevisibilidade e complexidade, gerado 
por mudanças de sistemas.

2.2 Materiais e métodos

Este capítulo traz um estudo exploratório e descritivo, 
pois além de mapear o ecossistema de inovação social em 
que o Centro Universitário UDF está inserido, busca descre-
vê-lo de acordo com parâmetros definidos a priori.

A coleta de dados prioritária para o mapeamento 
ocorreu entre os dias 22 e 27 de junho de 2019, a partir 
de amplo estudo documental realizado sob a liderança do 
Coordenador Geral de Graduação à época e em articulação 
com os professores e membros da equipe de gestão da 
Reitoria do Centro Universitário UDF. 

Os dados a serem coletados foram guiados por um 
formulário específico, fornecido pela Ashoka U, em espe-
cial seu programa Commons, na ocasião em que o Centro 
Universitário UDF se candidatou para participar da turma 
2019 de universidades latino-americanas.

Como forma de coleta de dados complementar, 
usou-se entrevista não-estruturada com atores internos e 
externos em busca de informações complementares e não 
encontradas nos documentos consultados.

2.3 Mapeamento  do ecossistema de inovação social 
do Centro Universitário UDF

O UDF faz parte do Grupo Educacional Cruzeiro do Sul, 
o quinto maior grupo de educação do Brasil, sendo uma 
das quase 20 instituições educacionais. Nesse contexto de 



188

Inovação Social, cabe destacar que a autoridade da insti-
tuição, a Reitora do Centro Universitário UDF, professora 
Beatriz Maria Eckhert-Hoff, demonstra interesse e apoio 
pelo tema assim como o professor Gabriel Cardoso que 
durante o mapeamento realizado ocupava a coordenação 
geral de graduação pelo segundo ano. 

O mapeamento do ecossistema de inovação social do 
UDF priorizou quatro grandes áreas de atuação da insti-
tuição que serão exploradas a seguir: atividades curricu-
lares, atividades extracurriculares, atividades de pesquisa, 
bem como iniciativas de extensão, responsabilidade social 
e ambiental. As organizações parceiras foram destacadas, 
ao final, em conjunto com organograma decorrente do 
mapeamento do ecossistema da instituição.

2.3.1 Atividades curriculares

Atualmente existem no UDF algumas atividades curri-
culares que tratam de Inovação e Empreendedorismo 
Sociais. Podem ser citadas as Ofertas Especiais: disci-
plinas eletivas a todos os cursos de graduação. Entre elas, 
podemos destacar a disciplina de Inovação Social e Empre-
endedorismo Social (que tem gerado, desde 2016, alguns 
negócios de impacto e organizações terceiro setor como 
resultado); Direitos Humanos; Temas Sociais Contemporâ-
neos; Empreendedorismo e Inovação; Inovação e Transfor-
mação para o Futuro; Tecnologia e Inovação; Direito Digital 
e Tecnologia Jurídica; e Desenvolvimento Sustentável.

Além disso, alguns cursos possuem atuação específica 
da área em inovação social como o Laboratório de Projetos 
(LabPro) do Curso de Arquitetura e Urbanismo, que atua 
no campo de estágio e prática dos estudantes do curso e 
presta de serviços para a comunidade do DF e adjacências, 
por meio de um convênio com organismos públicos, realiza 
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tarefas referentes a levantamentos, propostas projetuais, 
detalhamentos de projetos em diferentes níveis para enti-
dades públicas ou prestadoras de serviços públicos. Na 
mesma linha, as oito unidades do Núcleo de Prática Jurí-
dica do UDF, atuam nas áreas Trabalhista, Cível e Penal, e 
são passagem obrigatório dos estudantes de Direito, que 
têm a oportunidade de atender pessoas e organizações 
sem condições de arcarem com honorários advocatícios, 
sob supervisão de advogados e professores. 

Alguns cursos possuem atendimento da população em 
clínicas específicas, como a  Clínica de Odontologia do UDF, 
campo de estágio e prática dos estudantes do curso, que 
realiza atendimento gratuito à comunidade, priorizando 
crianças de orfanato, crianças portadoras de deficiência e 
moradores de rua, sob supervisão de dentistas e profes-
sores. Assim como as práticas de estágio do curso de 
Psicologia que têm, entre suas frentes, ações direcionadas 
a política de gênero, prevenção de violência doméstica e 
prevenção de suicídio no campus. Além disso, a Clínica de 
Psicologia do UDF atende às comunidades interna e externa 
gratuitamente, realizando centenas de atendimento por 
mês. Os estágios de Enfermagem atuam na saúde pública 
e da família, especialmente em Saúde Coletiva com foco no 
idoso, na mulher e na criança. 

Por fim, os cursos de Enfermagem, Pedagogia e Design 
Gráfico possuem disciplinas que desenvolvem jogos educa-
tivos, informacionais e de lazer para grupos sociais vulne-
ráveis. O curso de Design Gráfico, por exemplo, desen-
volveu recentemente jogos para crianças com câncer da 
Abrace enquanto que o curso de Pedagogia desenvolveu 
jogos para a Brinquedotecas Renato Russo que atende 
crianças soropositivas.
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2.3.2 Atividades extracurriculares

Quanto às atividades extracurriculares o UDF oferece, 
gratuitamente, espaço para funcionamento de duas ONG´s: 
Litros de Luz, célula Brasília e Galt Vestibulares, cursinho 
pré-vestibular gratuito. É também parceira e funciona como 
ponto de coleta da Estação Metarreciclagem. 

O UDF possui uma Política de Extensão estruturada 
com diversos programas e projetos em andamento, que 
foram listados conforme quadro a seguir, que aponta a 
liderança de cada projeto, bem coma as áreas de interesse 
e a organização ou faculdade a qual ele é vinculada:

Líder Organização 
/ Faculdade

Interesses

Gabriel 
Fernandes 
Cardoso - 
Professor / 
Gestor

Coordenador 
de Educação 
Empreen-
dedora e 
Inovação 
Social

Pesquisador, professor e consultor 
em Empreendedorismo Social e 
Negócios de Impacto. Fundou o 
Centro de Empreendedorismo 
do UDF, o Escritório de Extensão 
e Responsabilidade Social e o 
Laboratório de Inovação Acadê-
mica, regidos pelo núcleo 
Conecta. Atualmente coordena os 
Programas de Educação Empre-
endedora e Inovação Social do 
UDF. É professor–conselheiro do 
Programa Academia ICE.

André Leão 
- Professor / 
Gestor

Coordenador 
da Central de 
Estágios do 
UDF

A Central de Estágios, entre suas 
iniciativas, privilegia a acessi-
bilidade de estudantes PCD´s e 
idosos ao campo estágio. Também 
estimula a mobilidade nacional 
do estagiários do UDF, dentro das 
instituições do Grupo Cruzeiro do 
Sul.
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Rafael Campos 
do Rosário 
- Gestor 
Administrativo

Supervisor 
Administrativo

Prioriza em sua atividade admi-
nistrativa no campus do Centro 
Universitário projetos e ações 
vinculados à eficiência energética, 
hídrica e gestão de resíduos.

Bernardo Petriz 
- Professor / 
Pesquisador

Coordenador 
de Pesquisa e 
Pós-graduação

Possui em seu setor um projeto 
de desenvolvimento de iniciação 
científica gratuita para o ensino 
médio de escolas públicas do DF.

Raquel Noronha 
- Professora / 
Gestora

Presidente da 
Comissão de 
Acessibilidade 
e Coordena-
dora Núcleo 
de Orientação 
Acadêmica 
(NOA)

Lidera as discussões e ações de 
acessibilidade atitudinal, arqui-
tetônica e programática na 
instituição.

Julia Vieira 
- Estudante

Estudante 
do curso de 
Direito

É presidente do time Enactus 
UDF, uma espécie de empresa 
júnior social da instituição.

Ana Carolina 
Alves Rocha – 
Professora e 
Coordenadora

Projeto de 
Extensão GT 
Farmação 
– Curso 
Farmácia

Atendimento de mulheres em 
situação de vulnerabilidade e 
idosos, por meio da assistência 
farmacêutica, promoção da saúde 
individual e da comunidade onde 
se vive.

Camila da 
Silva Lopes 
- Professora

Liga acadê-
mica de Saúde 
da Mulher / 
Enfermagem

Aprofundar o conhecimento e 
proporcionar a experiência da 
assistência à mulher aos alunos 
de Enfermagem.

Carolina 
Conceição Prado 
- Professora

Projeto de 
Extensão 
PsiConvida / 
Psicologia

Oferta de oficinas acerca de 
variadas áreas da Saúde e 
Educação, que contribuirão no 
processo de desenvolvimento 
pessoal, emocional, acadêmico e 
profissional dos adolescentes de 
escolas públicas e particulares do 
Distrito Federal.
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Caroline Piske 
de Azevêdo 
Mohamed 
- Professora

Projeto de 
Extensão: 
Acidentes 
Zero! / Escola 
de Saúde

Entendimento e prevenção dos 
acidentes ocupacionais e manejo 
correto dos resíduos sólidos e 
líquidos nas boas práticas clínicas 
e laboratoriais no UDF.

Eduardo 
Lourenço da 
Silva - Professor

Projeto de 
Extensão: 
FarmaInforma 
/Curso de 
Farmácia

Analisa o impacto das notícias 
falsas em saúde, avaliar seus 
fundamentos e produzir conteúdo 
para divulgação nas redes sociais 
que reduza as consequências 
negativas que as notícias falsas 
podem gerar.

Elder Linton 
Alves de Araujo 
- Professor

Projeto de 
Extensão: 
Observatório 
de Gestão 
Pública - OGP/
UDF / Curso 
de Gestão 
Pública

Viabiliza estudos, pesquisas e 
práticas na busca de alternativas 
de fiscalização da efetividade das 
políticas públicas e também na 
busca de opções de melhoria para 
a qualidade da gestão pública.

Flávia Miqueti-
chuc Nogueira 
Nascente – 
Coordenadora de 
Fisioterapia

Projeto de 
Extensão 
Vigilantes do 
Coração e 
Programa de 
Reabilitação 
Cardiovascular 
para grupos 
especiais no 
UDF / Curso 
de Fisioterapia

Oferece um programa de reabili-
tação cardiovascular para pessoas 
com doenças crônicas não trans-
missíveis como obesidade, hiper-
tensão arterial, diabetes mellitus 
e dislipidemias.

Flavio Augusto 
Brito Marcelino 
- Professor

Liga Acadê-
mica de 
Gerontologia / 
Enfermagem

A liga tem o propósito de elaborar 
artigos científicos, atender a 
população idosa e ofertar cursos 
para a comunidade acadêmica.
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Gabriel 
Fernandes 
Cardoso 
- Professor

Enactus UDF Professor conselheiro do time 
com estudantes de diversos 
cursos que busca gerar impacto 
e transformação na sociedade, 
utilizando a ação empreende-
dora como ferramenta de trans-
formação e empoderamento das 
pessoas e comunidades em situ-
ação de vulnerabilidade social.

Guilherme da 
Costa Brasil 
– Professor

Liga Acadê-
mica de 
Enfermagem 
em Trauma, 
Emergência 
e Simu-
lação – Curso 
Enfermagem

Mobilizar os acadêmicos de Enfer-
magem do UDF em prol do desen-
volvimento, promoção e difusão 
dos estudos/conhecimentos no 
âmbito de urgência e emergência.

Iasmini Virgínia 
Oliveira Lima 
- Professora

Projeto de 
Extensão  
Odonto-
grama App 
- Curso de 
Odontologia

Desenvolvimento de um apli-
cativo para cirurgiões dentistas 
contendo odontograma intera-
tivo, propostas para a criação do 
plano de tratamento e um banco 
de dados de patologias orais.

Jacinta de 
Fátima Senna 
da Silva 
- Professora

Projeto de 
Extensão 
Equidade e 
Saúde: fazer 
e acontecer 
nos territó-
rios vivenciais 
comunitário 
/ Curso de 
Enfermagem

Visa a integração ensino - comu-
nidade - vivência tendo como 
objetivo desenvolver práticas de 
saúde - vivências junto com a 
comunidade articulando o terri-
tório, grupo de pessoas, saúde e 
processos educacionais.

Larissa Mazocco 
- Professora

Projeto de 
Extensão  
SaÚDF – 
Programa de 
Qualidade de 
Vida dos cola-
boradores do 
UDF / Curso 
de Nutrição

O de diagnóstico do estado de 
saúde do colaborador e prescrição 
alimentar.
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Leonardo Borges 
Antonialli - 
Professor e 
Coordenador

Núcleo de 
Empreen-
dedorismo 
e Inovação 
Acadêmica 
– CONECTA

Professor e pesquisador das áreas 
de empreendedorismo, inovação 
acadêmica e design estratégico, 
utiliza metodologias ativas para o 
ensino de competências comple-
mentares às áreas descritas 
acima.

Núbia Luiz 
Cardoso – Coor-
denadora de 
Pedagogia

Projeto de 
Extensão  
Laços do 
Brincar / 
Curso de 
Pedagogia

Identifica a importância das brin-
cadeiras lúdicas no processo de 
recuperação e promoção da saúde 
de crianças soropositivas.

Priscila Erthal 
Risi - Professora

Projeto de 
Extensão 
As casas 
coloridas – 
Adequação do 
espaço escolar 
da Associação 
pró-educação 
Vivendo e 
Aprendendo 
– Curso de 
Arquitetura e 
Urbanismo

Intervenção e adequação de um 
espaço escolar para a formação 
de nossos alunos enquanto 
profissionais capazes de lidar um 
Projeto Urbanístico, Arquitetônico 
e Paisagístico.

Ronald Souza de 
Jesus - Professor

Projeto de 
Extensão  
Fotografia e 
vídeo mobile 
para o forta-
lecimento 
da imagem 
de pequenos 
empreen-
dimentos 
/ Curso de 
Publicidade e 
Propaganda

Aprimorar a identidade visual 
de pequenos empreendedores, 
produtos e serviços através do 
uso de fotografia e vídeo mobile.
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Rossana Soares 
de Almeida 
– Professora

Projeto de 
Extensão  
Descarte de 
medicamento, 
consciência 
ambiental 
/ Curso de 
Farmácia

Melhorar o nível de informação, 
conscientização e conhecimento 
ambiental da comunidade interna 
e externa do UDF.

Rossana Soares 
de Almeida 
– Professora

Projeto de 
Extensão  
Descarte e 
reciclagem 
de papel, 
consciência 
ambiental 
e social / 
Curso de 
Biomedicina

Foco no auxílio das soluções 
ambientais adequadas para 
coleta, acondicionamento e desti-
nação final de resíduos ao que 
preconiza as legislações.

Thálisson de 
Oliveira Lopes 
– Coordenador 
dos Cursos de 
Tecnologia

Projeto de 
Extensão  
Smart Cities: 
uma solução 
IoT para plan-
tações / Curso 
de Análise 
e Desenvol-
vimento de 
Sistemas

Visa criar um sistema que coleta 
dados, em tempo real, para plan-
tações, gerando gráficos, para um 
melhor aproveitamento e gestão 
da mesma, fabricando uma 
solução viável, de baixo custo, 
tendo como norteador a susten-
tabilidade e inovação.

Caroline Piske 
de Azevêdo 
Mohamed 
- Professora

Projeto de 
Extensão  
“UDF é POP” 
/ Curso de 
Odontologia

Visa a promoção de Saúde Geral e 
Bucal, cuidados em saúde bucal, 
estímulo ao esporte, apoio no 
alfaletramento, análise de infec-
ções sexualmente transmissíveis, 
orientação legal, pesquisa epide-
miológica das condições de saúde 
da população em situação de rua.
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Ingrid Luiza Neto 
- Professora

Projeto de 
Extensão 
Transitando 
nas Escolas 
/ Curso de 
Psicologia

Oferecer o ensino de aspectos 
relacionados ao trânsito em insti-
tuições de ensino de educação 
básica e do ensino superior 
através de atividades lúdicas e 
atrativas.

Anelise Acacia 
Lima Muniz 
- Professora

Projeto de 
Extensão  UDF 
sem Fron-
teiras - A lei 
doando Amor 
e Cidadania 
com “Gotinhas 
de Amor” 
/ Curso de 
Direito

Contribuir para formação acadê-
mica e promover o engajamento 
social de discentes do UDF. 
Proporcionar acesso a informação 
para pessoas em vulnerabilidade 
social, com ênfase no direito das 
famílias e a lei Maria da Penha.

Suliane 
Beatriz Rauber 
- Professora

Projeto de 
Extensão  
Gotas de 
Amor / Curso 
de Educação 
Física

Proporcionar aos alunos e cola-
boradores da UDF um ambiente 
acolhedor, aumentando bem-estar 
na instituição e comunicar mensa-
gens que despertem autoestima, 
felicidade, esperança, trabalho 
em equipe e cooperação.

Ana Carolina 
Correia Lima 
Santana – Coor-
denadora de 
Arquitetura e 
Urbanismo

Projeto de 
Extensão  
Responsa-
bilidade e 
Empreende-
dorismo Social 
- Qualificando 
os Estu-
dantes para 
o Mercado 
de Trabalho 
por meio de 
Projeto de 
ILPI / Curso 
de Design de 
Interiores

Repensar o espaço de forma 
humanizada visando qualidade 
de vida aos idosos no sentido 
de manutenção de sua indepen-
dência, identidade e senso de 
valor.
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Flávia Miqueti-
chuc Nogueira 
Nascente – 
Coordenadora de 
Fisioterapia

Projeto de 
Extensão  
Fisioterapia: 
bem sem 
limites! / 
Curso de 
Fisioterapia

Adaptar, organizar e conscientizar 
a família e os demais envolvidos 
no tratamento sobre acessibili-
dade, inclusão e a socialização 
por meio do uso de recursos 
tecnológicos e arquitetônico.

Deypson 
Carvalho 
– Professor

Núcleo de 
Apoio Fiscal 
e Contábil – 
NAF – Curso 
de Ciências 
Contábeis

Atendimento feito por estudantes 
supervisionados, em parceria 
com a Receita Federal, gratuito, à 
comunidade e a pequenos empre-
endedores em questões fiscais e 
contábeis.

Thalisson Lopes 
- Professor e 
Coordenador

Projeto de 
Extensão 
Inclusão 
Digital para 
Idosos – 
Cursos de 
Tecnologia

Há 8 anos oferecendo formação 
(introdutória, intermediária e 
avançada) a idosos em prol da 
inclusão digital.

Patrícia 
Melasso Garcia 
- Professora

Laboratório 
de Projetos - 
LabPro - Curso 
de Arquitetura 
e Urbanismo

O Laboratório funciona desde 
2016 na qualidade de prestador 
de serviços para a comunidade do 
DF e entorno.

Cada um desses projetos se desdobra em ações de 
impacto social, ambiental, cultural, política e/ou econô-
mico. Assim, há 10 anos a instituição realiza em setembro 
a Semana de Responsabilidade Social, oportunidade em 
que durante uma semana dezenas de serviços, ações e 
atividades sociais são planejadas e executadas por alunos 
e professores dos cursos de graduação e oferecidas gratui-
tamente à comunidade interna e externa. Isso garante 
à instituição o selo Instituição Socialmente Responsável, 
concedido pela ABMES (Associação Brasileira de Mantene-
doras do Ensino Superior).
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O UDF também possui um Programa de Pré-Acele-
ração de Projetos (Oops – out of papers), gratuito à comu-
nidade interna e externa, voltado a negócios digitais, tradi-
cionais e sociais nascentes. Na mesma linha existe o UDF 
Labs, programa voltado ao desenvolvimento de LegalTechs 
(startups com soluções jurídicas), voltado aos estudantes 
de graduação dos cursos de Direito, Tecnologia e Ciências 
Sociais, de forma geral. 

Há quatro anos o UDF realizada a Feira de Empreen-
dedores do UDF, oportunidade em que estudantes-empre-
endedores expõem e comercializam produtos, serviços e 
ideias de suas próprias empresas. Em complemento, existe 
grupo de disciplinas eletivas que possuem metodologia e 
avaliação de aprendizagem diferenciada, voltadas, exclu-
sivamente, à criação de soluções e ao enfrentamento de 
desafios reais da sociedade. Cada turma tem seu pitchday 
ao final da disciplina, onde os alunos apresentam seus 
protótipos. A própria turma avalia o grupo vencedor. Os 
vencedores de todas as turmas participam da grande final, 
um PitchDay aberto à comunidade externa com membros 
da banca oriundos do ecossistema de empreendedorismo 
e inovação. 

Há 9 anos ocorre o Congresso de Pesquisa e Iniciação 
Científica, evento aberto também à comunidade externa. 
No Congresso o estímulo a ciência aplicada pode se traduzir 
também em inovação ou empreendimento social. Outro 
evento anual que ocorre há 3 anos, é o Dia do Profissional 
Empreendedor, dia em que todos os cursos de gradu-
ação da instituição organizam pelo menos uma atividade 
de empreendedorismo aplicado ao seu curso, além dos 
eventos institucionais organizados pela instituição. A Feira 
das Profissões, que vai para sua segunda edição em 2019, 
é o dia em que a instituição abre suas portas para estu-
dantes de escolas públicas do Distrito Federal e entorno 
para que conheçam as profissões oriundas dos cursos 
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oferecidos internamente, por meio de ações, atividades e 
iniciativas dos próprios alunos e professores. Vários hacka-
tons são realizados durante o ano em parceria com institui-
ções do estado e do mercado (IBM, GDF etc.).

2.3.3 Atividades de pesquisa

Em pesquisa o UDF atua no desenvolvimento social 
por meio da sua inserção no Programa Institucional de 
Iniciação Científica no Ensino Médio (PIBIC-EM). Este 
programa tem como objetivo integrar estudantes do ensino 
médio de escolas públicas do Distrito Federal ao Programa 
Institucional de Iniciação Científica do UDF, despertando o 
interesse dos alunos pela pesquisa científica.

O UDF também desenvolve pesquisa científica no 
âmbito do empreendedorismo. Este processo é realizado por 
meio do Programa Institucional de Iniciação em Empreen-
dedorismo (PIBIE). Já em sua 3ª edição, com edital anual, 
o Programa visa o desenvolvimento de projetos, ideias ou 
protótipos de startups via plano e modelo de negócios. 
Neste sentido, os projetos contemplados recebem suporte 
institucional por meio de orientação e tutoria qualificada e 
bolsa de pesquisa ao discente.

Em tema correlato, cabe destacar o grupo de pesquisa 
do Direito e Desenvolvimento Sustentável cujo objetivo 
é pesquisar e discutir temas ligados ao desenvolvimento 
sustentável, especialmente voltados aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS / ONU) e a efetividade 
das medidas adotadas no Brasil para alcançar as metas 
estabelecidas na Agenda 2030 da ONU. Essa análise envolve 
abordagens inter e multidisciplinares, com a integração de 
pesquisadores de outras áreas como Ciências Biológicas, 
Psicologia, Antropologia, Engenharia, Relações Internacio-
nais, Administração, Educação, Arquitetura e Urbanismo, 
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Farmácia, Nutrição, Enfermagem e outras. O grupo possui 
subgrupos, com um ou mais professores responsáveis pela 
pesquisa, em cada um dos 17 ODS. Em outubro de 2019 
o UDF, em parceria com outras universidades do Grupo 
Cruzeiro do Sul, lançará um e-book interinstitucional com 
temática voltada exclusivamente ao Desenvolvimento 
Sustentável.

2.3.4 Responsabilidade socioambiental

Importante destacar que na mesma linha de estímulo 
à práticas sustentáveis há a previsão de uma ação para 
criação do Bosque UDF com o plantio de centenas de árvores 
representando os cursos da instituição e o Programa UDF 
Sustentável, que tem como objetivos: Posicionar o Centro 
Universitário UDF como uma instituição de ensino supe-
rior privada referência em práticas sustentáveis; Superar 
os indicadores de sustentabilidade propostos por enti-
dades reguladoras, avaliadoras e fiscalizadoras; Propor-
cionar aos stakeholders um ambiente de reflexão e prática 
do novo paradigma de sustentabilidade.; Integrar ações 
de extensão por meio de um programa administrativo de 
sustentabilidade mais amplo; Contribuir efetivamente para 
a justiça social e o equilíbrio ambiental do Distrito Federal.

Nesse contexto, desde 2015, são 11 eixos de atuação, 
que contemplam – cada um - uma ou mais ações no UDF. 
São eles: Educação e conscientização socioambiental; 
Economia de água; Horta e vegetação; Lixo (reciclagem e 
reutilização); Lixo eletrônico; Economia de energia; Mate-
riais descartáveis; Doações; Processos Administrativos; 
Mobilidade; e Qualidade de vida de alunos e colaboradores.

Há também o Projeto de eficiência energética UDF, que 
com intuito de continuar a modernização de suas instala-
ções e iniciar um projeto de sustentabilidade energética, 
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o UDF firmou a parceria junto a CEB (Companhia Ener-
gética de Brasília) para modernização de sua iluminação 
e captação de luz solar para transformação em energia 
elétrica. 

Assim, através da Resolução Normativa ANEEL nº 
556/2013 para a obtenção de recursos do fundo perdido 
ou subsidiado do Governo Federal por meio das compa-
nhias elétricas, o UDF elaborou um diagnóstico energético 
para apresentação junto a concessionária CEB, para parti-
cipação do edital. Esta legislação sanciona que 0,5% do 
lucro operacional líquido anual das distribuidoras deve ser 
destinado à aplicação em projetos de eficiência energé-
tica e geração de energia. O resultado deste edital saiu 
no final do mês de abril, sendo o UDF aprovado no refe-
rido processo, iniciando a execução do projeto de eficiência 
energética do UDF onde substituímos 4.111 lâmpadas para 
lâmpadas de LED e estamos instalando o sistema foto-
voltaico para captação de luz solar e transformação em 
energia elétrica.

Durante todo o desenvolvimento do projeto existirá 
a participação dos funcionários administrativos, docentes 
e alunos para maior capacitação das tecnologias de efici-
ência energética adotadas no projeto e desenvolvimento 
dos mesmos perante as novas tecnologias que estarão 
presentes no projeto. O projeto será desenvolvido em 12 
meses.

Existe o Projeto Eficiência Hídrica, que surgiu a partir 
da ampliação e reforma do Edifício Sede do UDF. Assim, 
foi realizada troca dos sanitários para modelos com caixa 
acoplada com acionamento duplo, na qual tem em média 
um consumo 35% menor do que o sistema utilizado ante-
riormente na qual era o sistema de válvulas de descarga. 
Além disso, todos os sanitários estão preparados para 
receber água de reuso, está água que será armazenada 
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durante o período de chuvas da região e utilizada para uso 
nas descargas de banheiro e jardinagem do prédio. Doação 
para instituições filantrópicas de milhares de alimentos, 
roupas, fraldas, cosméticos, material de limpeza e brin-
quedos arrecadados em eventos, campanhas e atividades 
acadêmicas

Por fim, cabe ressaltar as ações para garantir a perma-
nência do estudante no ensino superior: por meio de ações 
articuladas, o UDF entende que o problema da qualidade da 
educação passa pela permanência do estudante no ensino 
superior, que muitas vezes é comprometida por diversos 
fatores (financeiros, psicológicos, cognitivos etc.). Diante 
disso, oferece programas como de Nivelamento (buscando 
recuperar, nos estudantes, lacunas do ensino médio nas 
áreas de Língua Portuguesa, Matemática. Química e Física); 
suporte do Núcleo de Orientação Acadêmico-Pedagógica 
(atendendo alunos com dificuldades pedagógicas e cogni-
tivas); seguro financeiro para estudantes que perdem o 
emprego, dentre outras.

Como os programas de acesso ao ensino superior, em 
que o UDF entende que há formas e mecanismos de faci-
litar o acesso ao ensino superior de estudantes de baixa 
renda, por isso mantém programas como o CreducSul 
(crédito educativo, similar ao FIES, só que exclusivo no 
UDF); bolsas com descontos na mensalidade para alunos 
monitores de ensino, pesquisa e extensão (mais de 100 
por ano); bolsa por mérito acadêmico (no vestibular para 
ingresso ou para retorno na segunda graduação, chegando 
até a 100% de desconto) bolsa para pessoas com mais 
de 65 anos, garantindo o acesso ou o regresso da terceira 
idade ao ensino superior; bolsa a intercambistas interna-
cionais, facilitando a troca cultural e social promovida pela 
internacionalização.
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 2.3.5  Organizações parceiras

Nesse panorama institucional existem algumas orga-
nizações parceiras do UDF, listadas a seguir:

• Impact Hub Brasília

• FAP-DF: Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito 
Federal

• Consórcio STHEM Brasil de Inovação Acadêmica

• Sebrae-DF

• Sebrae Nacional

• Semesp: Sindicato de Mantenedoras do Ensino 
Superior

• ABMES: Associação de Mantenedoras do Ensino 
Superior

• Asteps: Associação de Startups e Empreendedores 
Digitais de Brasília

• Grupo Educacional Cruzeiro do Sul

• ICE: Instituto de Cidadania Empresarial

• Secretaria de Saúde do DF

• Secretaria de Educação do DF

• Secretaria do Idoso do DF

• Secretaria de Empreendedorismo e Tecnologia do DF

• Parque Tecnológico Biotic

• Parque Tecnológico Alphaville

• Secretaria de Desenvolvimento Social e Transfe-
rência de Renda do DF
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• Instituições de caridade voltadas a diversas causas 
(idosos, crianças, dependentes químicos, moradores de 
rua, pessoas com deficiência, etc.) 

• OSC’s parceiras (Litro de Luz, Galt Vestibulares, 
Estação Metarreciclagem) 

• Receita Federal 

• Instituto Integridade (Lar Dos Velhinhos Maria 
Madalena) 

• Ministério das Cidades 

• Instituto Brasileiro de Políticas Públicas - IBPP

• Ministério Público da União, Ministério Público do 
Trabalho 

• Green Soluções em Tecnologia Ambiental Ltda tec e 
conhec

• Ministério da Defesa 

• Associação de Moradia Emprego Turismo e Renda 
– Ametur 

• Ministério da Saúde 

• Instituto Judec de Políticas Públicas 

• Diversas embaixadas sediadas em Brasília 

• Diversos outros órgãos e empresas públicas, fede-
rais, dos três poderes (legislativo, executivo e judiciário), 
conveniados ou ligados ao UDF

Conforme já apontado anteriormente, a cultura do 
UDF respira Responsabilidade Social. Está no cotidiano 
de professores, alunos e funcionários, de forma entusias-
mada, a inserção da pauta em seu cotidiano (fato que há 
9 anos a instituição recebe o selo de Socialmente Respon-
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sável pela ABMES).  Sendo assim, somado ao apoio da alta 
gestão, acredita-se que a inclusão da temática de inovação 
social na agenda será muito bem aceita e incorporada no 
cotidiano com o Projeto de Inovação Social.

Assim, podemos observar a seguir a figura que repre-
senta o ecossistema de inovação e empreendedorismo 
social do Centro Universitário UDF, concebido no segundo 
semestre de 2019.

 Figura 1:  Organograma do Ecossistema de Inovação Social do UDF

Fonte: autores, 2019.
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3.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse sentido, percebemos que a cultura da insti-
tuição, defendida pelos postos de alta gestão, estimula 
a busca por novas metodologias de ensino, bem como o 
desenvolvimento de novas práticas de engajamento dos 
professores, que assim, já são favoráveis ao aperfeiçoa-
mento de atividades de extensão e práticas em sala de aula 
que tratem de responsabilidade e inovação social. Além 
disso, cabe ressaltar que todas as áreas listadas até aqui 
recebem aporte e possuem recursos direcionados, assim, 
há interesse político da instituição em institucionalizar a 
inovação social.

Por meio dos dados coletados para construção do 
ecossistema foi possível delimitar pontos fortes e fracos 
da instituição, relevantes para a reflexão sobre as etapas 
de implementação do Projeto de Inovação Social do UDF, 
que tem como ponto de partida o que foi apreendido no 
Programa Ashoka Commons: todos somos agentes de 
mudança. Outro guideline de nossa proposta de mudança 
são os 4 C’s da educação: Coalizão, Comunicação, Credibi-
lidade e Contingenciamento. 

Assim, a mudança sistêmica pretendida no UDF parte 
do ponto de que  existe uma lacuna quanto a aprendi-
zagem, iteração e mensuração de impactos sociais no UDF. 
Ou seja, apesar de todas as atividades mapeadas que estão 
relacionadas ao empreendedorismo e inovação social na 
instituição, destaca-se falta de abrangência e alcance reais 
dos resultados de cada ação de curso, bem como a falta 
de interdisciplinaridade dos programas e atores existentes. 
Esse é aspecto primordial que entendemos que precisa 
avançar no UDF. 

Acreditamos que o primeiro passo de mudança seja 
a ressignificação do conceito de inovação social para os 
diversos atores presentes na instituição, de maneira a 
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destacar o papel e a responsabilidade de cada um diante 
da inserção da mesma em uma sociedade dinâmica, onde 
as informações chegam diariamente de forma veloz e pelos 
mais diferentes meios. Destaca-se assim a importância do 
diálogo e da comunicação interna dos agentes, que traga 
coalisão e impacto na prática cotidiana do professor, visando 
uma formação contextualizada, motivadora e representa-
tiva e que isso faça com que os alunos possam reconhecer 
seus saberes, analisando os desafios da instituição perante 
a responsabilidade social em nível mais amplo. 

Desta forma, pretende-se alinhar a comunicação, o 
que tem influência direta na credibilidade das ações de 
empreendedorismo e inovação sociais do UDF na região, 
já que no quesito oponentes externos ao projeto podemos 
inserir condições políticas e econômicas não previstas do 
país, que podem de certa forma influenciar no desenvol-
vimento de práticas que envolvam os atores da sociedade 
civil, governo, mercado e instituição. 

Com relação ao contingenciamento, podemos ressaltar 
no mapeamento do ecossistema existente destaca-se a 
existência de organizações parceiras de fomento e estímulo 
à pesquisa que podem viabilizar esse contato e facilitar o 
diálogo entre o governo e a instituição, como a FAP/DF. 

Podemos considerar que a partir da comunicação 
estabelecida como critério do conhecimento expandido e 
em âmbito educacional capaz de construir ambientes de 
trocas, de inter-relações, de aprendizagem mútua e de 
resiliência individual e coletiva por meio dos apoios que dai 
surgirão. Afinal, assim como a comunicação, a colaboração 
envolve mais do que apenas os alunos que trabalham lado 
a lado, ela envolve ações de interação, de apoio, de parti-
cipação mútua. 
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