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APRESENTAÇÃO. Um livro sobre ensino e empreendedorismo 
 

 

 

 A proposta do e-book "O ensino do empreendedorismo: passado, presente e 

perspectivas" surgiu dos estudos realizados pelo FoPeTec: grupo de pesquisas sobre 

“Formação de Professores para o ensino básico, técnico, tecnológico e superior” que 

é um grupo de pesquisa do Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga, que 

contempla temas que estejam relacionados, direta ou indiretamente, à formação de 

professores, para todos os níveis e modalidade de ensino. 

 

 O FoPeTec conta com pesquisadores de várias áreas do conhecimento, nacionais 

e internacionais, que por meio de investigações interdisciplinares, envolvem estudos 

da história e das políticas educacionais, análises de conjuntura, dos temas 

transversais e das tecnologias. O objetivo principal do grupo é oferecer possibilidades 

de diálogos internacionais sobre as vicissitudes e perspectivas para o trabalho 

docente em várias dimensões e perspectivas.  

 

 Acreditamos que esse e-book, que ora apresentamos à comunidade acadêmica, 

representa os esforços intensos do FoPeTec em divulgar o conhecimento produzido 

por meio de publicações online e gratuitas. 

 

 O ebook conta com a participação de pesquisadores nacionais e internacionais 

(Espanha e Portugal) que trouxeram suas mais recentes pesquisas sobre as questões 

que envolvem o ensino do empreendedorismo nos diversos níveis de ensino, a 

educação empreendedora e a importância do empreendedorismo na 

contemporaneidade. 

 

Boa leitura! 

 

Alexandre Shigunov Neto & Ivan Fortunato, 

Edições Hipótese, junho de 2018 
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PREFÁCIO 

 

Marcos Hashimoto 

 

Em meus 17 anos de carreira como professor de empreendedorismo no ensino 

superior passei por 3 estágios distintos que resumem a minha visão sobre ensino e 

formação de empreendedores. Meu primeiro estágio coincidiu com uma mudança 

radical do meio corporativo para o acadêmico onde surgiu minha primeira 

oportunidade de compartilhar com alunos do curso de administração a minha vivência 

de empreendedor de startup pré-bolha em 2001. Com um título recente de Mestre em 

Administração pela EAESP/FGV, o meu olhar era focado única e exclusivamente em 

planos de negócios.  

Por seis anos fiz meus alunos acreditarem que, não importa qual ideia de 

negócio eles tivessem, não tinha como dar o primeiro passo sem fazer um bom plano 

de negócio. Todo o curso era voltado para o desenvolvimento prático de planos de 

negócios reais. Publiquei 2 livros sobre planos de negócios, organizei competições de 

planos de negócios, orientei projetos de alunos, participei de bancas avaliadoras, dei 

palestras, montei programas de graduação e pós-graduação, escrevi manuais e 

artigos, dei entrevistas. Acho que fui um dos principais defensores do plano de negócio 

como principal ferramenta de ensino de empreendedorismo. 

Em 2007 fui convidado para atuar como professor mentor no Roundtable of 

Entrepreneurship Education organizado pelo Stanford Technology Venture Program, 

o Centro de Empreendedorismo da Universidade de Stanford. Esta experiência mudou 

todo o meu conceito de ensino de empreendedorismo. A descoberta do Design 

Thinking, visitas à Google, Tesla, Ideo e outras empresas no Vale do Silício e os 

seminários que participamos me mostraram que era muito fácil escrever um excelente 

plano de negócio de uma ideia ruim, portanto, mais importante do que o plano de 

negócio era a inovação da ideia. 

Neste segundo estágio meu ensino passou a ser focado no despertar do 

pensamento criativo e inovador dos meus alunos. Foi a ênfase nas atividades 

experienciais que tiravam os alunos da zona de conforto, provocava formas diferentes 

de pensar, explorava pontos de vista distintos, abusava da imaginação e a maior parte 

das atividades nem tinha a ver com negócios. Neste período, as metodologias 
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ortodoxas não eram bem vistas pois desafiavam muitos dos paradigmas estabelecidos 

pelas forças institucionais do meio acadêmico-científico.  

Paguei um preço alto pela minha ousadia e excesso de autoconfiança. Uma 

demissão nos ensina muitas coisas, principalmente o valor dos erros e fracassos, a 

importância da resiliência diante das dificuldades, a serendipidade para identificar e 

aproveitar oportunidades, como explorar as redes de relacionamento, formas de 

reconhecer e minimizar riscos. Este novo despertar me levou à essência do 

comportamento e atitude empreendedora.  

Este terceiro estágio, o mais desafiador, confrontava a visão controversa de 

que empreendedorismo não pode ser ensinado, tomando como base o pressuposto 

de que muitas das características empreendedoras são natas, não são desenvolvidas. 

Como que para reforçar esta visão, não havia muitos estudos acadêmicos neste 

campo. A academia estava mais interessada em discutir o que podia ser ensinado. 

Plano de negócio é uma ferramenta, portanto pode ser ensinado. Criatividade 

é uma competência, portanto pode ser ensinado, mas como se ensina um jovem a 

correr riscos, como se ensina um aluno a amadurecer com seus erros? Em minhas 

pesquisas não encontrei nada no meio acadêmico, mas encontrei algumas 

experiências interessantes em escolas livres de liderança e empreendedorismo no 

Norte da Europa como a Team Academy, Knowmads, THNK, Kaospilot e 

Schuhmacher College. A principal diferença destas escolas era justamente o que a 

academia não se sujeitava a mudar, a transformação do professor em um facilitador 

da aprendizagem. A partir de 2010 comecei a testar abordagens pedagógicas que 

saiam do modelo ensino-aprendizagem. Em 2011 ganhei vários prêmios nacionais e 

internacionais de ensino de empreendedorismo, as evidências que eu precisava para 

me mostrar que eu estava no caminho certo. 

Desde então tenho aprimorado estas técnicas, disseminado na forma de 

oficinas e workshops para instituições e educadores. Também fundei uma escola, a 

Polifonia, onde eu podia me livrar das amarras das regras institucionais acadêmicas 

para propiciar um programa intensivo de formação de líderes, empreendedores e 

protagonistas. Em 2016 me mudei para os EUA para iniciar um movimento de 

conscientização da educação baseada na experiência prática e aplicada. 

Este livro: O Ensino de Empreendedorismo: Passado, Presente e Perspectivas, 

é um compêndio destas três visões de educação empreendedora. Os organizadores 

Shigunov Neto e Fortunato foram muito felizes em trazer autores com abordagens 
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distintas, porém complementares sobre o ensino de empreendedorismo. A amplitude 

dos temas, indo do ensino fundamental ao ensino superior, de abordagens teóricas a 

exemplos práticos, do plano de ensino ao modelo mental, do indivíduo ao ecossistema 

empreendedor, do Brasil a Portugal, a amplitude de tópicos atende a todas as 

dimensões do tema. 

Mesmo assim, o tema está só sendo arranhado com as recentes publicações. 

O despertar para o tema, ainda que tardio, não é inoportuno. A consciência mais 

amplificada de que as universidades precisam ir para além do conhecimento teórico 

de empreendedorismo ou do domínio das técnicas para elaborar um bom plano de 

negócio são fundamentas neste processo evolutivo do ensino de empreendedorismo.  

Formar empreendedores é diferente de formar qualquer outro tipo de 

profissional. Em uma carreira tradicional, o aluno é contratado por uma empresa, 

começa de baixo e vai crescendo na carreira na mesma proporção em que vai 

aprendendo. Com um negócio próprio a situação é diferente, o jovem já começa com 

muitas responsabilidades e pouca experiência. Ele pode errar, mas seus erros podem 

ser fatais. Chegar preparado neste ambiente é fundamental e é sob esta égide que os 

professores de empreendedorismo devem repensar o seu papel e acima de tudo, sua 

responsabilidade no sucesso da carreira destes jovens. 

Boa leitura! 
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CAPÍTULO 01 – EMPREENDEDORISMO E EDUCAÇÃO: PASSADO, PRESENTE 

E FUTURO  

 

Helena I. B. Saraiva  

 

Neste capítulo apresenta-se uma reflexão sobre as tendencias do papel 

assumido pelo fenómeno do Empreendedorismo e do respectivo ensino, ao longo das 

ultimas décadas, nomedamente a partir dos anos setenta do século XX. 

O papel do empreendedorismo em termos do desenvolvimento económico tem 

sido reconhecido por diversos teóricos ao longo do tempo, entre os quais Leibenstein 

(1968), Kirzner (1997) e Acs et al. (2004).  

Num passado não muito longínquo, o estudo do empreendedorismo, em termos 

teóricos e empíricos, ressurgiu com alguma intensidade no final dos anos 70 do século 

XX. Nesta altura realça-se a importância do fenómeno nas economias nacionais. Esta 

visão surge na senda do entendimento assumido por Schumpeter (1911), que realçou 

a figura e a função do empreendedor, concebendo o conceito de empreendedorismo 

para explicar o desenvolvimento económico e os ciclos económicos. 

Assim, para Schumpeter (1934), o desenvolvimento económico é a 

consequência de novas combinações de recursos que podem assumir as seguintes 

formas:  

 

a) A introdução de um novo bem ou de um bem já existente com uma nova 

 qualidade; 

b) A introdução de um novo método de produção ou de uma nova forma de 

 comercialização; 

c) A descoberta de novos mercados; 

d) A abertura de novas fontes de matérias-primas ou de produtos semi-

 faturados; 

e) O desenvolvimento de novas formas de organização da indústria ou de um 

 sector específico da economia. 

 

Desta forma a principal função do empreendedor é, através da inovação, 

produzir desequilíbrios à situação de equilibrio estacionário. O empreendedor é um 
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agente que inicia as mudanças num sistema de equilíbrio, identifica e gera novas 

oportunidades. 

Até aos anos noventa do século passado o emprendedor é encarado da forma 

anteriormente descrita. No entanto, durante a década de noventa do século XX a 

questão da introdução da Inovação como aspeto essencial para fazer evoluir a 

economía, assume um papel preponderante. E a partir daí encara-se o fenómeno do 

empreendedorismo como um meio de criação de inovação e de introdução dessa 

inovação na sociedade. Encara-se nesta altura a questão da inovação como algo 

essencial à criação de riqueza e como a base do desenvolvimento económico, 

nomeadamente nos países mais desenvolvidos. 

Outra vertente de análise do fenómeno do empreendedorismo surge associada 

ao Global Entrepreneurship Monitor (GEM), que no início do século XXI define o 

empreendedorismo como uma forma de pensar e agir, obcecada pelas oportunidades, 

com uma abordagem holística e equilibrada em termos de liderança, com o objetivo 

de criar riqueza e como “qualquer tentativa de criação de um novo negócio ou uma 

nova iniciativa, tal como o emprego próprio, uma nova organização empresarial ou a 

expansão de um negócio existente, por um indivíduo, equipa de indivíduos ou 

negócios estabelecidos” (GEM, 2004, p. 3). Aqui são já levadas em conta as 

características pessoais dos empreendedores. Estas características comandam toda 

outra agenda de investigação centrada nas mesmas. 

A partir do início do século XXI a definição de empreendedorismo passa quase 

sempre pela referência a atitudes perante o meio envolvente e à capacidade de 

resposta a esse meio, no sentido de construir soluções que acrescentem valor à 

sociedade.  

Esta tendencia é crescente, nomeadamente para instituições de referencia 

como a União Europeia e a OCDE, entre outras. Na verdade estas entidades, 

aparentemente assumem de forma maioritária o fenómeno do empreendedorismo 

como uma ferramenta de Políticas Públicas para alcançar determinados objetivos 

sociais, ambientais, de caráter económico e até cultural. 

A reflexão que aqui se pretende fazer está precisamente relacionada com este 

ultimo aspeto e com a evolução que aparentemente parece existir quanto à 

manipulação do fenómeno do empreendedorismo por determinadas entidades, 

enquadrando o resultado desta utilização uma aplicação da teoria institucional. 
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Assim, tentaremos fundamentar esta ideia nos pontos seguintes deste trabalho. 

Começamos por apresentar algunas considerações sobre a teoria institucional, como 

forma de enquadrar conceptualmente a questão do papel do empreededorismo num 

futuro próximo, num primeiro ponto. De seguida apresentaremos uma breve 

sistematização das perspectivas em que o empreendedorismo está atualmente 

enquadrado. Finalmente serão identificadas e discutidas as principais linhas 

previsíveis de evolução futura para o fenómeno do empreendedorismo, 

nomeadamente no que concerne ao papel acima referenciado de promotor de 

Políticas Públicas. Finalizaremos com as principais conclusões. 

 

Breve enquadramento teórico 

Habitualmente encontramos a questão da definição do conceito de 

empreendedorismo abordada do ponto de vista das instituições que se revelaram as 

protagonistas mais intervenientes no acompanhamento e na promoção deste 

fenómeno  

De acordo com March e Olsen (2008), os diversos âmbitos e modalidades de 

institucionalização afetam o que as organizações estão motivadas a fazer e o que elas 

são capazes de fazer; os atores políticos organizam-se e agem em conformidade com 

regras e práticas que são socialmente construídas, publicamente conhecidas, 

esperadas e aceites. Em virtude destas regras e práticas as instituições políticas 

definem direitos e deveres básicos, regulando a forma como as oportunidades, os 

custos e os benefícios são atribuídos na sociedade, criando assim autoridade para 

resolver conflitos (March e Olsen, 2008, p.7).  

Desta forma as instituições efectuam a ordenação das relações sociais, 

reduzem a flexibilidade e restringem as possibilidades de uma busca unilateral do 

interesse próprio.  

Alguns exemplos de organizações que contribuíram para o a definição do 

processo de valorização e promoção do empreendedorismo são os de organizações 

de caráter internacional como a OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico) e a União Europeia (UE). 

Estas entidades, paralelamente a outras, assumem-se como marcos do 

relacionamento internacional atual e também constituem importantes forças políticas 

no cenário mundial. Consideramos que a abordagem prosseguida, em que é 

evidenciado o papel das duas referidas entidades, na questão de como tem evoluído 



Shigunov Neto, Alexandre; Fortunato, Ivan. (org.) O ensino do empreendedorismo: passado, 
presente, perspectivas. São Paulo: Edições Hipótese, 2018. 

- - - - -  

 
8 

o fenómeno sob estudo, é essencial para explicar essa mesma evolução e as suas 

perspectivas futuras.  

Ou seja, o facto de as organizações que estão envolvidas no processo de 

evolução do fenómeno, serem estas que apontamos, constitui um aspeto relevante 

relativamente a:  

 

- modo como o proceso evoluiu e  

- em que direção evoluiu, ou para o que evoluiu,  

pois estas questões levam à definição de quem, ou no caso, quais instituições, 

deve ou devem desenvolver e supervisionar o processo.  

Seguiremos assim esta abordagem, mas agora para evidenciar a relevância do 

papel da OCDE e da UE neste processo. 

 

Papéis institucionais assumidos na promoção e valorização do 

empreendedorismo pela UE e pela OCDE 

De acordo com Nee e Ingram (1998), a existência das instituições é importante 

porque as mesmas contribuem para a redução da incerteza nas interacções humanas 

e ajudam a resolver o problema da coordenação, especialmente nas modernas 

economias em que a especialização e a divisão do trabalho deram origem à 

necessidade de sustentar trocas complexas ao longo do tempo e através do espaço 

(Nee; Ingram, 1998, p. 20-21). 

Isto vem ao encontro do que alguns autores da nova teoria institucional 

defendem: a descoberta de explicações na forma como as estruturas institucionais 

respondem ao conflito entre governo e economia, de modo a privilegiar alguns 

interesses enquanto desmobilizam outros; assim relevam uma antiga tradição em 

ciência política que atribui importância às instituições políticas formais, mas 

desenvolvendo uma conceção mais ampla, no sentido de avaliar que instituições são 

importantes e a forma como elas são importantes (Hall; Taylor, 1996, p. 6). Na nossa 

perspetiva isto aconteceu quer relativamente à UE, quer à OCDE, tendo assumido 

cada uma delas um papel complementar de promotor do processo de construção do 

fenómeno empreendedor a nível internacional. 

Por um lado a UE assumiu um papel de veículo transmissor do fenómeno 

empreendedor, canalizando e comunicando iniciativas de promoção do 

empreendedorismo, tais como as políticas de educação e de formação na área. Neste 
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âmbito Saraiva e Paiva (2014), referem uma série de iniciativas levadas a cabo pela 

União no sentido de harmonizar o processo de educação para o empreendedorismo 

na sua região de influência. Por outro lado assume também relevância, toda a questão 

da investigação sobre o fenómeno, que surge associada à educação empreendedora: 

a classificação de “categorias” de empreendedores (Sánchez-García et al., 2017, p. 

70); as suas características pessoais; as dificuldades associadas ao processo de 

empreendimentos; os outputs ou resultados do referido processo de ensino (Saraiva 

& Gabriel, 2016; Raposo; do Paço, 2011), entre outros temas.  

Todas estas questões são desenvolvidas e investigadas pelos profissionais de 

diversas áreas no sentido de convergir para a compreensão do fenómeno 

empreendedor, com o objectivo final de desenvolver e fortalecer esse mesmo 

processo ou fenómeno. 

Por outro lado, a OCDE, na senda da prossecução da sua Missão, que se 

relaciona com o apoio ao crescimento económico sustentado e à promoção de 

políticas que melhorem o bem estar social e económico em termos globais, tem 

assumido essencialmente um papel de medição e avaliação dos resultados do 

fenómeno empreendedor. 

Ambas as entidades actuam como identificadores ou emissores de políticas 

publicas que contribuam para alcançar os seus objectivos de melhoria das condições 

de vida das populações, uma a nível global (OCDE), e outra a nível regional (UE).  

Assim, para a Para a União Europeia (EC, 2012), o empreendedorismo respeita 

à capacidade individual de transformar ideias em ações, envolvendo esta capacidade 

a criatividade, a inovação e a assunção de riscos, assim com a capacidade de 

planeamento e de gestão de projetos, por forma a atingir objetivos. A mesma fonte 

considera que isto suporta as atividades do dia a dia, quer a nível pessoal quer a nível 

social, torna os trabalhadores mais conscientes do contexto do seu trabalho e mais 

aptos a aproveitar oportunidades, proporcionando uma base aos empreendedores 

para estabelecer uma atividade social ou comercial. 

Neste sentido, convergem Heinonen e Poikkijoki (2006), ao afirmarem que o 

comportamento empreendedor se tem generalizado, o que está relacionado com o 

apelo a maiores e melhores competências empresariais de modo a enfrentar desafios 

crescentes e a incerteza do futuro. Ainda segundo estes autores, constituem atributos 

relacionados com a atividade empreendedora, tendo por objetivo a constituição de 

plataformas viáveis para o desenvolvimento das sociedades, a elevada 
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disponibilidade para a mudança, a auto-confiança e a criatividade, assim como uma 

abordagem inovadora à resolução dos problemas.  

A ideia de inovação tem sido uma constante ligada aos diferentes aspetos do 

empreendedorismo - nas economias mais desenvolvidas, o crescimento económico a 

longo prazo baseia-se essencialmente na criação de empresas e no facto de estas 

gerarem inovação ao nível dos produtos, serviços e processos.  

Desta forma, a criação de empresas assume elevada relevância e importância. 

As novas empresas suportam os mecanismos de aumento da competitividade e do 

crescimento da economia, pelo que a União Europeia tem potenciado o apoio às 

administrações públicas para a criação de empresas e atividades inovadoras, sendo 

este o objetivo principal da Estratégia Europa 2020. 

Uma das formas pelas quais as administrações públicas têm atuado para 

conseguir este objetivo é através do ensino do empreendedorismo, prática estendida 

à maior parte dos países da União Europeia. 

Assim, a educação e a formação para o empreendedorismo têm sido dos meios 

mais usados para alavancar a atividade empresarial (Levie; Autio, 2008).  

As atividades de educação, ensino e formação efetuadas especificamente para 

o empreendedorismo têm normalmente como objetivo aumentar a oferta através de 

diferentes mecanismos, que normalmente passam pela transmissão de competências 

instrumentais necessárias para iniciar e fazer crescer uma nova empresa (Honig, 

2004), assim como pelo reforço da capacidade cognitiva para gerir a complexidade 

envolvida no reconhecimento e avaliação de oportunidades de negócio (DeTienne e 

Chandler, 2004), e também por efeitos culturais nas pessoas, como por exemplo, 

atitudes e disposições comportamentais (Peterman; Kennedy, 2003). 

Quanto aos modelos que têm sido seguidos para enquadrar a ideia de 

empreendedorismo, do seu ensino e dos respetivos resultados, um dos mais 

divulgados e aceites é o de Heinonen e Poikkijoki (2006), o qual tem sido utilizado 

pela agência europeia para a educação, audiovisual e cultura (Education, Audiovisual 

and Culture Executive Agency – EACEA). Este modelo utiliza três perspetivas como 

âncoras do que uma atividade empreendedora deve supor: atitudes, conhecimento e 

capacidade de atuação. 

Este sistema é claramente patente no tipo de educação para o 

empreendedorismo que é atualmente realizado nas nossas instituições, pese embora 

a questão da introdução da temática do empreendedorismo não se encontrar ainda 
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suficientemente enraízada em alguns graus de ensino, nomeadamente nos mais 

precoces (Saraiva; Paiva, 2014). 

 

Algumas perspectivas futuras para o fenómeno do ensino do 

empreendedorismo 

Chegados a este ponto, e avaliando o percurso que tem sido desenvolvido, 

quer em termos da atividade da UE, quer da OCDE, no âmbito do fenómeno que 

estamos a tratar, podemos vislumbrar algumas áreas em que o movimento 

empreendedor poderá vir a ter um papel preponderante.  

Em nosso entender o empreendedorismo virá a ter, num futuro próximo, um 

lugar central no desenvolvimento de iniciativas relacionadas com algumas das novas 

tendencias em termos de políticas públicas, nomeadamente: 

 

- as políticas de desenvolvimento de base local – a aposta da UE na valorização 

das produções endógenas, das iniciativas de manutenção das culturas e raças 

autóctones de cada região só será possível se os empreendedores, a um nível 

local, participarem no reforço dessas atividades; 

- a aplicação de inovação para tratar de desafios sociais globais e locais: esses 

desafios são caracterizados pela maior competição internacional, pelas 

realidades locais, pelas pressões ambientais e pelo envelhecimento da 

população mundial; 

- a promoção de parcerias de inovação ao nível global, nacional e local; 

- a integração social de grupos desfavorecidos e a contribuição do que se 

designa por economía social para a criação de emprego; 

- a questão da redução das desigualdades sociais, culturais e económicas de 

populações desfavorecidas, nomeadamente das populações migrantes; 

- a temática do desenvolvimento e governação das cidades, nomeadamente 

em regiões mais periféricas; 

- a introdução de mudança nos serviços da administração pública, no sentido 

de melhorar as condições de vida das populações. 

 

Desta forma, vamos passar a ver envolvido o fenómeno do empreendedorismo 

com muito maior intensidade do que até aqui em soluções relacionadas com o tipo de 

temáticas acima descritas. 
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Em nosso entender isto vai implicar que o empreendedorismo surja associado 

à necessidade de identificar oportunidades relacionadas com os problemas das 

comunidades locais, da manutenção das condições ambientais e das características 

culturais endógenas e de lhes aportar soluções que satisfaçam todos os stakeholders 

da comunidade. 

As questões sociais e as de liderança das comunidade irão também constituir 

um aspeto extremamente relevante na promoção dos novos tipos de 

empreendedorismo que terão de surgir associados às respostas a dar a estas 

questões e aos problemas a elas associados. 

 

Conclusão 

Segundo Levie e Autio (2008), a questão essencial, do ponto de vista da 

investigação em empreendedorismo, não é quem são os empreendedores, mas antes 

qual é a sua ação, sob que condições e com que consequências. 

Esta abordagem continuará a asumir uma elevada preponderancia, pois 

aparentemente a criação de soluções para problemas societários, tornar-se-á a médio 

prazo numa das principais funções para a atividade emprendedora. 

Neste sentido, o ensino do empreendedorismo terá de estar especialmente 

atento a este tipo de necessidades. 

Apesar de alguns autores, como por exemplo Béchard e Grégoire (2005), 

evidenciarem o facto de que mesmo sendo a educação um dos temas mais discutidos 

na literatura de empreendedorismo, os seus efeitos em termos da atividade 

empreendedora das populações não estariam, ainda, claramente demonstrados, 

outros há, no entanto, que afirmam precisamente o contrário (Levie e Autio, 2008): o 

real impacto da formação e do ensino do empreendedorismo verifica-se quer através 

da influência exercida na população de um país, ao nível da capacidade para 

reconhecer e aproveitar oportunidades económicas empresariais, quer através do 

facto deste tipo de formação infundir nos indivíduos as aptidões e competências 

técnicas requeridas para suportar a fase de arranque das empresas. 

Outros autores (Audretsch et al., 2007) consideram existir um consenso geral 

sobre o facto de o empreendedorismo consistir num fenómeno passível, a nível 

nacional e regional, de ser influenciado por decisores políticos, estando a atenção e o 

conhecimento conferido por esses responsáveis positivamente associada à alocação 

de esforços dedicados ao aumento do empreendedorismo.  
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Neste sentido devem ser tidas em conta a este nível, não só as barreiras à 

atividade empreendedora, mas também que as políticas devem estar focadas no 

fortalecimento da eficiência das soluções encontradas para os problemas das 

comunidades, assim como na promoção de um ambiente (meio externo) capaz de 

motivar empreendedores. 

Assim, será essencial, na nossa opinião, além de criar as condições 

necessárias para promover o empreendedorismo, criar também uma cultura 

empreendedora, ou seja, potenciar o desenvolvimento das capacidades individuais 

para reconhecer oportunidades, através do aporte aos indivíduos da informação 

necessária para identificar essas oportunidades e das propriedades cognitivas 

necessárias para valorizar as mesmas.  

Desta forma, teremos de continuar a trabalhar em temas como o risco e a 

incerteza, a liderança, a criatividade as características pessoais, a capacidade de 

implementar uma ideia, a inovação para resolver um problema acrescentando valor, 

recorrendo a formas como o empreendedorismo social, o empreendedrismo por 

necessidade, o intra-empreendedorismo, o empreendedorismo por grupos de 

migrantes e imigrantes ou por outros grupos desfavorecidos. 

A teoria institucional pode aqui dar-nos algumas pistas quanto àquilo em que 

se vai tranformar o empreendedorismo no futuro: basta olharmos para as principais 

medidas de políticas públicas a nível global, para podermos descortinar algunas 

tendências que o sector educativo terá de acompanhar. 

Em que se vai transformar o Empreeendedorismo e como se vai transformar? 

Se tivermos em consideração as linhas gerais desenhadas nas políticas 

públicas quer da UE, quer da OCDE, poderemos concluir que a temática do 

empreendedorismo estará num futuro muito próximo directamente integrada num 

triangulo composto por três vértices: 

 

- Empreendedorismo (Políticas Públicas e Cultura) 

- Educação (que níveis?) 

- Desenvolvimento (Local; Nacional; Global). 

 

Este triângulo agora proposto pode ser representado da forma constante na 

seguinte figura 1 e apresenta as diversas componentes em que se basearão as 

políticas públicas a nível global e que envolvem, para desenvolver a sociedade, a 
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atuação e participação do sistema de ensino e do empreendedorismo, no sentido de 

permitir a implementação das mesmas. 

 

Figura 1: Triângulo representativo das componentes das Políticas Públicas. 

 

 

Este triângulo setá o motor de desenvolvimento da sociedade em termos 

globais, não apenas no aspeto económico, mas também nos aspetos político, 

ambiental, cultural, social, entre muitos outros.  

Aparentemente este desenvolvimento terá uma base que parte do local, com 

todas as suas especificidades e idiossincrasias, sendo no entanto, necessário: 

- Vontade política e decisão (ao nível Global e Nacional, para se atuar ao nível 

Local) 

- Entidades locais com capacidade de intervenção e motivação 

- Aceleração da alteração cultural /mudança de paradigma 

- Porque criar “lá fora” e não localmente? 

 

Partindo da resolução dos problemas locais, de uma forma integrada e que 

contribua para o desenvolvimento sustentado em termos globais, terão de ser levados 

em conta quer a atividade empreendedora em todas as suas variantes já mencionadas 

anteriormente, no sentido de efetivamente ser conseguida e alcançada a 

implementação das soluções preconizadas pelas políticas, quer o sistema educativo 

para desenvolver desde cedo o potencial empreendedor das populações. Por outro 

lado, em sociedades cada vez mais desenvolvidas e com melhores condições de vida, 

será cada vez mais necessário promover e proporcionar as bases de atuação para a 
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atividade empreendedora, no sentido de estimular a criatividade e combater a aversão 

ao risco e o medo de falhar tantas vezes associados às principais barreiras à 

promoção de uma atitude empreendedora. 

Em suma, terá de ser avaliado o que mudou? O que pode melhorar? Quais os 

próximos passos a dar para construir um eficiente ecossistema emprendedor?  

Estas e outras questões serão cada vez mais abordadas por responsáveis 

institucionais de organizações com intervenção à escala internacional, nacional e 

local. 
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CAPÍTULO 02 – EDUCACIÓN EMPRENDEDORA: APRENDER A EMPRENDER  EN 

LA SOCIEDAD DEL APRENDIZAJE 

 

Brizeida Hernández Sánchez, Gioconda Vargas Morúa, José Carlos Sánchez García 

& Amaia Yurrebaso Macho 

 

Trabajar en el desarrollo de competencias emprendedoras para potenciar el 

aprendizaje de los niños y jóvenes, debe ser una de las prioridades de todos los 

programas curriculares,  a fin de formar líderes capaces de insertarse en un mercado 

laboral competitivo. La escuela es el escenario perfecto para que  el estudiante a lo 

largo de su experiencia,  egrese con pensamiento crítico, espíritu y actitudes para 

emprender en la vida, y el programa académico es el medio que permite concretar 

dichas competencias,  al vivenciar actividades que incorporan aprendizajes 

significativos.  

La enseñanza para una escuela innovadora, debe pensarse cuidadosamente, 

se deben implementar estrategias de aprendizaje atendiendo los siguientes aspectos: 

adquisición de las competencias, disfrute, aprendizaje personal y maduración del acto 

de aprender, entre otros. Este espacio pedagógico  requiere promover nuevas formas 

de crear aprendizajes relevantes y motivadores, que vayan de acuerdo con los 

avances tecnológicos.  

También deben quedar explícitos los métodos y técnicas de enseñanza-

aprendizaje como: exposición, estudio de documentos, estudio de casos, proyectos, 

resolución de problemas, dinámicas de grupo, debates, presentaciones, prácticas, etc,  

así como la especificación de recursos materiales, audiovisuales informáticos u otros 

que se vayan a utilizar como apoyo para el desarrollo del proceso. Se debe reflejar 

también, la asignación del tiempo previsto a los grandes apartados de las actividades 

del alumno, tanto dentro como fuera del aula.  

¿Por qué los niños entran a la escuela queriendo ser astronautas, futbolistas o 

actores/actriz? ¿Cómo potenciar ese espíritu soñador para que perdure en todas las 

etapas escolares? ¿Qué hacer para que un joven descubra y disfrute aprendiendo y  

se emocione al aprender? Las respuestas a estas preguntas  nos motivan a proponer 

estrategias para que el profesorado adquiera las competencias necesarias y pueda 

aplicarlas, así como mostrar la oportunidad de descubrir y disfrutar del aprender a 

emprender.  
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Este aporte científico va dirigido a todos los profesores, gerentes educativos y 

todas aquellas personas que deseen afectar de manera positiva la educación. Se 

espera que contribuya al desarrollo tanto conceptual como práctico de cómo enseñar 

a ser competente desde la planificación escolar. La meta es crear verdaderas 

escuelas emprendedoras donde aprendamos juntos a convivir, a crear, a pensar e 

innovar. 

Esta “nueva escuela innovadora” requiere ser desarrollada de forma 

organizada, coherente, y sistemática. Donde se tomen las decisiones de acuerdo a 

las estrategias planteadas, haya liderazgo, planificación y organización, a fin de lograr 

continuamente el objetivo. ¿Cómo podemos lograr esto? Primero optando por las 

metodologías activas, considerar el rol del profesor como pieza clave, y realizando 

una planificación y reflexión previa de todos los involucrados sobre el aspecto de la 

evaluación de esos aprendizajes. 

 

Aprendizaje y enseñanza en el aula emprendedora 

La educación emprendedora es una herramienta que ayuda a los jóvenes a ser 

más emprendedores. Es un conjunto general de competencias aplicable a todos los 

ámbitos. Esta herramienta incluye todas las formas de aprendizaje, educación y 

enfoques de enseñanza con la riqueza de cada institución, audiencia, objetivos y 

enfoques pedagógicos (Gartner & Vesper, 1994). Por tanto, constituye un elemento 

importante para el desarrollo del espíritu emprendedor de los estudiantes, pues se 

considera que la etapa ideal para adquirir conocimientos básicos sobre el espíritu 

emprendedor y fomentar una actitud positiva hacia la misma, es la infancia y la 

adolescencia, dónde hay mayor absorción de conocimientos (Peterman & Kennedy, 

2003).  

Además, motiva a los estudiantes respecto al comportamiento emprendedor, 

(iniciativa, pensamiento crítico, resolución de problemas y trabajo colaborativo), ayuda 

en la búsqueda de fuentes de ideas innovadoras (Rauth, 2014), brinda información y 

desarrolla las habilidades necesarias para planificar, organizar y diseñar estrategias a 

fin de explotar las oportunidades con éxito (Le, 1999; Shane, Khurana & Hall, 2001), 

contribuye a que sean visionarios (Schumpeter, 1994), les ayuda a desarrollar nuevas 

habilidades que se pueden aplicar a otros desafíos en la vida, como las habilidades 

no cognitivas, el reconocimiento de la oportunidad, la innovación, el pensamiento 

crítico, la capacidad de recuperación, la toma de decisiones, trabajo en equipo, el 
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liderazgo, entre otros (Kew, Herrington, Litovsky, & Gale, 2013) y es un “instrumento” 

de política para promover el progreso económico y social (Chell, & Allman, 2003; Buli 

& Yesuf,  2015).  

Las políticas educativas deben asegurarse que el estudiante en la enseñanza 

obligatoria desarrolle  aptitudes emprendedoras y tenga oportunidad de vivir una 

experiencia de emprendimiento práctica. 

 

Planificación del proceso 

Un programa de enseñanza emprendedora debe ser planificado atendiendo los 

objetivos institucionales y las características de cada centro escolar; por lo que para 

determinar su efecto sobre la actitud emprendedora, se deben conocer algunas 

características e intereses de los estudiantes, como son las socio–demográficas, 

psicológicas, entorno social,  así como diferentes niveles de implicación y aspiración 

en los procesos emprendedores (Fayolle et al., 2006).   

A continuación se detallan una serie de dimensiones que deben ser 

consideradas a la hora de planificar un programa de enseñanza emprendedora. 

Entorno institucional: De acuerdo con Johannisson (1991), Autio et al. (1997), 

Safavian-Martinon (1998) y Fayolle (2000) el entorno institucional es percibido como: 

la cultura interna, las estructuras de iniciativa empresarial, los recursos y los 

mecanismos o estrategia institucional hacia el mundo empresarial. Ejemplos: la 

disponibilidad de fondos, redes de apoyo a las iniciativas empresariales, los centros 

de iniciativa empresarial, incubadoras de empresas, una amplia oferta de programas 

empresariales, institutos de emprendimiento y bibliotecas especializadas (Fayolle, 

2006, p.710). 

Como parte de los recursos que tiene la institución se debe considerar al 

profesor o mentor. Kiran, Majumdar y Kishore (2012) consideran la relación de tutoría, 

como  una actividad recíproca, donde el mentor y el aprendiz derivan mutuos 

beneficios emocionales y/o tangibles.  El mentor tiene la mayor experiencia e influye 

en el aprendiz. Jacobi (1991) indica que una relación de tutoría se centra en el logro 

o adquisición de conocimientos y consta de tres componentes: 1. Apoyo emocional y 

psicológico, 2. Asistencia directa con la carrera y 3. Desarrollo profesional. 

Audiencia: Pihkala y Miettinen (2004) y Noel (2002) define la audiencia como 

el grupo bajo estudio con características propias tales como: disciplina básica de los 
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estudiantes, su edad, nacionalidad y sus antecedentes educativos (Fayolle et al., 

2006, p.710). 

Tipo de Programa de enseñanza: En función de una gran cantidad de 

características y factores, y cada programa tiende a ajustarse a las necesidades de la 

audiencia a la que va dirigido. Por ejemplo Molaei, Reza, Hasan y Yadollahi (2014) y 

Pihie y Akmaliah (2009) recomiendan clasificar los grupos de acuerdo a las 

habilidades de los estudiantes de manera que se ajuste, inclusive a las diferencias de 

una cohorte con otra (Fayolle, et. al., 2006).  Duval‐Couetil (2013) por su parte, 

propone seguir las tendencias contemporáneas de  la evaluación educativa y los retos 

asociados a los programas, que las partes interesadas establezcan prioridades de 

evaluación y sean asignados recursos para que las iniciativas puedan ser sostenidas. 

Por su lado, Chen et al., (2015) consideran para el diseño curricular incluir las 

conferencias impartidas del curso u oradores expertos. 

Los objetivos: Surgen de acuerdo a diferentes necesidades, como son las 

pedagógicas, sociales y económicos (Fayolle, 2000b).  

Fayolle y Gailly (2008), indican que los programas también deben tener como  

objetivo estimular el espíritu emprendedor y la creación de valor, por ejemplo a través 

de testimonios, estudios de casos o el desarrollo de sus propias habilidades, pues 

puede ayudar a los estudiantes a desarrollar actitudes positivas y favorables hacia 

situaciones empresariales y de ir más allá del funcionario promedio (Matley & Mitra, 

2002). Sánchez (2011, 2013) concluye que el efecto de los programas  en los 

estudiantes aumenta sus competencias y la intención al trabajo por cuenta propia, 

pues permiten el intercambio de ideas, lo que significa ser empresario y crea una 

conciencia crítica, de manera que contribuye al desarrollo de habilidades sociales y 

cívicas y crea conciencia cultural (Paço et al., 2011).  

Contenido: Hynes (1996) distingue entre lo que él llama, formación 

emprendedora,  cuyo fin es desarrollar los conocimientos y habilidades para que un 

individuo logre un desempeño efectivo,  y educación emprendedora,  que permite la 

asimilación y desarrollo de conocimientos, habilidades y valores, a fin de resolver una 

amplia gama de problemas.   

Esta distinción entre ambos tipos de proceso, permite replantearse y desarrollar 

el contenido de los programas a fin de establecer una estructura adecuada (Dabic, 

Daim, Bayraktaroglu, Novak & Basic, 2012), permitiendo que  el contenido de un 

programa de educación emprendedora, pueda responder a las cinco preguntas 
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básicas que le dan solidez: el saber por qué (actitudes, valores, motivaciones), el 

saber-cómo (habilidades), el saber – quién (habilidades sociales a corto y largo plazo), 

el saber-cuándo (la intuición) y el saber-qué (conocimiento) (Johannisson, 1991; 

Fayolle et al., 2006). 

 

Competencias para pensar y actuar 

La Unión Europea fijo como objetivo estratégico llegar a ser una economía 

basada en conocimiento, competitiva y dinámica, las competencias son recursos que 

permiten a las personas  autonomía y determinación (Valle y Manso, 2013). La 

educación  es un tema en todas las agendas de Estado, para Marina (2017), fomentar 

la construcción de conocimiento, la transferencia, la organización del conocimiento 

adquirido, el trabajo con estructuras conceptuales centrales, la adquisición de  

declarativos y procedimentales son prioritarias en la escuela. Una educación 

innovadora implica hacer cambios en las metodologías, cambios que son claves para 

cambiar la educación; para aprender de manera colaborativa, potenciando 

determinadas competencias como pensar y desarrollando nuevas habilidades. Los 

estudiantes tienen diferentes características socio – demográficas, así como 

diferentes niveles de implicación y aspiración, por lo que este factor plantea dificultad 

en el diseño e implementación de la educación emprendedora (Fayolle & Gailly, 2008), 

de manera que, como indican Béchard y Grégoire (2005) los educadores son los que 

deben entender a sus estudiantes y reunir los conocimientos sobre las características 

psicológicas generales, el fondo y el entorno social de los participantes (Fayolle & 

Gailly, 2008, p. 577).  Es importante saber “para quién” está diseñado el programa de 

enseñanza y dependerá de las características y de los intereses de la audiencia, así 

como de su compromiso con el espíritu emprendedor. 

De manera que, es importante considerar los antecedentes o conocimientos 

previos que corresponden a toda aquella información de la que disponga el estudiante 

antes de iniciar un programa de enseñanza, ya que, les proporcionan concepciones 

diferentes sobre lo que puede ser un emprendedor.  

En algunas investigaciones, las exposiciones previas han resultado 

contraproducente e indican que los efectos positivos de los programas son más 

marcados cuando la exposición anterior ha sido débil o inexistente (Fayolle & Gailly, 

2009, 2015) o que los efectos anticipados de los estudiantes,  se relacionan 

negativamente con la intención de finalizar el programa (Zampetakis, Lerakis, 
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Kafetsios y Moustakis, 2015). Sin embargo en otros casos se concluye que la 

educación proporciona un grado de cambio en la percepción de deseabilidad y 

viabilidad, pues se relaciona positivamente con la experiencia previa y con la 

experiencia del programa (Peterman y Kennedy, 2003).  

Lo mismo ocurre con la influencia de la familia emprendedora.  Aldrich y Cliffb 

(2003) sugieren que la única institución social en la que todo empresario se encuentra 

arraigado, es la familia y que la actividad familiar influye en la creación de nuevas 

empresas. Asimismo, Harris y Gibson (2008) y Mohamed, Rezai, Mad y Muhammad 

(2012) concluyen que los estudiantes con experiencia en negocios de la familia, tenían 

actitudes empresariales positivas más desarrolladas. En otros casos, la posición se 

encuentra dividida, por ejemplo se indica que el impacto es negativo y significativo  a 

la exposición emprendedora previa y un impacto positivo y significativo a la educación 

empresarial (Zhang et al. 2014). 

Adicionalmente, la propensión que es aquella inclinación que tiene un individuo, 

en este caso a emprender, implica una serie de características relacionadas con la 

personalidad del emprendedor. Por ejemplo, Chye (1996) indica que las personas que 

poseen las mismas características que los empresarios tendrán una mayor tendencia 

o potencial para realizar actos empresariales que aquellas personas que no poseen 

tales características.   

Por su lado,  Volery, Müller, Oser, Naepflin y Rey (2013) consideran que 

algunos rasgos de personalidad como la necesidad de autonomía y la propensión al 

riesgo, así como las creencias, pueden tener una influencia positiva en la intención 

empresarial. Wilson,  Kickul y Marlino (2007) y Chen, Greene y Crick (1998) concluyen  

que en los estudiantes existe relación entre la autoeficacia emprendedora  y la 

intención a emprender, así como la autorrealización de los alumnos (motivación y 

capacidad de orientar el conocimiento y comportamiento para lograr la metas) y la 

autoeficacia, con las intenciones empresariales (Pihie & Bagheri,  2012, 2013). 

Existen otros factores como las habilidades individuales, los antecedentes 

familiares, la situación laboral, las restricciones de liquidez y los enclaves étnicos (Le, 

1999), que también pueden afectar las competencias y que deben ser consideradas 

al elaborar un programa de educación emprendedora. 
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Las metodologías activas- agiles implican el “aprender –haciendo” 

Las metodologías ágiles implican el aprender haciendo, crear desde la escuela, 

formar una mentalidad innovadora trabajando en entornos enriquecidos que potencien 

la  creatividad. También implica una mayor flexibilidad al proceso de gestión y de 

producción intelectual que permita mejorar en los equipos de trabajo, las metodologías 

de proyectos y favorezca el hacer y la libertad de saber (Sánchez  & Hernández  2018). 

Una manera de presentar el contenido de los programas y hacer de estos una 

actividad atractiva es a través de la gamificación o educación invertida.  De acuerdo 

con Pandey y Dutta (2013) y Van Grove (2011),  la gamificación es el uso de la 

mecánica de juego para las aplicaciones que no son juegos y en este caso,  se puede 

utilizar para motivar a los estudiantes, pues el ganador de los juegos es el que realiza 

las tareas, cumple con las normas y es el más rápido. 

La gamificación ha permitido que las personas compartan, creen vínculos y las 

actividades se vuelven divertidas y desafiantes (Pandey y Dutta, 2013). De manera 

que si los contenidos de los programas de enseñanza emprendedora son diseñados 

a través de juegos, estos tendrán una mayor acogida por los estudiantes y puede 

utilizarse como herramienta estratégica,  a fin de que los interesados conozcan los 

procedimientos o reglas, que influyen en el comportamiento, que mejoran el 

rendimiento y la productividad (Singh, 2012). 

Aranda, Sánchez y Djundubaev (2016) indican que los juegos disminuyen las 

barreras psicológicas relacionadas con la autoestima, falta de innovación y otros 

factores inhibidores del emprendimiento y constatan que las experiencias de 

simulaciones gamificadas tiene un claro impacto en la orientación hacia la actitud 

emprendedora en los estudiantes de enseñanza media. Padilla-Meléndez, Fernández-

Gámez y Molina-Gómez (2014) demostraron que la técnica experimental de 

aprendizaje, como el entrenamiento al aire libre, es útil para cambiar las competencias 

emocionales, tales como la autogestión, conciencia social y gestión de relaciones,  

que afectan la orientación empresarial, en particular la innovación y el riesgo y por 

tanto la intención de emprender. 

Por otro lado,  una herramienta para el diseño de la gamificación,  pueden ser  

los dispositivos tecnológicos como medio para realizar la transmisión del conocimiento 

empresarial. El  modelo de aceptación de la tecnología (TAM) señala que el usuario 

debe percibir una utilidad al aumentar el rendimiento con el uso de la tecnología y 



Shigunov Neto, Alexandre; Fortunato, Ivan. (org.) O ensino do empreendedorismo: passado, 
presente, perspectivas. São Paulo: Edições Hipótese, 2018. 

- - - - -  

 
24 

además debe percibir la facilidad del uso, que si lo realizara de la manera tradicional 

(Davis, Bagozzi y Warshaw, 1989).  

En el caso de los estudiantes, emplear las nuevas tecnologías les resulta fácil, 

por lo tanto, la labor de aprendizaje con características empresariales también será 

mucho más fácil (Chordas, 2001)  y podrá formar  y favorecer una actitud 

emprendedora (Martesen, 2007). Este tipo de actividades facilitan la innovación en la 

educación y brinda la posibilidad de simular las fases iniciales de la creación de una 

e-empresa, a través del modelado y la simulación electrónica, permitiendo el 

pensamiento crítico basado en servicio e innovación tecnológica (Buli et al.,  2015).   

 

Prácticas en el aula una experiencia en estudiantes de secundaria   

Sánchez (2013) en el programa de enseñanza  de emprendimiento (E 

Vitamina)) ofreció actividades agrupadas en cuatro componentes: (1) enseñanzas 

básicas de contabilidad, finanzas, mercadeo y administración, adaptadas a la edad de 

nuestros estudiantes; (2) enseñanza y práctica en competencias tales como 

autoeficacia, proactividad y toma de riesgos; (3) plan de negocios; y (4) un 

componente de "interacción con la práctica", que incluye charlas de profesionales y 

eventos de networking.  

Este programa de emprendimiento se ofreció durante ocho meses en diferentes 

escuelas como asignatura libre electiva, lo que significa,  que los estudiantes podían 

elegir este curso,  si así lo deseaban. Los estudiantes que tomaron el programa 

formaron el grupo experimental o de programa, y los estudiantes que no tomaron el 

programa,  formaron el grupo de control.  

El objetivo de este estudio fue intentar responder a la pregunta: ¿Los 

programas de capacitación empresarial mejoran las competencias e intenciones de 

los estudiantes para emprender un negocio?  

Los resultados sugieren que los programas centrados en la capacitación de 

competencias,  pueden ayudar en los desafíos de implementación de una actividad 

emprendedora, a la que posteriormente se enfrente el estudiante, una vez que decida 

continuar con la búsqueda de oportunidades, evaluar y explotar dicha oportunidad 

empresarial.   

También se llegó a la conclusión que la decisión de explotación de la 

oportunidad depende de factores no psicológicos,  como la experiencia. Sin embargo,  

también se cuestionó el por qué algunos maestros tienen éxito en mejorar 
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continuamente los logros de los estudiantes, en establecer metas altas para sí mismos 

y buscar estos objetivos persistentemente; mientras que otros maestros, no pueden 

cumplir con las expectativas impuestas y tienden a colapsar bajo la carga del estrés 

diario. La razón de mayor peso, se relaciona con los rasgos de personalidad del 

maestro, asociados a la autoeficacia y proactividad.  Por lo que, maestros autoeficaces 

tenían estudiantes autoeficaces; maestros proactivos tenían estudiantes proactivos. 

La principal implicación práctica para quienes desarrollan programas de 

capacitación empresarial es la importancia de la capacitación en las competencias 

consideradas clave para emprender un negocio y no solo la capacitación en el 

conocimiento y los recursos necesarios para iniciar un negocio, como tradicionalmente 

se consideró. La capacitación en competencias empresariales implica implícitamente 

un componente inspirador. La inspiración es lo que da lugar a la actitud y la intención, 

y aumenta el interés de los estudiantes en probar una carrera empresarial. 

Por tanto, se sugiere que los profesores (académicos, conferencistas y 

formadores) reciban capacitación no solo sobre cómo enseñar el espíritu empresarial 

sino también sobre cómo cambiar "corazones y mentes" (Souitaris, Zerbinati y Al-

Laham, 2007). El profesor emprendedor desempeña un papel de liderazgo dentro del 

grupo de estudiantes, pero tiene que ser el papel de un líder carismático, 

caracterizado, entre otras cosas, por las habilidades emocionales; es decir, la 

capacidad de reconocer el significado de las emociones y de razonar basadas en ellas 

(Middleton, 2005). Se ha demostrado que los líderes carismáticos tienen una gran 

influencia en sus seguidores a través del "contagio emocional" (Cherulnik et 

al., 2001). Por lo tanto, apuntamos a que los maestros que comuniquen su entusiasmo 

por el emprendimiento a través de la expresividad no verbal, consecuentemente 

resulten con estudiantes con una mayor intención emprendedora. 

También abogamos por la educación permanente, en el sentido de incluir la 

enseñanza emprendedora en todos los niveles educativos (primaria, secundaria, 

secundaria superior y universidad) donde los estudiantes pueden desarrollar las 

competencias y habilidades requeridas (Bakotic y Kruzic, 2010) que  necesitará más 

adelante, así como una actitud empresarial, asociada al riesgo (Henry, Hill y 

Leitch, 2005). 
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Sociedad del aprendizaje y la escuela en la era del emprendimiento e innovación 

Para Josep Stiglitz premio nobel de economía sustenta que  el aprendizaje 

nunca ha sido tan importante como ahora, todos estamos llamados aprender y 

emprender desde las escuelas, las instituciones, las empresas y  la sociedad  en su 

conjunto.  Innerarity  (2011), sostiene que en la sociedad del conocimiento, la gestión 

de los procesos de aprendizaje es más importante que la administración de los 

saberes. Esto nos lleva a transformar los procesos de aprendizaje para captarla y 

organizar el conocimiento. Por tu parte, el Foro Mundial de Economía 2016, resaltó 

que la flexibilidad cognitiva, la toma de decisiones y  el pensamiento crítico son las 

habilidades necesarias para los nuevos profesionales del 2020. Hoy necesitamos una 

educación potente e innovadora rediseñada, reimaginada e invertida.  ¿Cuáles son 

las raíces de la falta de motivación en los estudiantes? y ¿Cómo hacer para llevarlos 

a visualizar que el aprendizaje es un medio para crecer y madurar cognitivamente? 

Cada estudiante tiene que experimentar que está aprendiendo, consolidar sus 

destrezas, ganar satisfacción personal, sentirse orgulloso por sus capacidades y 

valorar sus metas sociales. Estas metas en general, se convierten en promotores  de 

motivación para conquistar otros logros y asumir riesgos (Hargreaves,  2003). 

Hay infinitas  oportunidades para captar la imaginación de los jóvenes  y 

brindarles métodos de enseñanza y de aprendizaje con un alto grado de 

personalización (Robinson, 2015). La teoría transformadora dice que la mejor forma 

ganar competencias para el empleo es determinar cuáles son las exigencias del 

mercado y centrarse desde la escuela en ellas. 

Lo primero, es orientar al estudiante hacia metas de aprendizaje y no a metas 

de ejecución, es decir, cada estudiante debe comprender que su aprendizaje se 

encuentra asociado al esfuerzo y no solo a sus habilidades.  Lo que implica una 

estrategia por parte del profesor, asociada a las consignas dadas al inicio, durante y 

al concluir cada actividad de aprendizaje planificada para tal fin. 

Una escuela que valora el espíritu emprendedor y que cuenta con el respaldo 

de  un equipo eficiente dispuesto a llevar a cabo un adecuado programa de innovación 

en el que puedan emprender, es una escuela emprendedora cuya visión e innovación 

son las plataformas de futuro inmediato. Es una escuela ágil, imaginativa,  que brinda 

oportunidades de participar en actividades reales y desarrollo profesional permanente 

mediante la experiencia práctica. 
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El emprendimiento, también ha impactado a nivel estatal el curriculum 

educativo, a través de la incorporación del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

como una de las nuevas competencias en la  educación primaria y secundaria 

obligatoria, con lo cual se ha impulsado su impacto en la  actividad emprendedora 

escolar. 

Esta era del aprendizaje e innovación exige métodos de enseñanza 

innovadores e interactivos, que ayuden a construir una mentalidad de educación en 

emprendimiento, por ejemplo formando equipos interdisciplinares de profesores que 

garanticen la sostenibilidad de la educación en emprendimiento y un entorno de 

aprendizaje. 

Además, es una oportunidad para establecer lazos de cooperación entre 

profesores y empresas. Fomentar el desarrollo profesional de profesores en áreas 

como la consultoría, resolución de problemas, control  y evaluación, con lo cual se 

espera que adquieran cualidades y actitudes personales que faciliten la enseñanza en 

emprendimiento, la toma de iniciativas, la innovación y la creatividad; la voluntad de 

asumir riesgos, entre otros.  

La sociedad del conocimiento es también la sociedad del aprendizaje, con lo 

cual puede adaptar a nuevas situaciones del entorno rápidamente, con un saber cada 

vez más extenso y especializado,  a un ritmo más acelerado. Esta es la meta de todo 

sistema educativo enseñar a emprender para la vida. 

 

Conclusiones 

El desafío del aprendizaje  radica  en  crear y mantener experiencias 

innovadoras en condiciones óptimas para su desarrollo desde un sistema educativo 

en constante transformación. 

La enseñanza en una escuela innovadora, busca implementar estrategias de 

aprendizaje, que son cuidadosamente seleccionadas y atienden al disfrute, 

aprendizaje personal y maduración del acto de emprender. La educación en 

emprendimiento es algo más que una preparación para gestionar un negocio. Se trata 

de desarrollar actitudes, aptitudes y conocimientos emprendedores que, permitan a 

los estudiantes convertir las ideas en acción.  

Las competencias emprendedoras requieren métodos activos para involucrar a 

los estudiantes en la creatividad e innovación,  desde las experiencias prácticas de 

aprendizaje vivencial, con sentido común. 
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La educación emprendedora debe constituirse en un eje transversal y 

desarrollarse en todos los niveles educativos, buscando como resultado del 

aprendizaje,  la orientación al emprendimiento y este asociado a la aplicación práctica 

en la sociedad. 

Es importante una formación previa del profesorado, a fin de que puedan 

experimentar el aprendizaje emprendedor, adquieran  una serie de capacidades y 

métodos que les permitan ser innovadores  y tener una actitud emprendedora en su 

clase. 

La visión del emprendimiento debe ser integral con un enfoque horizontal a los 

largo de todo el programa de estudios. Las metodologías ágiles vienen a formar parte 

de ese curriculum actualizado, flexible, abierto y vivo. Enfocados en proyectos, 

gamificación, en el uso de las tecnologías emergentes como la realidad aumentada 

entre otras nuevas formas de hacer pedagogía en aula ágil. 

Lo que cambia las intenciones de los estudiantes durante un programa de 

enseñanza trasciende los conocimientos formales, pues busca un aprendizaje de sí 

mismos, de su potencial y de sus capacidades para alcanzar nuevas metas, de 

manera que puedan auto realizarse como personas. Estamos convencidos que es 

este capítulo será una herramienta de valor para los profesores y centros escolares; 

seguro que contribuirá a impulsar nuevos cambios de metodologías tradicionales a 

metodologías más ágiles y activas. 
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CAPÍTULO 03 – APRENDIZAGEM ATRAVÉS DO EMPREENDEDORISMO 

 
Agostinho Inácio Bucha 

 
 
Os mercados atuais estão mais abertos e globais, exigindo respostas a 

desafios permanentes que passam pela mudança na dinâmica de funcionamento das 

organizações, que sentem necessidade de se tornarem mais empreendedoras e 

inovadoras, em que custos e outros fatores críticos de sucesso se tornaram parte 

integrante da gestão. 

Através do empreendedorismo, estamos a interiorizar a mudança, tendo por 

referência os diferentes valores e pela aplicação da nossa capacidade visionária 

vamos conseguindo posicionar as organizações no presente e no futuro. 

Esta mudança implica: 

 

 A nível do estilo organizacional – pessoas a trabalhar em equipas 

com ligações internas e externas, nacionais e internacionais; 

 A nível dos sistemas – existência de feedback que permita reanálise 

e readaptação; 

 A nível das pessoas – mobilizar a motivação dos recursos humanos; 

recompensar e envolver o pessoal no sucesso; 

 

A sociedade atual está imersa numa transformação em que a única certeza é 

a mudança, no sentido em que é preciso mudar o pensamento, a atuação e a análise 

e a crise tem um aspeto positivo, pois temos de aprender a empreender mais. 

Todos nós temos de ser uma das peças da modificação, pelo que os 

empreendedores segundo Sue Birley (2001: XIII) “são indivíduos que organizam, 

operam e assumem os riscos associados com um empreendimento que criaram, 

visando à concretização de uma oportunidade que eles e outros identificaram. O 

processo empreendedor é dirigido à realização do valor associado com as 

oportunidades de negócios”. 
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Diferentes abordagens de Empreendedorismo 

Evolução do conceito 

Empreendedor é uma designação antiga, sendo uma derivação de 

Empreender, e apareceu no vocabulário português no século XV, tendo origem na 

palavra latina imprehendere. 

O conceito atual de empreendedor é um conceito económico-social-cultural que 

deve ser testado numa perspetiva multidimensional que passa pela criação de valor 

acrescentado através da aplicação do conhecimento para novos produtos ou serviços, 

na elaboração de novos conhecimentos ou aplicação de inovação em diferentes áreas 

que vão da produção à logística. 

Empreender (Vérin, 1982, p. 171) “era, por natureza, um ato de subversão da 

ordem predominante” com a lógica de integração do capitalismo que possibilitou no 

século XVIII que a empresa fosse considerada em França como sistema de produção 

industrial (entrepreneur significa aquele que assume riscos e começa algo de novo). 

 O empreendedorismo sempre esteve ligado aos países mais inovadores, pelo 

que a consolidação do empreendedorismo tem ocorrido em vários países. A França 

foi pioneira, tendo-se seguido a Inglaterra que soube aproveitar as inovações das duas 

revoluções industriais. 

A atualização do conceito de empresa é acompanhada da atualização do perfil 

do empreendedor, que não se preocupa apenas em controlar, mas em desenvolver o 

potencial pessoal e profissional de si e de todos aqueles que com ele trabalham. 

Quando falamos deste desenvolvimento estamos a enumerar as características que 

devem estar presentes na formação do empreendedor, ou seja, que competências 

empreendedoras (CE) desenvolver, sabendo que estamos a promover o 

desenvolvimento da organização. 

A partir da segunda revolução industrial, as organizações estruturaram o seu 

funcionamento em termos de conceber (Vieira&Carvalho, 2003, p. 4) “as práticas e 

procedimentos definidos como racionais na sociedade”. 
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Quadro n.º 1.1 - Áreas de Empreendedorismo 

Áreas Enquadramento Autores 

Económica Empreendedores buscam 

oportunidades em que se aplicam 

processos inovadores de gestão e 

tecnologia. O empreendedor além de 

inovador é também responsável por 

novas tecnologias. 

Joseph 

Schumpeter 

Jean Baptiste Say 

Richard Cantillon 

Comportamental Características psicológicas e 

comportamentais na responsabilização 

do empreendedor 

David McClelland 

Sociológica Empreendedor sofre influências do meio 

social em diversas áreas: família, 

amigos, experiências, religiosas, etc. 

Max Weber 

 

Ao falarmos das várias escolas que têm estudado o empreendedorismo temos 

de estar alertas para o pensamento de Fillion (1999) que considera que vários autores 

trabalham teorias assentes em modelos estáticos, quando a realidade é que o mundo 

está em constante mudança, transformação, pelo que o empreendedor tem de 

aprender a assumir novos papéis decorrentes da nova conceção dos negócios.  

A partir da década de oitenta, o empreendedorismo passou a integrar o campo 

de investigação de outras ciências, não sendo um exclusivo da gestão, aportando 

cada uma a sua cultura, a sua metodologia e os seus princípios. A análise do 

empreendedorismo passou a ser incorporada nas áreas social, económica, política e 

comportamental, sendo os mais relevantes o económico que associa 

empreendedorismo com inovação e o comportamental que se concentra nas 

características criativas e intuitivas dos empreendedores e alguns autores defendem 

que a área sociológica é independente da comportamental, pois o comportamento do 

empreendedor é explicado pelos sistemas de valores. 
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O conceito empreendedor, numa ótica económica, tem mudado ao longo dos 

tempos: no século dezassete, empreender significava firme resolução de fazer 

qualquer coisa; no século dezanove e início do século vinte, empreender 

entendia-se como o ato de criar grandes impérios económicos e hoje, significa 

a atividade de toda a pessoa que está na base de uma empresa ou 

organização. 

 

As diferentes abordagens da teoria económica podem ser resumidas no 

seguinte quadro: 

 

Quadro n.º 1.2 - O Papel do Empreendedor 

Autor 
Papel do 

Empreendedor 
Contribuições Adicionais 

Say (1803) 
Organização dos fatores 
de produção 

Catalizador para a mudança 
económica 

Knight (1921) Tomador de riscos 
Lucro é a recompensa para o 
risco 

Schumpeter (1934) Inovador Empreendedor como herói 

Kirzner (1973) 
Capacidade de perceber 
novas oportunidades 

Capacidade fulcral para um 
sentido de alerta criativo 

Shackle (1978) Criatividade 
Incerteza cria oportunidades 
lucrativas 

Casson (1982) Organizador de recursos Influência chave no contexto 

Fonte: Deakins&Freel (2003) 

 

Das abordagens anteriores, é de destacar a de Knight que, pela primeira vez, 

fala de competências empreendedoras – CE – que permitem aos indivíduos 

controlarem os riscos em certas situações, já que a figura de empreendedor é 

diferente dos outros membros da sociedade, pois estes possuem competências e 

capacidades para fazerem análises, propor soluções e testarem a respetiva execução. 

Nos princípios do século XIX, Say (1803) desenvolve o conceito de 

empreendedor iniciado por Cantillon ao destacar a incerteza e o risco que enfrenta o 

empresário, já que Say descreve-o como a pessoa encarregada de organizar e 

coordenar os diferentes fatores produtivos, criando a figura do empresário industrial. 

A ideia de separar quem é o dono de quem faz a gestão é desenvolvida por 

Walras (1874) que separa as funções do empresário-investidor das do empresário-

gestor, pois quem é o proprietário é diferente de quem gere.  
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A fronteira entre empresário-empreendedor e empresário-gestor não é por 

vezes nítida e tem sido alvo de alguma polémica, mas em termos pragmáticos 

poderemos dizer que: 

 Empresário-empreendedor: é aquele que é capaz de detetar as 

oportunidades de realizar um negócio e consegue concretizá-las; 

 Empresário-gestor: é aquele que toma as decisões conducentes à 

execução da estratégia empresarial. 

No seguimento da diferenciação entre empreendedor e empresário é de referir 

Carland et al. (1984) que considera empresário aquele que cria e gere um negócio 

com o objetivo de concretizar os seus anseios pessoais e o empreendedor como 

estando mais preocupado em inovar. 

É de destacar a ideia de que só é empreendedor aquele que é capaz de 

conceber, de pôr em prática, e de desenvolver nos que o acompanham, uma atitude 

de desafio permanente, de vontade de superação da indiferença.  

O empreendedor sabe que o crescimento económico deve facultar mais 

qualidade ao desenvolvimento, existindo um conjunto de valores que orientam a sua 

vida, e tal reflete-se também no empreendedor ao nível do seu comportamento em 

sociedade, na concretização dos seus objetivos pessoais, profissionais, empresariais 

e sociais.  

Quando falamos de empreendedorismo, estamos a interiorizar que temos de 

fazer parte da mudança, tendo por referência os diferentes valores e é através da 

nossa capacidade visionária que vamos conseguindo construir os cenários do 

futuro. 

Devido à contribuição de micro/pequenas/médias empresas para a 

sustentabilidade da sociedade (desenvolvimento regional, postos de trabalho, etc.) o 

empreendedorismo está muito ligado à génese e funcionamento interno das mesmas 

como forma de sistematizar os seus processos para a criação de inovações 

empresariais.  

 

O empreendedor nas diferentes situações vai criar riqueza que deverá ser 

aproveitada por todos. 
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Quadro n.º 1.3 - Sete Perspetivas Para a Natureza do Empreendedorismo 

Criação de riqueza Empreendedorismo envolve assumir riscos 

calculados associados com as facilidades de produzir 

algo em troca de lucros 

Criação de empresa Empreendedorismo está ligado à criação de novos 

negócios, que não existiam anteriormente 

Criação de inovação Empreendedorismo está relacionado à combinação 

única de recursos que fazem os métodos e produtos 

atuais ficarem obsoletos 

Criação de mudança Empreendedorismo envolve a criação da mudança, 

através do ajuste, adaptação e modificação da forma 

de agir das pessoas, abordagens, habilidades, que 

levarão à identificação de diferentes oportunidades 

Criação de emprego Empreendedorismo não prioriza, mas está ligado à 

criação de empregos, já que as empresas crescem e 

precisarão de mais funcionários para desenvolver as 

suas atividades 

Criação de valor Empreendedorismo é o processo de criar valor para 

os clientes e consumidores através de oportunidades 

ainda não exploradas 

Criação de 

crescimento 

Empreendedorismo pode ter um forte e positivo 

relacionamento com o crescimento das vendas da 

empresa, trazendo lucros e resultados positivos 

Fonte: Dornelas (2003, p. 37) 

 

Abordagens contemporâneas 

O empreendedor pode ter sucesso ou insucesso e para que o sucesso esteja 

presente é necessário: 

 Não é só o capital financeiro que determina o sucesso, pois existem outros capitais 

(humano, etc.) que devem fazer parte do desenvolvimento do negócio; 

 O empreendedor deve saber ser determinado, persistente, inovador e criativo ao 

estudar e propor várias soluções para os diversos problemas; 



Shigunov Neto, Alexandre; Fortunato, Ivan. (org.) O ensino do empreendedorismo: passado, 
presente, perspectivas. São Paulo: Edições Hipótese, 2018. 

- - - - -  

 
41 

 O produto e/ou serviço deve incorporar as necessidades atuais e latentes dos 

clientes de modo que a atividade desenvolvida corresponda a um crescimento 

sustentável; 

 Racionalizar os montantes dos investimentos ao longo da vida útil do projeto; 

 Adaptar os custos em função das receitas, sabendo que é fundamental oferecer 

qualidade; 

 Interiorizar na empresa uma cultura própria; 

 Potenciar o valor acrescentado do networking; 

 Saber constituir um grupo de trabalho dinâmico na empresa; 

 Elaborar um plano de negócios realista e atualizá-lo quando necessário; 

 Estabelecer parcerias de acordo com a envolvente interna e externa. 

O empreendedor de sucesso na sociedade atual deve desenvolver habilidades 

de modo a saber fazer (competência), querer fazer (motivação), fazer mais e melhor 

com menos (criatividade) e estabelecer metas claras e desafiadoras (realização).  

 

Cada vez mais, se acredita que o processo empreendedor pode ser ensinado e 

entendido por qualquer pessoa e que o sucesso é decorrente de uma gama de 

fatores internos e externos ao negócio, do perfil do empreendedor e de como ele 

administra as adversidades que encontra no dia a dia (Dornelas 2001, p. 38). 

 

As empresas primeiro e depois todas as organizações (escolas, hospitais, etc.) 

tornaram-se organizações que vão aprendendo, tendo sido Peter Senge (1992) quem 

generalizou a designação organizações que aprendem. A aprendizagem está 

presente nestas organizações, pois sabem que incorporando-a na sua cultura poderão 

ser organizações sobreviventes, independentemente da duração da sua vida útil, 

(Peter Senge, 1992: 84) “onde os indivíduos expandem continuamente a sua aptidão 

para criar os resultados que desejam, onde se criam novos e expansivos padrões de 

pensamento, onde a aspiração coletiva fica em liberdade, e onde os indivíduos 

aprendem continuamente a aprender em conjunto”. 
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Pode-se dizer que o melhor ambiente académico do aluno empreendedor é aquele 

onde se encontram e articulam forças produtivas, económicas, sociais, políticas. É 

ali que o aluno vai desenvolver sua perceção do negócio e aprender com os pares 

(Dolabela, 1999a, p. 102). 

 

Através da aquisição de competências diferentes, nomeadamente as 

empreendedoras, as pessoas possibilitam à organização a aquisição de competências 

individuais e coletivas, que lhes fornecem a capacidade de resolução gradual de 

problemas, de modo a refletirem uma aprendizagem que deve ser desenvolvida por 

todos. 

 

Quadro n.º 1.4 – Definições de Organizações que Aprendem 

A aprendizagem organizacional é o processo pelo qual uma organização obtém 

e utiliza novos conhecimentos, habilidades, condutas e valores (Argyris & 

Schon – 1978) 

Uma organização inteligente é uma organização que aprende e expande 

continuamente a sua capacidade para criar no futuro. São organizações 

capazes de se sobreporem às dificuldades, de reconhecerem as ameaças e de 

enfrentarem novas oportunidades (Senge – 1992) 

Uma organização que aprende é um fenómeno coletivo de aquisição e de 

elaboração de competências que, mais ou menos de forma profunda e 

permanente, modifica a gestão das situações e as próprias situações (Koenig – 

1994) 

Uma organização que aprende é um grupo de pessoas que perseguem metas 

comuns (incluindo aí os objetivos pessoais) com um compromisso coletivo de 

rever regularmente os valores dos referidos objetivos, modificá-los e 

desenvolver continuamente modos mais efetivos e eficientes para os atingir 

(Leithwood& Aitken – 1995) 

Fonte: Rui Canário (Org.) (2003, p. 84) 
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Estamos perante uma organização que está em processo de aprendizagem 

quando: 

 As pessoas continuamente desenvolvem as suas capacidades para obterem os 

resultados que elas verdadeiramente desejam e têm uma postura de 

permanente aprendizagem; 

 Novos padrões de pensamento e desenvolvimento são criados; 

 As pessoas estão constantemente a aprender, funcionando em grupo; 

 As necessidades mais elevadas dos indivíduos são contempladas, 

nomeadamente o respeito próprio e a autoatualização; 

 O livre arbítrio é respeitado e simultaneamente há a construção de uma 

visão/aspiração coletiva partilhada. 

 

A preocupação em aprender está interiorizada no empreendedorismo que 

incentiva o espírito de ir mais além, pelo que o sucesso da empresa a criar e das 

criadas, depende da sua capacidade de aprender mais depressa do que os 

concorrentes. As organizações que aprendem são possíveis, porque todos nós 

gostamos de aprender (faz parte da nossa natureza). 

Como definição atual de empreendedorismo, poderemos citar a de Hirish e 

Peters: 

 

Empreendedorismo é o processo de criar algo novo dedicando o tempo e o esforço 

necessários, assumindo os riscos financeiros, psíquicos e sociais correspondentes 

e recebendo as consequentes recompensas da satisfação e independência 

económica e pessoal (Hirish; Peters, 2004, p. 29). 

 

As características dos empreendedores para efeito do processo empreendedor 

dependem do autor, sendo de referir alguns casos: 
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Quadro n.º 1.5 – Principais Características de Empreendedores 
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Cantillon (1755)         * *   * 

Smith (1776) *   *           

Say (1803) *       * *   * 

Stuart Mill (1848)         *       

Frank Knight (1921)     *   *       

Sombart (1922) * *             

Weber (1930) *           *   

Schumpeter (1934) *             * 

Cole (1959)       *   *     

McClelland (1961)     *   *   *   

Hornaday & Aboud 
(1971) 

*     *         

Kirzner (1973) *             * 

Mintzberg (1973)             *   

Brockhaus (1980)       *         

Casson (1982)     *   *       

Shapero & Sokol (1982)       * *   *   

Vesper (1982)       *         

Carland et al (1984).  * *   *   *     

Drucker (1985) *     *   *     

Ray (1986)     *           

Burch e tal. (1987)   *   *   *     

Covin & Slevin (1989) *     * *       

Timmons (1994)       *         

Smilor (1997)       *       * 

Morris (1998) *     *       * 

Fonte: Desenvolvido a partir de McCarthy (1992) por Manuel de Campos Silvestre 
(2003, p. 44). 

 

Pela análise do quadro anterior, verificamos que as características mais 

valorizadas são: Inventor/Inovador; Proprietário ou Gestor; Criador de Nova 

Organização; Tomador do Risco. Estas características deverão integrar a estrutura 

curricular do processo de aprendizagem. 

Em função das características enumeradas, também as definições vão 

variando, como podemos verificar no quadro seguinte. 
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Quadro n.º 1.6 – Definições, Amostras e Características dos Empreendedores 

Autor (es) Tipo Definição Amostra Características 

Say (1816) N 

O agente que sabe 
utilizar todos os meios 
de produção e valoriza 
os produtos 

  

Schumpeter 
(1934) 

N 

O empreendedor faz 
coisas que não 
acontecem na rotina 
dos negócios. É um 
fenómeno que está 
muito dependente da 
liderança 

  

Mc Clelland 
(1961) 

E 

Alguém que exerce 
algum controlo sobre os 
meios de produção e 
produz mais do que 
pode consumir 
 

Gestores de nível médio 
de Harvard e MIT 
Programas Executivo / 
Gestores de unidades da 
General Electric / 
Gestores da Turquia, 
Itália, Polónia e Índia 

Realização, 
otimismo, ética 
do mercado 

Howel 
(1972) 

E 

Empreendedor é aquele 
que cria uma empresa 
numa área onde não 
existia nenhuma 

12 fundadores de 
empresas em Palo Alto. 
A média de vida das 
empresas era de 5 anos 

Idade, situação 
pessoal, 
atividades extra, 
nível 
educacional, 
empregos 
anteriores 

Brockhaus 
(1980) 

E 

Empreendedor é o 
proprietário e gestor de 
um negócio inovador, 
não existente 

Indivíduos que durante os 
três meses anteriores ao 
estudo, abandonaram o 
emprego por conta de 
outrém e criaram a sua 
empresa. Estudo 
realizado durante agosto e 
setembro de 1975 em 
Missouri  

Tendência para 
correr riscos 

N – Normativo E – Empírico  

Fonte: William Gartner (Artigo n.º 15) em Paul Westhead e Mike Wright (2000) 

 

Intra-Empreendedorismo 

Devido ao desenvolvimento económico-social o empreendedorismo sentiu 

necessidade de se especializar, pelo que hoje falamos de empreendedorismo 

segundo diversas perspetivas. 

Os conceitos de entrepreneurship – criação de empresas (mais antigo) e 

intrapreneurship – desenvolvimento de empresas e social entrepreneurship – 

aproveitamento de oportunidades sociais (mais recente) têm por base o 

desenvolvimento do espírito empreendedor que privilegia um desenvolvimento 

sustentável das organizações e do país. Este espírito empreendedor é primordial para 
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Timmons (1994) que defendeu que o empreendedorismo é uma revolução silenciosa, 

que será para o século XXI mais do que a revolução industrial foi para o século XX. 

As semelhanças e as diferenças entre empreendedorismo externo, mais 

conhecido por empreendedorismo (entrepreneurship) e empreendedorismo interno, 

mais conhecido por intraempreendedorismo (intrapreneurship) são: 

 

Semelhanças: 

 Ambos envolvem o reconhecimento, a avaliação e a exploração de uma 

oportunidade; 

 Ambos requerem um conceito único, com diferencial, que leve à criação de novos 

produtos, serviços, processos ou negócios; 

 Ambos dependem de um indivíduo empreendedor, que forma uma equipa que o 

ajudará a implementar esse conceito; 

 Ambos requerem que o empreendedor esteja apto a articular visão com 

capacidades de gestão, paixão com pragmatismo e proactividade com paciência; 

 Em ambos os casos, o empreendedor encontrará resistências e obstáculos e 

necessitará ser perseverante, necessitando ainda da capacidade de encontrar 

soluções inovadoras para os problemas; 

 Ambos requerem do empreendedor estratégias criativas para identificar e buscar 

recursos; 

 Ambos requerem do empreendedor a definição de estratégias de recuperação do 

capital investido. 

 

Diferenças: 

 

Quadro n.º 1.7 – Diferenças entre Empreendedorismo e Intraempreendedorismo 

Empreendedorismo Intra-Empreendedorismo 

 Criação de riqueza 

 Procura de financiamento 

 Criação de estratégias e culturas 
organizacionais 

  Risco controlado 
 

 Desenvolver a situação da 
empresa 

 Procura do potencial interno 

 Deve trabalhar dentro de uma 
cultura existente e a oportunidade deve 
estar coerente com a estratégia da 
organização 

 Flexibilidade de funcionamento 

Fonte: Dornelas (2003) 
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Anteriormente apresentámos várias definições para empreendedorismo. No 

caso de intraempreendedorismo, existem também várias interpretações (Dornelas, 

2003, p. 127): 

 

Intraempreendedorismo é o desenvolvimento, dentro de uma grande empresa, de 

mercados internos e relativamente pequenos, através de unidades independentes 

projetadas para criar, testar internamente e expandir ou melhorar certos serviços, 

tecnologias e métodos dentro de uma organização. É diferente do empreendedorismo 

ligado a novas unidades de negócios em grandes empresas, que tem o propósito de 

desenvolver ações lucrativas em mercados externos à empresa.                                                        

(Nielson, Peters & Hisrich – 1985) 

 

Intraempreendedores são os sonhadores que fazem acontecer. Aqueles que 

assumem a responsabilidade de criar e inovar dentro de qualquer tipo de organização. 

Eles podem ser os criadores ou inventores, mas são sempre os sonhadores que 

entendem como transformar uma ideia em algo real e lucrativo. (Pinchot III – 1985) 

 

O empreendedorismo esteve sempre relacionado com incerteza e 

acontecimentos inesperados. A incerteza é essencial na criação de novas 

combinações de recursos produtivos, pois o lucro do empreendedor vem justamente 

da perceção de oportunidades invisíveis aos outros e de seu investimento nelas, já 

que, deste modo, são criados novos modelos de negócios, capazes de substituir os 

mais antigos e menos eficientes. Fazendo a transposição deste paradigma para o 

intraempreendedorismo podemos referir que tipo de empreendedor através da 

confiança, motivação e entusiasmo assume o risco e aceita os desafios que são da 

empresa, mas que fazem parte da sua contribuição para o desenvolvimento e 

posicionamento da empresa.  

 

Empreendedorismo Social 

O empreendedorismo social tem sabido aproveitar novas oportunidades e 

explorado novos mercados, que não tinham sido objeto de pesquisa dos setores 

público e privado. Alguns autores como Kristof (2008) consideram os empreendedores 

sociais como os “tipos” mais marcantes da sociedade atual. 

Através da oferta de serviços e produtos à sociedade, a comunidade 

desenvolve novas energias que darão origem a uma nova cultura e melhorarão a 
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qualidade da vida pessoal e coletiva, reforçando a ligação Estado - Sociedade – 

Mercado. 

 

Elkington e Hartigan (2007) referem que os empreendedores sociais 

detetam a possibilidade de ajudar as pessoas a construir um futuro, reconhecendo 

que no meio das dificuldades há uma oportunidade.  

 

É fundamental o empreendedor social construir parcerias estratégicas com 

outras entidades de modo a que o lugar central seja ocupado pelos beneficiários e 

membros da comunidade. 

Como já foi referido, empreendedorismo passa pelo envolvimento de pessoas 

e processos de modo a transformar ideias em oportunidades de implementação, que 

se tornem em casos de sucesso. No setor empresarial o empreendedor é motivado 

pelo lucro que será possível se o produto ou serviço forem aceites pelo mercado, o 

que não acontece com o empreendedor social que em face dos desafios novos 

explora novas oportunidades que fomentam um novo paradigma na gestão que reside 

na transformação e inovação no comportamento, competências e estratégia neste 

outro empreendedor – o empreendedor social. 

O empreendedor social bebe parte dos conhecimentos do empreendedor 

empresarial, mas tem de saber ir mais além no sentido em que sabe inovar e tem uma 

atitude de compreensão direcionada ao desenvolvimento social dos mais 

necessitados que na sociedade atual são encarados numa perspetiva de inclusão 

social. Assim, poderemos desenhar a seguinte separação: 

Quadro n.º 1.8 – Empreendedor Versus Empreendedor Social 

Empreendedor  Empreendedor Social 

Produz bens e serviços que vende a 

troco de um preço que permite gerar 

lucro 

Produz bens e serviços para satisfação das 

necessidades sociais das populações locais e 

globais 

Atende à situação do mercado Atende à situação dos problemas sociais 

Satisfação dos stakeholders Satisfação do grau de introdução das 

transformações sociais 

Desenvolver o valor estratégico do 

negócio 

Desenvolver capital social através do 

afastamento de situações de risco 
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Como poderemos depreender do quadro anterior o empreendedor social não 

tem por objetivo gerar lucros que recuperem o capital investido, mas tem por objetivo 

assegurar um desenvolvimento social que de uma forma sustentável melhore a 

qualidade de vida de cada um e de todos. 

 

Para Oliveira (2004, p. 19) os empreendedores sociais são “agentes de 

intercâmbio da sociedade por meio de: 

 proposta de criação de ideias úteis para resolver problemas sociais; 

 combinação de práticas e conhecimentos de inovação que criam novos 

procedimentos e serviços; 

 criação de parcerias e formas ou meios de autossustentabilidade dos projetos; 

 transformação das comunidades graças às associações estratégicas; 

 utilização de enfoques baseados no mercado para resolver os problemas 

sociais; 

 identificação de novos mercados e oportunidades para financiar uma missão 

social”. 

Através das várias definições de Empreendedor Social constatamos que se 

trata de alguém com as características do empreendedor tradicional, mas que não se 

preocupa com a obtenção de lucros e tem o objetivo de encontrar uma resposta para 

os problemas sociais. 

 

 

 

 

Quadro n.º 1.9 – Definições de Empreendedorismo Social 

Entidade Definição 

SSE – School Social Entrepreneurship,  
U K  

É alguém que trabalha de uma maneira 
empresarial, mas para um público ou um 
benefício social, em lugar de ganhar 
dinheiro. Empreendedores sociais podem 
trabalhar em negócios éticos, órgãos 
governamentais………Empreendedores 
Sociais nunca dizem não pode ser feito. 

CCSE – Canadian Center Social 
Entrepreneurship, Canadá 

Um empreendedor social vem de qualquer 
setor, com as características de 
empresários tradicionais de visão, 
criatividade e determinação e empregam e 
focalizam na inovação social….indivíduos 
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que…..combinam seu pragmatismo com 
habilidades profissionais. 

ISE – The Institute Social Entrepreneurs,  
E U A  

Empreendedores sociais são executivos 
do setor sem fins lucrativos que prestam 
maior atenção às forças de mercado sem 
perder de vista a sua missão (social), e 
são orientados por um duplo propósito: 
empreender programas que funcionem e 
estejam disponíveis às pessoas (o 
empreendedor social é base nas 
competências de uma organização), 
tornando-as menos dependentes do 
governo e da caridade. 

Erwing Marion, Kauffman Foundation Empreendedores sem fins lucrativos são 
reconhecimento de oportunidade de 
cumprimento de uma missão para criar e 
sustentar um valor social, sem se ligar 
exclusivamente aos recursos. 

Fonte: Oliveira (2004) 

 

Podemos construir um perfil do empreendedor social tendo por base os 

conhecimentos, as habilidades, as competências e as atitudes: 

 

Quadro n. º 1.10 – Perfil do Empreendedor Social 

Conhecimentos Habilidades Competências Atitudes 

- Potenciar as 
oportunidades 
- Gerir os diferentes 
recursos 
- Ser responsável 
dentro e fora da 
organização 
 

- Saber trabalhar em 
equipa 
- Saber agir 
estrategicamente 
- Criativo 
- Ser flexível 
- Ser inovador 
- Ser objetivo 

- Ter sentido de 
solidariedade 
- Saber calcular o 
risco 
-Congregar diferentes 
vontades em volta de 
fins comuns 
- Saber liderar 

- Estar indignado com 
a injustiça e 
desigualdade 
- Ser ético e leal 
- Empenhado no que 
faz na área social 
- Ser transparente e 
direto 

 

 

 

Em termos gerais poderemos explicitar que o empreendedorismo social é o 

resultado: 

- De um novo paradigma de intervenção na área social que estabelece numa 

mesma parceria diferentes organizações: 

- Da gestão social, pois os efeitos são multiplicadores ao introduzirem 

transformações em diferentes sentidos. 

As empresas sociais são uma das pedras angulares do modelo social europeu, 

estão intimamente ligadas à Estratégia EU 2020 e contribuem de forma significativa 

para a sociedade em geral. Ao apoiar e promover estas empresas, podemos tirar o 
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maior partido do seu potencial de crescimento e da sua capacidade de gerar valor 

social. 

A Europa tem pela sua frente desafios que requerem soluções que combinem 

bem-estar económico e bem-estar social. Promover o empreendedorismo social e as 

empresas sociais, especialmente no difícil clima económico atual, permitirá captar o 

potencial de crescimento deste setor e o seu valor acrescentado nesta área. Para 

concretizar estas oportunidades importa criar e aplicar um quadro político abrangente 

que envolva, a todos os níveis (local, regional, nacional e europeu), um grande número 

de atores de todos os setores da sociedade (sociedade civil, setor público e privado). 

As empresas sociais criam emprego, desenvolvem soluções inovadoras para 

responder às necessidades do público, geram coesão e inclusão social e fomentam 

uma cidadania ativa. Além disso, são particularmente importantes para promover a 

participação das mulheres, dos idosos, dos jovens, das minorias e dos emigrantes. 

 
Empreendedorismo e Inovação 

Contextualização da inovação 

Em 1994 Michael Porter realizou um relatório para Portugal com identificação 

das áreas estratégicas de desenvolvimento e anos depois verificamos que o país 

continua com problemas de competitividade em resultado de ainda não terem sido 

realizadas reformas estruturais. O empreendedorismo é um fator crítico de sucesso 

de uma nova estratégia, cujos efeitos sistémicos devem ser introduzidos nas regras 

de funcionamento das organizações. 

A inovação deve proporcionar a criação de capital humano que será crucial 

para o desenvolvimento mundial, devendo a formação oferecida contemplar aspetos 

como o empreendedorismo pois temos de aprender a criar riqueza. 

A inovação é uma atitude, uma vontade, uma forma de estar e não apenas um 

processo com várias fases. É algo de distinto e nesse sentido algo de novo. Uma 

maneira diferente de se fazer o que é habitual. A inovação é contrariar o hábito, a 

repetição, o automatismo, ou seja, é criar e recriar.  

As melhores ideias não são obrigatoriamente as primeiras, podendo surgir no 

seguimento de um processo de aprendizagem. É preciso delimitar o tempo de 

seleção, de avaliação de ideias, procurando convergir para uma solução ou seleção.  

A inovação poderá ser de aplicação geral, desde que se viva num ambiente 

com espaço para inovar – espaço mental aberto, com vontade de aprender, de fazer, 
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com coragem para se fazer diferente, para arriscar – com disponibilidade de tempo 

para processar, gerar e avaliar.  

A maioria das empresas portuguesas não está, de facto, preparada para a 

inovação: existe falta de massa crítica para adotar políticas inovadoras, sobretudo em 

alguns setores tradicionais. Por vezes tem-se a ideia errada de que a inovação implica 

sofisticação tecnológica. Para este cenário concorrem vários fatores, alguns deles 

exteriores às próprias empresas. O atraso português em matéria de inovação e 

empreendedorismo resulta da prevalência de uma mentalidade avessa ao risco e à 

criatividade e, ainda, do reduzido número de parcerias entre instituições de ensino 

superior e empresas, da ausência de cooperação empresarial ao nível da ciência e 

tecnologia e do baixo investimento (público e privado) em I&D (Investigação-

Desenvolvimento). 

No caso nacional, os portugueses demonstram vontade em ser 

empreendedores no sentido de criarem o seu negócio, mas na prática são dos que 

menos conseguem concretizar, sendo invocadas como causas: 

 o medo de fracassar e serem punidos culturalmente pela sociedade; 

 crise económica e pouca divulgação dos meios existentes. 

Apesar de todas as dificuldades, é de reconhecer que muito tem sido feito nos 

últimos anos para diminuir o acesso à informação e divulgação da mesma. 

As dificuldades na ligação entre escola e empresa encontram-se tanto a 

montante – pois não é pacífico no meio científico que o envolvimento com o meio 

empresarial, e a envolvente em geral deva ser estabelecido como uma das 

prioridades, norteando a investigação – como a jusante, pois, frequentemente, o meio 

empresarial revela incapacidade para aceitar o meio científico como um colaborador, 

peça tão importante como as demais para o seu desenvolvimento e crescimento 

económico. 

A inovação é mais do que a invenção e pode não ser só o produto da 

investigação. Pode ser muitas coisas, como, por exemplo, a substituição de um 

material num produto existente. Em termos gerais, para que a inovação tenha sucesso 

é preciso que ela esteja ligada à procura atual ou futura. 

A criatividade liga-se à realidade através da inovação e as duas precisam do 

empreendedorismo para que exista uma realidade empresarial, suportada numa 

mistura de talentos e personalidades e baseada em conhecimento e competências.   
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Em todo e qualquer processo de inovação – tecnológico ou administrativo, de 

produto, de processo ou de sistema – existem quatro características fundamentais 

comuns a todos os processos (Kanter, 1988, citado em Fonseca, 1998: 44): 

 A incerteza quanto à duração do processo, à oportunidade,  à finalidade e ao 

custo final; 

 O caráter conhecimento-intensivo do processo, que implica a sua 

fragilidade, na medida em que o conhecimento é adquirido de forma 

disseminada e não codificada; 

 O caráter controverso e político, existindo sempre alternativas de percurso 

para a aquisição de soluções para qualquer problema, 

 O caráter transfronteiriço, traduzido na circulação do novo conceito através 

das divisões funcionais e estruturais, afetando-as, requerendo a sua 

colaboração ou eventualmente mudanças no seu comportamento. 

Para que haja ligação entre inovadores e utilizadores e equipas de projeto e 

equipas de utilizadores é fundamental a existência de empreendedores que consigam 

motivar os outros no sentido de todos trabalharem para que os objetivos sejam 

ultrapassados (ex.: rearranjos mentais de conexões, desenvolvimento de soluções). 

Para o mesmo autor o processo de inovação é alcançado através dos seguintes 

passos: 

 

GERAÇÃO DE IDEIAS: os inovadores devem saber compreender as 

necessidades dos utilizadores do mesmo departamento ou de diversos 

departamentos de modo a detetarem as oportunidades que se traduzirão em 

inovação como resposta a uma necessidade não satisfeita; 

CONSTRUÇÃO DE COLIGAÇÃO: é necessário internamente reunir apoios de 

modo a alcançar-se a concretização, mediante a alocação de recursos. Estes 

apoios revestem as formas de coligações e alianças que permitirão que todos 

compreendam como a contribuição individual (os de menor poder e os de maior 

poder) e a contribuição em grupo vão fazer avançar o projeto; 

REALIZAÇÃO DA IDEIA: nesta fase constitui-se a equipa que vai transformar o 

conceito em projeto; 

DIFUSÃO: o resultado tem de ser dado a conhecer de modo a que um número 

crescente de utilizadores disfrutem da inovação. 
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O modelo de Kanter (1988) realça a cultura organizacional que tem de ser do 

tipo empreendedora que será incentivada pela redução de níveis hierárquicos e a 

existência de incentivos à cooperação interna e externa e o reforço de alianças. 

A inovação pode estar condicionada por dimensões internas e externas (Wolfe, 

1994, citado em Fonseca, 1998: 125): 

 

Dimensões Internas: 

 SOCIAIS: envolvendo aspetos culturais, de aprendizagem, políticos, cognitivos 

e emocionais, 

 TÉCNICAS: capacidades de produção, de teste, de conceção e de 

investigação; 

 ECONÓMICAS: recursos limitados e padrões de afetação de recursos; 

 ORGANIZACIONAIS: estruturas, processos de comunicação e de decisão, 

conteúdos de tarefas e de ligações e fluxos dos processos produtivos. 

 

Dimensões Externas: 

 CONSTRANGIMENTOS DO MEIO: competitividade, legislação, expectativas e 

perceções do público, stock de conhecimento científico acumulado, formas de 

distribuição e comunicação dos produtos; 

 POTENCIADORES DO MEIO: incentivos governamentais, estruturas de C&T 

(Ciência e Tecnologia) e práticas estabelecidas de ligação ciência/empresas. 

 

A inovação é um processo complexo e interativo que deixou de estar confinado 

às empresas, para passar a abranger todo um conjunto de outras organizações que 

estão preocupadas com a satisfação de necessidades através da melhor utilização de 

fundos. 

Para estarmos preparados para a mudança, devemos aprender a prever a 

mudança e usá-la como vantagem. A inovação é a chave da empresa e devemos 

promover uma cultura de aprendizagem. O que todos os empreendedores de sucesso 

revelam não é uma qualquer personalidade especial, mas um empenhamento pessoal 

numa prática sistemática de inovação, ou seja, a inovação é a função específica do 

empreendedorismo. 
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No caso concreto de Portugal, a partir do momento que o modelo económico 

(baseado nos baixos salários que não são um ponto forte, mas sim um ponto fraco) 

estagnou, começou-se a admitir a importância do empreendedorismo para o 

desenvolvimento do país (são exemplos o Plano Nacional de Emprego e o Plano 

Tecnológico), mas alguns “Velhos do Restelo” ainda afirmam que estamos perante 

uma matéria que só interessa aos economistas. 

De acordo com o Centro para Empreendedores Arthur M. Blank da Babson 

College (Gimenez et al., 2003, p. 11), “o empreendedorismo envolve liderança, 

identificação de oportunidades, bem como o aproveitamento destas para criar 

riqueza”. Começamos a entender que o empreendedor corre um risco que deve ser 

medido no sentido de criar riqueza, como se diz em Management Systems 

International (citado em Eda Souza, 2005, p. 10), “o empreendedor é o indivíduo que 

organiza e administra recursos sob a forma de empresa responsável pela própria 

prestação de contas e que assume uma parcela considerável de risco em razão de 

sua participação no património líquido da referida empresa”.                 

A UE publicou o Livro Verde do Espírito Empresarial na Europa (2003) em que 

é realçado que “o espírito empresarial é a atitude mental e o processo para a criação 

e o desenvolvimento de atividades económicas, combinando o risco e a criatividade 

e/ou a inovação com uma gestão rigorosa, no âmbito de um organismo novo ou já 

existente”. 

 

Empreender a partir da inovação 

Em Portugal, quando falamos do empreendedor ainda associamos esta figura 

àquele que começa um negócio: mas criar um café, por ex., é ser empreendedor? Na 

realidade, o que fazem já foi feito muitas vezes. O empreendedor tem de criar algo de 

novo, algo diferente. Nos EUA tem vindo a verificar-se que, quer as 

micro/pequenas/médias empresas, quer as grandes empresas podem ser 

empreendedoras, sendo que esta mudança não é exclusiva dos agentes económicos.  

Como diz Drucker (1986, p. 34) “qualquer indivíduo que tenha à frente uma 

decisão a tomar, pode aprender a ser um empreendedor e se comportar 

empreendedorialmente. O empreendimento é um comportamento, e não um traço de 

personalidade. E suas bases são o conceito e a teoria, e não a intuição”. O 

empreendimento é uma prática sistémica, que precisa de ser administrada, e, acima 

de tudo, precisa de estar baseada na inovação deliberada. 
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A inovação é a base de conhecimento do empreendedor, sendo uma disciplina 

de diagnóstico: um exame sistemático das áreas da mudança que tipicamente 

oferecem oportunidades empreendedoras. 

Esta inovação, como fonte geradora de conhecimento, é reconhecida como 

parte integrante do desenvolvimento económico. A inovação pode assumir várias 

formas, sendo tecnológica ou não tecnológica segundo a natureza e abranger inputs, 

processo e outputs das operações e relações nos negócios. À medida que a economia 

mundial se torna mais integrada e interdependente, é fulcral que os empreendedores 

tenham capacidade de produzir e comercializar novos produtos e processos de uma 

forma mais rápida que os concorrentes.  

 

A atividade empreendedora como alavanca do crescimento económico 

O empreendedorismo cria riqueza que será aproveitada por todos e nesse 

sentido permite que haja um crescimento equilibrado. O empreendedor tem de adquirir 

formação em várias áreas no sentido de dispor de múltiplas competências. 
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Quadro n.º 2.1 – Diferenciação de Competências 

Competências Concretização 

Empreendedoras Identificação de novas oportunidades de negócio. 
Ter visão. 
Capacidade de criar e desenvolver um negócio em 
determinada área. 
Atingir os objetivos fixados. 

De Gestão Elaboração de uma estratégia para a empresa. 
Coordenação dos diferentes recursos. 
Resolução de problemas. 
Liderança do pessoal. 
Saber negociar. 

Técnicas Desenvolver as operações. 
Assegurar estabilidade financeira. 
Promover a empresa. 
Aplicar a legislação. 

Fonte: Agostinho Inácio Bucha (2009, p. 83). 

 

As competências empreendedoras (CE) devem incorporar os seguintes 

saberes e finalidades: 

 Competências globais necessárias ao processo de formação, desenvolvimento 

e realização da pessoa, com vista à construção da sua identidade e do seu 

projeto de vida; 

 Competências para aprender, construir conhecimento, entender e promover a 

mudança e para pensar e exercer criticamente o seu papel a nível global, 

nacional, regional e local; 

 Competências orientadas para o exercício de uma cidadania ativa em que as 

diferentes culturas são razão de ser de uma sociedade sustentável; 

 Competências orientadas para o exercício profissional, que não respondam de 

uma forma linear e fragmentada às necessidades do mundo de trabalho das 

diferentes qualificações e desempenhos e parte integrante da mudança a nível 

interno e externo da organização (competências metodológicas e processuais e 

outras) e da sociedade que se poderá enriquecer através da riqueza criada pelo 

empreendedorismo. 

 

O empreendedor é uma pessoa capaz de criar, de oportunamente tomar decisões, 

de perceber o que o cerca e de ser responsável perante os diferentes stakeholders. 
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De acordo com o Livro Verde de Inovação (1995), existem três tipos de 

inovação: 

 

 Renovação e alargamento das gamas de produtos, serviços e mercados 

associados; 

 Introdução de um novo método de produção, aprovisionamento ou distribuição; 

 Alteração dos paradigmas de gestão, condições e organização do trabalho, 

financiamento, qualificação de recursos humanos ou outras inovações na 

gestão. 

 

A inovação tem de saber integrar diferentes recursos, garantindo melhoria da 

qualidade de vida das pessoas (na ótica da criação de um ambiente sustentável) ao 

permitir: 

 Redução do ciclo de vida dos produtos; 

 Individualização da oferta, para diferentes segmentos de clientes, cuja oferta tem 

de ser adequada às distintas necessidades; 

 Aumento da intensidade competitiva; 

 Maior exigência dos clientes; 

 A escassez de produtos obriga ao desenvolvimento da inovação de modo a 

existir uma utilização racional dos recursos sem que isso se traduza em 

agravamento para as pessoas; 

 Crescente globalização da economia, que obriga a introduzir inovações em todas 

as áreas. 

 

Importância da cultura empreendedora 

A vertente do empreendedorismo externo ou criação de empresas tem 

fomentado o aparecimento de negócios sustentáveis pelo que em diversos países o 

ensino do empreendedorismo faz parte da estrutura curricular de diferentes graus de 

ensino de modo a se perceber que através da educação empreendedora se pode criar 

algo. 

Existem dez fatores que explicam o sucesso do empreendedor: 
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1. O sucesso não se fundamenta só no dinheiro, ou seja, há dinheiro faz-se e não 

há dinheiro não se faz. Existem outros capitais (ex. humano, etc.) tão 

importantes como o financeiro; 

2. O valor acrescentado resulta de ser persistente, ser criativo, ser realista no 

sentido em que sabemos pelo que e porquê lutamos; 

3. Identificar as necessidades atuais e futuras dos clientes; 

4. Saber quando e quanto se vai investir; 

5. Controlar a proporção entre custos fixos e variáveis; 

6. Valorizar a sustentabilidade do negócio; 

7. Valorizar o valor da empresa ao longo do período e relação entre os detentores 

do capital; 

8. Saber estabelecer acordos e parcerias; 

9. Manter os stakeholders satisfeitos e informados; 

10. Elaborar um Plano de Negócios credível e percetível. 

 

Em Portugal empreender ainda continua a ser difícil e pela análise das 

diferentes situações podemos identificar uma série de fatores conducentes a esta 

situação: 

 Falta de uma estratégia governamental comprometida com um 

desenvolvimento sustentável do país; 

 Pessoal pouco qualificado; 

 Burocracia paralisante; 

 Pouco acesso a crédito; 

 Infraestruturas caras e pouco divulgadas no território nacional (energia, etc.); 

 Preferências pelo investidor estrangeiro; 

 Sistema de ensino pouco empreendedor; 

 Planos de formação não orientados para o empreendedorismo; 

 Dependência tecnológica do exterior. 

 

Todos estes fatores entravam o desenvolvimento de uma cultura 

empreendedora no país, aumentando a complexidade de “empreender” e o 

empreendedor assume quase o papel de herói que quer “empreender em Portugal”. 



Shigunov Neto, Alexandre; Fortunato, Ivan. (org.) O ensino do empreendedorismo: passado, 
presente, perspectivas. São Paulo: Edições Hipótese, 2018. 

- - - - -  

 
60 

Focalizando a nossa atenção no capital humano, sabemos que em muitas 

situações estamos perante recursos humanos: o que há a fazer? O que há a 

transformar? 

A transformação de recursos humanos em capital humano pressupõe a 

existência de três características básicas que identificam o espírito empreendedor: 

Necessidade de realização: as pessoas apresentam diferentes 

necessidades de realização. Algumas contentam-se com o seu status atual e a 

sua necessidade de realização é fraca, outras exigem a si próprias altas 

necessidades. O psicólogo Mc Clelland detetou uma correlação positiva entre a 

necessidade de realização e a atividade empreendedora, chegando à conclusão 

que os empreendedores apresentam elevada necessidade de realização; 

Disposição para assumir riscos: o empreendedor, ao iniciar o seu 

negócio, assume diversos riscos (financeiros, familiares, psicológicos e outros). 

McClelland verificou que as pessoas com alta necessidade de realização também 

têm moderadas propensões para assumir riscos, já que preferem aceitar 

situações até ao ponto em que podem exercer determinado controle pessoal 

sobre o resultado e não situações em que o resultado depende da sorte. A 

preferência pelo risco moderado reflete a autoconfiança do empreendedor; 

Autoconfiança: os empreendedores sabem que existem problemas que 

poderão ser resolvidos através da utilização das suas competências. 

No caso do empreendedor, poderemos encontrar um conjunto de dez atitudes 

que poderão ajudar a compreender e explicar porque certa pessoa tem perfil de 

empreendedor: 

 Controlar os riscos: arriscar conscientemente de modo a demonstrar 

capacidade para enfrentar os desafios e potenciar a sua concretização; 

 Identificar oportunidades: é preciso saber que se tem capacidade de detetar 

as oportunidades que o mercado oferece; 

 Conhecimento: o domínio de funcionamento de uma área do mercado permite 

ao empreendedor agir com mais segurança; 

 Organizar: conjugar os diferentes recursos de forma racional; 

 Tomar decisões: o processo de decidir é uma cascata que pressupõe ouvir os 

outros, mas responsabilizar-se pelos efeitos das decisões escolhidas; 
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 Exercer a liderança: liderar é saber definir objetivos, orientar tarefas, combinar 

métodos, estimular as pessoas na concretização dos seus objetivos e favorecer 

relações equilibradas no seio da equipa; 

 Dinamizar: não se acomodar; 

 Autonomia: construir a independência; 

 Otimismo: olhar além e acima das dificuldades; 

 Orientação empreendedora: a pessoa não nasce empreendedora com 

intuição, mas poderá conseguir ter visão e capacidade de concretização 

através da aprendizagem. 

 

Na sociedade atual, o empreendedorismo como fator de desempenho – interno 

ou externo – promove o desenvolvimento da empresa e das outras organizações. O 

empreendedorismo alinha competitividade com produtividade no sentido de existir 

uma atuação eficaz e eficiente com o fim de construir uma economia que através da 

sua estruturação e consolidação consiga criar valor para si e todas as outras 

economias. Este objetivo está diretamente ligado à existência de empresas de 

crescimento sustentável, em que a inovação e as competências diversas são fatores 

essenciais para que se consiga sobreviver num mercado em constante transformação. 

De acordo com Fernando Dolabela (1999 a: 51), um levantamento dos 

conteúdos das conferências anuais de Babson (Frontiers of Entrepreneurial Research) 

e do ICSB – International Council for Small Business mostra que os 23 temas 

dominantes na área do empreendedorismo são: 

 Características comportamentais de empreendedores; 

 Características económicas e demográficas de pequenos negócios; 

 Empreendedorismo e pequenos negócios em países em desenvolvimento; 

 Características de gestão dos empreendedores; 

 Processo empreendedor; 

 Oportunidades de negócios; 

 Capital de risco e financiamento de pequenos negócios; 

 Gestão de negócios, recuperação e aquisição; 

 Empresas de alta tecnologia; 

 Estratégia e crescimento da empresa empreendedora; 

 Alianças estratégicas; 
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 Empreendedorismo em corporações ou intraempreendedorismo; 

 Empresas familiares; 

 Autoemprego; 

 Incubadoras, parques tecnológicos e sistemas de apoio ao empreendedorismo; 

 Sistema de redes empresariais e complementaridade entre empresas; 

 Fatores influenciadores na criação e desenvolvimento de novos 

empreendimentos; 

 Políticas governamentais para a área; 

 Mulheres, minorias, grupos étnicos e empreendedorismo; 

 Educação empreendedora; 

 Estudos culturais comparativos; 

 Empreendedorismo e sociedade; 

 Franquias 

Desde a década de oitenta do século passado que o empreendedorismo tem 

sido objeto de atenção especial a nível académico e empresarial, sendo de referir o 

Modelo GEM: Global Entrepreneurship Monitor, em que este projeto é o maior estudo 

independente de empreendedorismo realizado em todo o mundo. Este projeto tem 

como principal objetivo analisar a relação entre o nível de empreendedorismo e o nível 

de crescimento económico, bem como determinar as condições que estimulam e 

travam as dinâmicas empreendedoras em cada país participante. 

O GEM tem três objetivos fundamentais: 

1. Medir diferenças no nível de atividade empreendedora entre os países 

identificando os diferentes tipos e fases do empreendedorismo; 

2. Descobrir os fatores que determinam em cada país o seu nível de atividade 

empreendedora; 

3. Identificar as políticas públicas que podem favorecer a atividade 

empreendedora local. 

O Modelo do GEM identifica 10 condições estruturais para melhor se entender 

o nível, os fatores impulsionadores e os constrangimentos do empreendedorismo num 

país: 

1. Apoio Financeiro – Disponibilidade de recursos financeiros, capital próprio e 

fundos de amortização de dívida para empresas novas e em crescimento, 

incluindo bolsas e subsídios. 
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2. Políticas Governamentais – Grau em que as políticas governamentais relativas a 

impostos, regulamentações e sua aplicação são neutras no que diz respeito à 

dimensão das empresas e grau em que estas políticas incentivam ou 

desincentivam empresas novas e em crescimento.  

3. Programas Governamentais – Existência de programas, em todos os níveis de 

governação (nacional, regional e municipal), que apoiem diretamente negócios 

novos e em crescimento. 

4. Educação e Formação – Grau em que a formação sobre a criação ou gestão de 

negócios novos e em crescimento é incluída no sistema de educação e formação, 

bem como a qualidade, relevância e profundidade dessa educação e formação 

para criar ou gerir negócios pequenos, novos ou em crescimento. 

5. Transferência de Investigação e Desenvolvimento – Grau em que a I&D a nível 

nacional conduz a novas oportunidades comerciais, assim como o nível de acesso 

à I&D por parte dos negócios pequenos, novos ou em crescimento. 

6. Infraestrutura Comercial e Profissional – Influência das instituições e serviços 

comerciais, contabilísticos e legais, que permitem a promoção dos negócios 

pequenos, novos ou em crescimento. 

7. Abertura do Mercado/Barreiras à Entrada – Grau em que se impede que os 

acordos e procedimentos comerciais sejam alvo de mudanças e substituições, 

impossibilitando empresas novas e em crescimento de estar em concorrência e 

de substituir fornecedores e consultores de forma recente. 

8. Acessos a Infraestruturas Físicas – Acesso a recursos físicos (comunicação, 

transportes, utilidades, matérias-primas e recursos naturais) a preços que não 

sejam discriminatórios para negócios pequenos, novos ou em crescimento. 

9. Normas Sociais e Culturais – Grau em que as normas sociais e culturais vigentes 

encorajam (ou não desencorajam) iniciativas individuais que levam a novas 

formas de conduzir negócios e atividades económicas e, por sua vez, contribuem 

para uma maior distribuição da riqueza e do rendimento. 

10. Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual – Extensão em que a lei protege 

a propriedade intelectual de empresas novas e em crescimento e é aplicada. 
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3 – Plano de Negócios: Uma Ferramenta de Aprendizagem 

É essencial que a ideia e/ou projeto da mesma, estejam bem definidos e com 

uma apresentação clara, de forma a poder ultrapassar todas as fases típicas de 

análise e apreciação e receber um parecer final baseado no seu real potencial. O 

processo e formato tradicional para garantir este fim, passa pela elaboração do que 

normalmente se designa por um Plano de Negócios (PN) que deve convencer os 

investidores de que a ideia do empreendedor corresponde à satisfação de uma 

necessidade de mercado, devendo basear-se nos 4 M`s: 

 

Magic (magia): o investidor tem de perceber como é que o sonho do 

empreendedor corresponde a uma solução para uma oportunidade real, 

Management (equipa de gestão): a equipa que vai gerir o negócio tem de ter 

as competências necessárias para lutar pelo êxito da ideia, 

Market (mercado): o plano está adequado ao mercado que possibilita a 

consolidação do investimento, 

Money (capital financeiro): a estratégia financeira está fundamentada em 

premissas reais que vão permitir recuperar o capital investido num período útil 

aceitável 

 

Identificação de oportunidades de negócio  

Não é importante se estamos perante uma ideia única, mas sim como 

utilizamos essa ideia no sentido em que a sua concretização desenvolva a empresa, 

pelo que o Plano de Negócios deve definir a alocação dos vários tipos de recursos 

necessários à conceção da ideia que se pretende implementar e solucionar os 

problemas que inevitavelmente aparecerão. 

O PN deve ser encarado como o espelhamento de uma ideia que resultou de 

um processo de seleção em que se pretende criar valor com a implementação do 

mesmo. Ele deve ser um apoio permanente e não ser encarado como sendo só 

necessário para apoiar uma candidatura, já que serve para avaliar o desempenho da 

empresa nos primeiros anos. Anteriormente foi referida a constante evolução dos 

mercados, que se traduz na necessidade da empresa ter uma estratégia coerente com 
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os efeitos das envolventes internas e externas, que se incorpora na elaboração do 

PN. 

A consolidação de ideias passa por aprender a estimular a criatividade no 

sentido de gerar novas ideias, sendo de referenciar (Dornelas 2001: 55) “o 

brainstorming  que se baseia no facto das pessoas serem estimuladas a gerar novas 

ideias quando estão em grupo, reunidas com outras pessoas.  

Os mercados de maior potencial são mais atrativos pois implicam maior taxa 

de crescimento e maior recuperação do investimento. Devemos ter em atenção que 

quando consideramos os mercados temos de saber quais as características de cada 

tipo de mercado. 

 

Elaboração do Plano de Negócios 

O Plano de Negócios é parte importante do processo empreendedor, ao 

permitir: 

- Entender e potenciar a mais-valia do investimento; 

- Estabelecer um processo de tomada de decisões de acordo com os objetivos 

a atingir, em que o feedback seja fator de análise; 

- Estabelecer uma base de avaliação da empresa de modo a permitir detetar 

desvios, explicar a sua origem e propor correções; 

- Seleção do financiamento adequado e sua sustentabilidade; 

- Refletir as oportunidades e identificar os fatores críticos da competitividade do 

projeto empresarial; 

- Incentivar a comunicação global. 

 

Plano de Negócios como Ferramenta  

O PN deve ter uma estrutura flexível de modo a refletir alterações que vão 

ocorrendo no funcionamento dos mercados, pelo que o desafio é avaliar a 

razoabilidade do mesmo. 

Não existem propostas ótimas, mas a elaboração deve respeitar os objetivos a 

atingir. É importante que exista um gestor que acompanhe a conceção e 

implementação de modo a verificar a forma de aplicação do mesmo. 

Esta preocupação de que o PN seja uma ferramenta que contribua para o 

sucesso do projeto, enquadra que seja testado de modo a que haja confiança no seu 

conteúdo e existir maior probabilidade de sucesso na respetiva implementação. Esta 
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necessidade de consolidação exige que o PN seja transparente e conciso, não sendo 

um documento pesado, mas pelo contrário deve ser construído de forma equilibrada, 

dando relevância a todos os capítulos.  

No desenvolvimento de um PN, além das viabilidades económica e financeira 

é crucial incluir análises da Viabilidade Social, Viabilidade Ambiental e outras, sempre 

que necessário: 

VIABILIDADE SOCIAL: mede a contribuição dos investimentos para aumentar 

a qualidade de vida das pessoas através da melhoria do bem estar da força produtiva 

e criação diversificada de empregos. 

VIABILIDADE AMBIENTAL: pretende atender às necessidades atuais e futuras 

das gerações através da realização simultânea de três condições: 

 Promoção da equidade intra e intergeracional na distribuição dos recursos e 

dos serviços; 

 Satisfação das necessidades básicas dos seres humanos numa progressiva 

melhoria dos seus padrões de vida; 

 Manutenção da integridade dos sistemas biofísicos. 

Para testar a consistência de um Projeto de Investimento deve-se realizar uma 

análise de sensibilidade, que consiste em simular situações possíveis para diferentes 

variáveis do projeto e determinar o impacto dessas simulações na rentabilidade, 

existindo duas opções para o analista: 

1. Efetuar uma análise de sensibilidade ponderando os efeitos de variações 

admissíveis de certos parâmetros de cálculo sobre a rendibilidade da empresa; 

2. Inserir no próprio processo de cálculo da rendibilidade os fatores de risco, 

através do tratamento teórico da incerteza. 

Como pontos sensíveis em projetos poderemos destacar: 

 Preço de venda; 

 Dimensão do mercado; 

 Custo das principais matérias-primas; 

 Valor do investimento; 

 Duração da vida útil do projeto; 

 Relação custos fixos / custos variáveis no custo total de produção. 

A avaliação a posteriori torna-se necessária, não só por constituir uma forma 

de controlo do rigor e da razoabilidade dos estudos apresentados, mas também por 
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contribuir para a tomada das decisões adequadas em relação à política de 

investimentos da empresa 

A utilidade do PN como ferramenta de trabalho não acaba com o arranque da 

empresa, sendo necessário realizar uma avaliação a posteriori pois os desvios 

encontrados podem resultar de: 

- Alteração imprevisível de variações que afetam o projeto (custos dos fatores, 

inflação, etc.); 

- Insuficiência do estudo de base, por desconhecimento e negligência de 

fatores relevantes e técnicas de avaliação; 

- Enviesamento deliberado da análise do projeto. 

A verificação da sensibilidade incorpora duas situações diferentes -  risco e 

incerteza: situação de risco é diferente da situação de incerteza, pois na primeira 

apesar do resultado futuro ser desconhecido é possível atribuir-se-lhe probabilidades 

com base na teoria estatística, enquanto na segunda o futuro é desconhecido e não é 

possível trabalhar com probabilidades. 

A elaboração do PN permite que o empreendedor valide a sua ideia ou melhor 

o seu potencial, estando preparado para a respetiva implementação. O PN deve ser 

confrontado com a realidade de modo a detetar os desvios (positivos e negativos) e 

explicar a razão da ocorrência deste tipo de factos 

 

Conclusão 

A aprendizagem do empreendedorismo deve ter por base uma estratégia que 

vai facilitar ao aprendente a liberdade de realizar a sua escolha, pois vai assumir todo 

o controle do processo de desenvolvimento e suas consequências, analisando a 

viabilidade e a sua capacidade de gerar auto –realização, sempre de acordo com o 

seu grau de maturidade. 
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CAPÍTULO 04 – EMPREENDEDORISMO PEDAGÓGICO: A NECESSÁRIA 

CONTRIBUIÇÃO DA PEDAGOGIA 

 

Alexandre Shigunov Neto  

 

Diferentemente de outras áreas de conhecimento, que possuem os cursos de 

licenciatura, algumas áreas formam bacharéis e engenheiros, portanto, não há uma 

preocupação com a formação de professores para atuação no magistério superior. 

Para ser professor, visto como profissional que necessariamente precisa 

desenvolver determinadas competências, é indispensável que ocorra uma formação 

específica e que lhe forneça subsídios teórico-práticos para desempenhar a sua 

função com competência técnica e política. Não é suficiente que o professor tenha um 

grande domínio de seu conteúdo específico, é necessário que esse conteúdo esteja 

relacionado com o momento vivido pelos homens, que conheça bem a sociedade 

contemporânea, que detecte e mostre aos seus acadêmicos as contradições 

presentes em nossas vidas, que mostre porque os homens estão produzindo, hoje, 

esse modo de vida – competitivo, com ênfase na eficiência, em competências 

múltiplas. 

Apesar da legislação educacional brasileira sempre ter marcado o sentido de 

ser professor e, conseqüentemente, a preocupação com o processo de ensinar e 

aprender, voltada para a educação básica, e para a formação do professor em nível 

superior. Na década de 1970, por meio do então denominado Esquema I, a legislação 

brasileira apontou para a necessidade de uma formação didático-pedagógica para 

aqueles que estivessem interessados em adentrar ao magistério. A lei parecia indicar 

a necessária profissionalização do professor, rompendo assim com o caráter do 

professor leigo. Atualmente evidencia-se que a questão da formação de professores 

em nível superior, não está mais adstrita, apenas, à área das licenciaturas, uma vez 

que vem sendo bastante questionado e debatido a simples transposição de um 

profissional, conhecedor de sua especificidade, mas desconhecedor do que seja uma 

prática pedagógica. É claro que como qualquer outro profissional, não se nasce 

simplesmente professor, mas é necessária uma longa formação para se professorar. 

Detecta-se essa preocupação a partir do final do século XX, pois, começa-se a 

destacar, no meio acadêmico, a necessidade, a importância e o valor da formação 

para a docência em outras qualificações profissionais, em nível da educação superior, 
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outrora pouco considerada. No entanto, além de levantar a urgência da melhoria da 

prática pedagógica dos professores que atuam na educação superior, é necessário, 

também e principalmente, pensar na formação do professor que tenha um olhar 

investigativo, portanto, um professor pesquisador. 

Na atual estrutura universitária brasileira encontra-se o absurdo do mero 

ensinar e do mero aprender, esse momento lastimável e de graves implicações para 

a educação nacional fazem parte de um processo mais amplo e estão inseridos na 

dicotomia entre professor X instrutor. 

Esta colocação parece-nos bastante pertinente, e nos remete a alguns 

questionamentos: que contribuição esse modelo de “professor” presente em nossas 

instituições universitárias, especialmente, nas faculdades e universidades 

particulares, pode oferecer para a educação brasileira e para a formação de nossos 

jovens? Como é possível exigir o mínimo de qualidade de um profissional que não 

pode ser considerado um professor, pois exerce inúmeras atividades, na maioria dos 

casos? Não seria o caso da sociedade questionar as instituições universitárias 

particulares pelo modelo implantado e do professor formado? Quais as políticas 

educacionais poderiam ser adotadas pelo Ministério da Educação (MEC) para alterar 

essa lastimável situação?  

Acreditamos que, primeiramente, seria necessário expurgar a noção de 

“mercado educacional” imposto pelo projeto hegemônico neoliberal de nossa 

realidade, pois somente assim poderíamos exigir um ensino de qualidade, a “volta” 

dos profissionais de carreira, no caso, o professor pesquisador e uma maior 

preocupação com a qualidade dos profissionais formados pelas IES. Como uma última 

colocação gostaríamos que questionar o seguinte: como é possível para o profissional 

que exerce outras atividades profissionais durante o dia e no período noturno dedica-

se ao papel de “professor” pode desenvolver pesquisa? Mesmo que lhe tivessem 

fornecido na graduação e/ou na pós-graduação (especialização, mestrado) a 

bagagem teórica e instrumental necessária para o desenvolvimento competente de 

pesquisa não seria humanamente possível o desenvolvimento da mesma. Visto que 

lhe faltaria tempo e, por que não, disposição, incentivo e motivação, na medida, em 

que a pesquisa não corresponde a uma exigência e prioridade das instituições 

universitárias particulares (aqui consideradas as Universidades, os Centros 

Universitários, as Faculdades Integradas e as Faculdades). O que poderia motivar um 

professor a desenvolver atividades de pesquisa quando não lhe é oferecido as 
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mínimas condições para seu exercício e quando este mesmo profissional exerce a 

função de “professor” como uma forma de “bico”, que lhe proporciona status social e 

uma melhoria na renda mensal?  

Não seria o momento de refletirmos sobre a formação pedagógica de 

professores para atuação em nossos cursos de Graduação e Pós-Graduação que 

contemplem a área de conhecimento do empreendedorismo?  

A opção pela temática “Empreendedorismo pedagógico: a necessária 

contribuição da pedagogia para a área do empreendedorismo” justifica-se, 

principalmente, por três motivos, a saber: em primeiro pela esparca e insuficiente 

produção científica nas diversas áreas de conhecimento acerca da formação de 

professores e a prática docente; em segundo pela necessidade de criação e 

desenvolvimento de linhas de pesquisa em Programas de Pós-Graduação e de 

Grupos de Pesquisas cadastrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPQ) que se dediquem ao estudo da questão da formação 

de professores para os cursos de graduação que não contemplem disciplinas 

pedagógicas; em terceiro, por nossa tentativa de resgatar e transportar criticamente 

para outras áreas de conhecimento os estudos e pesquisas realizadas por 

pesquisadores nacionais e internacionais da área educacional. 

Este capítulo apresenta como objetivo investigar sobre a necessidade de 

formação pedagógica para os docentes da educação superior brasileira que atuam na 

área do empreendedorismo. Partimos do pressuposto que a falta de uma formação 

pautada em saberes pedagógicos dos professores universitários brasileiros que 

atuam na área de conhecimento do empreendedorismo não lhes proporciona 

subsídios teóricos e metodológicos para uma prática pedagógica de qualidade.  

Isto posto, justifica-se a incursão nas pesquisas e nos conhecimentos 

produzidos na área de conhecimento da pedagogia para a partir daí propor uma nova 

temática da área de conhecimento do empreendedorismo, denominada de 

empreendedorismo pedagógico que tratará de temas sobre a formação e a prática 

pedagógica do professor de empreendedorismo.  

 

Fundamentos do Empreendedorismo 

Igualmente como em muitas profissões, tal como a Administração, 

consideravasse que o empreendedorismo era uma coisa nata e intrínseca à 

personalidade das pessoas e conseqüentemente consideravam que não se pode 



Shigunov Neto, Alexandre; Fortunato, Ivan. (org.) O ensino do empreendedorismo: passado, 
presente, perspectivas. São Paulo: Edições Hipótese, 2018. 

- - - - -  

 
74 

ensinar o empreendedorismo. Entretanto, como no caso da Administração o 

empreendedorismo pode ser ensinado nos bancos escolares, em todos os níveis 

escolares. Isso ocorre porque o empreendedorismo não é uma arte, mas sim uma 

área de conhecimento que possui conhecimentos que podem ser aplicados para 

atingir determinados objetivos. 

O empreendedorismo enquanto atividade humana intrínseca a personalidade e 

as características pessoais do homem não é um fato novo na civilização humana e, 

nem, tampouco, uma exclusividade da sociedade capitalista, pois caminha 

paralelamente ao processo de transformação da humanidade. Entretanto, enquanto 

objeto de estudo seu surgimento ocorreu a partir da Revolução Industrial, mas seu 

desenvolvimento ocorre mesmo no século XX.  

Os pesquisadores que se dedicam na contemporaneidade ao tema do 

empreendedorismo remetem-se as obras de autores clássicos do liberalismo 

econômico, entre os quais destacam-se: Adam Smith, Richard Cantillon, Jean-

Baptiste Say e Joseph Schumpeter. 

Apesar dos estudos e pesquisas sobre o empreendedorismo se proliferarem 

em ritmo acelerado em várias áreas de conhecimento, ainda persiste em alguns casos 

uma certa indefinição e equívocos conceituais quando se referem ao termo 

empreendedorismo. O termo entrepreneur tem origem francesa e foi utilizado pela 

primeira vez por Jean-Baptiste Say para denominar o empreendedor. Já o termo 

entrepreneurship foi inicialmente utilizado por Joseph Alois Schumpeter no início do 

século XX para denominar a prática empreendedora ou como é comumente chamado 

de empreendedorismo e foi resgatado por Peter Drucker na década de 1980. 

 

A palavra ‘empreendedorismo’ é, ainda, constituída ortograficamente 
com o sufixo grego ‘ismo’ que constroem os substantivos que 
caracterizam sistema ou doutrina, como por 
exemplo: ’presidencialismo’ ou ‘cristianismo’ assim eles firmaram que 
a palavra ‘empreendedorismo’ pode ser entendida como: um sistema 
que se desenvolva sob os atos individuais ou coletivos, internos ou 
externos à estrutura organizacional, que realizem algo inovador, a 
partir da concepção de idéias construídas sob a percepção, 
compreensão e ação sobre o todo de um negócio (Bueno;Lapolli, 
2001, p.33). 

  

A partir das últimas décadas do século XX o empreededorismo ganhou 

destaque no meio acadêmico tornando-se, inicialmente, objeto de estudo de 

pesquisas de várias áreas de conhecimento, e, posteriormente, área de conhecimento 
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específica da Ciência Administrativa. Os estudos de pesquisadores internacionais 

sobre a temática surgiram em meados da década de 1980, com pesquisas de: Kirzner 

(1986), Drucker (1987), Degen (1989), Pinchot (1989), Resnik (1990), Fillion (1999, 

1999a e 2000) e Longenecker, Moore e Petty (1997). No Brasil pesquisadores vêem 

desenvolvendo pesquisas sobre o empreededorismo há mais de três décadas, entre 

os quais destacam-se: Araújo (1988), Dolabela (1999 e 1999a), Bueno e Lapolli 

(2001), Franzoni, Lapolli e Brinchenti (2001), Dornelas (2001), Tachizawa e Faria 

(2002), Teixeira e Barbosa (2002) e Chiavenato (2004) e Bueno (2005). 

Contudo, e apesar da importância das pesquisas para o desenvolvimento da 

área as pesquisas direcionam-se para evidenciar a importância do empreendedorismo 

para o desenvolvimento social e econômico do país, relegando a segundo plano 

questões pedagógicas, tais como: a formação do professor que atua na área do 

empreendedorismo, metodologias de ensino do empreendedorismo em todos os 

níveis de ensino, a formação do empreendedor, entre outras. 

Nesse sentido, pesquisas que contemplem questões sobre a formação do 

professor que atua na área do empreendedorismo, a prática pedagógica desse 

professor, o currículo das disciplinas de empreendedorismo, a análise dos cursos 

existentes, são fundamentais para que a área de conhecimento do empreendedorismo 

se desenvolva ainda mais e conquiste seu espaço no meio acadêmico. Por isso, um 

dos objetivos de nossa pesquisa é propor uma nova temática para a área do 

empreendedorismo: o empreendedorismo pedagógico, que tratará de temas sobre a 

formação e a prática pedagógica do professor de empreendedorismo. 

 

Fundamentos da Pedagogia 

O termo pedagogia tem origem no grego paidagogikós e ao longo dos tempos 

tem sido denominada de diferentes formas, tais como: a ocupação, encargo ou ofício 

do pedagogo; a arte de educar; ciência e técnica da educação que tem como objeto 

de estudo a sistematização e racionalização dos métodos de ensino, ou seja, a 

pedagogia é a área de conhecimento que se dedica aos problemas e assuntos 

educacionais. 

Na literatura acadêmica encontra-se duas linhas de pesquisas acerca da 

pedagogia, uma linha de pesquisa que analisa os aspectos históricos do processo de 

transformação da pedagogia, também denominada de estudos clássicos, em que 

destacam-se renomados pesquisadores: Debesse e Mialaret (1974), Luzuriaga 
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(1975), Monroe (1978), Eby (1978), Larroyo (1986) e Cambi (1999). A outra linha de 

pesquisadores dedica-se à análise dos aspectos contemporâneos da pedagogia 

podemos destacar, Franco (2003), Pimenta (1996) e Libâneo (2000). 

A temática da pedagogia, enquanto área de conhecimento humano e objeto de 

estudo de pesquisadores é muito antiga e pode ser visualizada paralelamente com a 

própria história da humanidade. Os primeiros relatos que se têm registro apresentam 

os filósofos gregos Platão e Aristóteles como os pioneiros a se dedicarem ao estudo 

das questões educacionais.  

 

Chamamos pedagogia à reflexão sistemática sobre educação. 
Pedagogia é a ciência da educação: por ela é que a ação educativa 
adquire unidade e elevação. Educação sem pedagogia, sem reflexão 
metódica, seria pura atividade mecânica, mera rotina. Pedagogia é 
ciência do espírito e está intimamente relacionada com filosofia, 
psicologia, sociologia e outras disciplinas, posto não dependa delas, 
eis que é ciência autônoma. Educação e pedagogia estão como 
prática para teoria, realidade para ideal, experiência para pensamento, 
não como entidades independentes, mas fundidas em unidade 
indivisível, como anversos e o reverso da moeda [...] Se a educação 
tem sua história, a pedagogia, sua porção teórica ou científica, 
igualmente a tem. A história da pedagogia estuda o desenvolvimento 
das idéias e ideais educacionais, a evolução das teorias pedagógicas 
e as personalidades mais influentes na educação (Luzuriaga, 1978, 
p.2-3).  

 

Apesar do conceito de pedagogia acompanhar o processo de transformação 

da humanidade o mesmo está repleto de ambigüidades e equívocos, pois o mesmo 

normalmente é confundido como metodologia, como didática, como procedimento de 

ensino, como prática do ensino. Contudo, isso reduz a pedagogia a mero instrumentos 

de ensino, o que não cabe à pedagogia que compreende um amplo conceito de teoria 

e prática da educação. A pedagogia é a área do conhecimento humano que possui 

como objeto de estudo a relação dicotômica entre teoria e prática da educação, ou 

seja, a pedagogia ocupa-se do estudo sistemático da prática pedagógica. 

 

Há uma idéia de senso comum, inclusive de muitos pedagogos, de 
que Pedagogia é o modo como se ensina, o modo de ensinar a 
matéria, o uso de técnicas de ensino. O pedagógico aí diz respeito ao 
metodológico, aos procedimentos. Trata-se de uma idéia simplista e 
reducionista. A meu ver, a Pedagogia ocupa-se, de fato, dos 
processos educativos, métodos, maneiras de ensinar, mas antes disso 
ela tem um significado bem mais amplo, bem mais globalizante. Ela é 
um campo de conhecimento sobre a problemática educativa na sua 
totalidade e historicidade e, ao mesmo tempo, uma diretriz orientadora 
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da ação educativa. O pedagógico refere-se a finalidades da ação 
educativa, implicando objetivos sóciopolíticos a partir dos quais se 
estabelecem formas organizativas e metodológicas da ação educativa. 
Nesse entendimento, o fenômeno educativo apresenta-se como 
expressão de interesses sociais em conflito na sociedade 
(Libâneo,2000, p. 21-22). 

  

E o mesmo Libâneo (2000) complementa sua definição afirmando que a 

pedagogia é á a área do conhecimento humano que se dedica ao estudo sistemático 

da educação, do ato educativo e da prática educativa presente na sociedade. 

Pela importância para o desenvolvimento da área e para uma educação de 

qualidade a proposição dessa nova linha de pesquisa denominada de 

empreendedorismo pedagógico, justifica-se que pesquisas sobre o modelo de 

formação dos professores na sociedade do conhecimento sejam realizadas e 

difundidas no meio acadêmico. 

 

A contribuição da Pedagogia para o Empreendedorismo 

Mas afinal qual é a contribuição que a pedagogia pode proporcionar para área 

do empreendedorismo? 

Sendo a pedagogia a ciência que apresenta como objeto de estudo a educação 

pode proporcionar significativas contribuições para o desenvolvimento da área do 

empreendedorismo, principalmente para o ensino do empreendedorismo e para a 

formação dos professores que atuam nessa área. 

Quando se fala em qualidade na educação, de modo geral, e na qualidade da 

educação superior, de forma específica, é preciso compreender que o conceito de 

qualidade é muito amplo, subjetivo e permeado de ambigüidades. Por isso, falar em 

qualidade na educação implica necessariamente falar em indicadores de análise, de 

modo a permitirem que seja realizada uma análise objetiva. Pode-se constatar a 

existência de inúmeros indicadores de qualidade da educação e sem dúvida alguma 

a atuação do professor em sala de aula e sua formação acadêmica são indicadores 

importantíssimos em qualquer análise da qualidade da educação. Isto posto, justifica-

se a inclusão de estudos, pesquisas e conhecimentos que tratem dessa temática tão 

importante, que é o empreendedorismo pedagógico. 

A contribuição da nova linha de pesquisa denominada empreendedorismo 

pedagógico compreende apresentar pesquisas e estudos que contemplem questões 

relacionadas a formação dos professores que atuam na área do empreendedorismo, 
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questões relativas a prática pedagógica desses professores, questões acerca do 

processo de aprendizagem dos seus alunos, questões sobre os saberes docentes 

necessários a uma atuação de qualidade, enfim, todas as questões relativas ao 

processo educativo da área do empreendedorismo. 

Essa nova linha de pesquisa que começa a ser interesse de pesquisa e estudos 

de pesquisadores nacionais, o empreendedorismo pedagógico, que se dedica ao 

estudo da formação dos professores e da prática pedagógica desse mesmo professor 

que atua na área do empreendedorismo pode ser tratada sob diversos prismas e 

correntes teóricas, entre as quais podemos destacar algumas: 

 

 a formação inicial dos professores; 

 a prática pedagógica dos professores; 

 os saberes pedagógicos dos professores; 

 a formação continuada dos professores; 

 a formação do professor pesquisador; 

 a formação do professor reflexivo; 

 a questão da profissionalização do professor; 

 a questão da ética profissional do professor; 

 a identidade do professor; 

 a questão da autonomia do professor; 

 a didática e o professor. 

 

Portanto, acreditamos que seja fundamental a realização de estudos e 

pesquisas sobre a temática proposta, no sentido de transpor da área educacional 

pesquisas e estudos sobre questões da prática pedagógica dos professores e 

transformar em conhecimento acessível e útil para os professores que atuam na área 

de conhecimento do empreendedorismo. 

 

Considerações finais 

Este capítulo pretendeu apresentar algumas reflexões sobre a necessidade de 

se criar uma nova linha de pesquisa na área de conhecimento do empreendedorismo, 

denominada de empreendedorismo pedagógico que tratará de temas sobre a 

formação e a prática pedagógica do professor de empreendedorismo.  
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A justificativa para a realização desse capítulo deve-se a dois fatores principais, 

em primeiro lugar pela proliferação de cursos de graduação que estão adotando a 

disciplina de empreendedorismo como obrigatória na grade curricular; e em segundo 

lugar pelo surgimento de uma nova área de pesquisa, qual seja, a Empreendedorismo 

Pedagógico que se dedica à análise da temática da docência e da pesquisa em 

Empreendedorismo. 

Definiu-se a pedagogia como a ciência da prática da educação, ou seja, a 

pedagogia é a ciência que se dedica à pesquisa da prática educativa e da transmissão 

de saberes no âmbito escolar, tendo por objeto de estudo a educação. 

A contribuição teórica esperada pode ser visualizada na tentativa de propor o 

surgimento de uma nova temática da área de conhecimento do empreededorismo, 

denominada de empreededorismo pedagógico que tratará de temas sobre a formação 

e a prática pedagógica do professor de empreededorismo. Nesse sentido, novas 

temáticas de pesquisa devem se desenvolver e adquirir relevância para o 

desenvolvimento das pesquisas na área do empreendedorismo pedagógico. 

 

Referências 

Araújo, Eduardo Borba de. (1988) Entrepreneurship e intrapreneurship: uma trajetória 
literária de 1979 a 1988. Revista de Administração de Empresas (RAE). São Paulo, 
28 (4), p. 67-76. 
 
Bueno, José Lucas Pedreira; Lapolli, Edis Mafra. (2001) Vivências empreendedoras: 
empreendedorismo tecnológico na educação. Florianópolis, ENE/UFSC. 
 
Bueno, José Lucas Pedreira. (2005) O empreendedorismo como superação do estado 
de alienação do trabalhador. Tese de doutorado. (Doutorado em Engenharia da 
Produção), Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Produção, UFSC, 
Florianópolis. 
 
Cambi, Franco. (1999) História da pedagogia. São Paulo, Unesp. 
 
Cantillon, Richard. (2005) Ensaio sobre a natureza do comércio em geral (1755). 
Segesta, Curitiba.  
 
Chiavenato, Idalberto. (2004) Empreededorismo: dando asas ao espírito 
empreendedor. São Paulo, Saraiva. 
 
Degen, Ronald Jean. (1989) O empreededor: fundamentos da iniciativa empresarial. 
8.ed. São Paulo, MacGraw-Hill. 
 
Dolabela, Fernando. (1999). O segredo de Luíza. São Paulo, Cultura Editores 
Associados.  



Shigunov Neto, Alexandre; Fortunato, Ivan. (org.) O ensino do empreendedorismo: passado, 
presente, perspectivas. São Paulo: Edições Hipótese, 2018. 

- - - - -  

 
80 

 
Dolabela, Fernando. (1999) Oficina do empreendedor. São Paulo, Cultura Editores 
Associados.  
 
Dornelas, José Carlos de Assis. (2001) Empreendedorismo: transformando idéias em 
negócios. 2.ed. Rio de Janeiro, Campus. 
 
Drucker, Peter F. (1987) Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurslip): prática 
e princípios. 2.ed. São Paulo, Pioneira. 
 
Eby, Frederick. (1976) História da educação moderna. 2.ed. Porto Alegre, Globo, 
1976. 
 
Fillion, L. J. (1987) Empreededorismo: empreendedores e proprietários-gerentes de 
pequenos negócios. Califórnia. 
 
Fillion, Louis Jacques. (1999a) Diferenças entre sistemas gerenciais de 
empreendedores e operadores de pequenos negócios. RAE - Revista de 
Administração de Empresas, São Paulo, v.39, n.4, p.6-20. 
 
Fillion, Louis Jacques. (2000) Empreededorismo e gerenciamento: processos 
distintos, porém complementares. RAE Light, São Paulo, v.7 n.3, p.2-7. 
 
Fillion, Louis Jacques. (1999) Empreededorismo: empreendedores e proprietários-
gerentes de pequenos negócios. Revista de Administração, São Paulo, v.34, n2, p.5-
28. 
 
Franco, Maria Amélia Santoro. (2003). Pedagogia como ciência da educação. 
Campinas, Papirus. 
 
Franzoni, Ana .Maria B; Lapolli, Édis Mafra; Brinchenti, C. (2001) Vivências 
empreendedoras: intraempreendedorismo. Floriaónpolis, ENE/UFSC. 
 
Friedlaender, Gilda Maria Souza. (2005) Metodologia de ensino-aprendizagem 
visando o comportamento empreendedor. Tese de doutorado. (Doutorado em 
Engenharia da Produção), Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Produção, 
UFSC, Florianópolis. 
 
Kirzner, Israel M. (1986). Competição e atividade empresarial. Rio de Janeiro, Instituto 
Liberal. 
 
Larroyo, Francisco. (1986) História da educação e pedagogia. São Paulo, Mestre Jou. 
 
Libâneo, José Carlos. (2000). Pedagogia e pedagogos, para quê? 3.ed. São Paulo, 
Cortez. 
 
Longenecker, Justin G., Moore, Carlos W; PETTY, J. (1997). William. Administração 
de pequenas empresas. São Paulo, Makron Books. 
 



Shigunov Neto, Alexandre; Fortunato, Ivan. (org.) O ensino do empreendedorismo: passado, 
presente, perspectivas. São Paulo: Edições Hipótese, 2018. 

- - - - -  

 
81 

Luzuriaga, Lorenzo. (1975) História da educação e da pedagogia. 7.ed. São Paulo, 
Editora Nacional. 
 
MISES, Ludwig Von. (1990). Ação humana: um tratado de economia. Rio de Janeiro, 
Instituto Liberal. 
 
Monroe, Paul. (1978) História da educação. 15.ed. São Paulo, Editora Nacional. 
 
Naisbitt, John. (1987) Megatendências: as dez grandes transformações ocorrendo na 
sociedade moderna. São Paulo, Nova Cultural. 
 
Pereira, Sonia M. (2001) A formação do empreendedor. Tese de Doutorado. 
(Doutorado em Engenharia de Produção), Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Produção, UFSC, Florianópolis. 
 
Pimenta, Selma Garrido. (org.) (1996) Pedagogia, ciência da educação? São Paulo, 
Cortez. 
 
Pinchot, Gifford III. (1989) Intrapreneuring: porque você não precisa deixar a empresa 
para tornar-se um empreendedor. São Paulo, Harbra. 
 
Resnik, P. (1990) A bíblia da pequena empresa: como iniciar com segurança sua 
pequena empresa e ser bem-sucedido. São Paulo, Makron Books. 
 
Santos, M. S. (2004) Método para investigação do comportamento empreendedor. 
Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis. 
 
Say, Jean-Baptiste. (1983) Tratado de economia política. São Pualo, Abril Cultural. 
 
Schumpeter, J. A. (1985) A teoria do desenvolvimento econômico. São Paulo, Nova 
Cultural. 
 
Smith, Adam. (1983) A riqueza das nações. Investigação sobre sua natureza e suas 
causas. São Paulo: Abril Cultural. 
 
Soares, M. L. (2002) A educação empreendedora nos cursos de graduação em 
administração: proposta a partir de um estudo comparativo. 2002. Tese (Doutorado 
em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 
 
Tachizawa, Takeshy; Faria, Marília (2002). Criação de novos negócios: gestão de 
micro e pequenas empresas. Rio de Janeiro, FGV. 
 
Teixeira, Rivanda; Barbosa, Jenny. (2002) Empreendedorismo e pequenas e médias 
empresas: o estado de arte em pesquisa no Nordeste. Sergipe, Editora da UFS. 
  



Shigunov Neto, Alexandre; Fortunato, Ivan. (org.) O ensino do empreendedorismo: passado, 
presente, perspectivas. São Paulo: Edições Hipótese, 2018. 

- - - - -  

 
82 

CAPÍTULO 05 - DETERMINANTES DA EDUCAÇÃO PARA O 
EMPREENDEDORISMO (EPE): PROPOSIÇÃO E DISCUSSÕES1 

 
 

Alcielis de Paula Neto 
Magnus Luiz Emmendoerfer 
Juliana Paula Alves de Azevedo 

 
 

O fenômeno do empreendedorismo apresenta muitas virtudes na 

contemporaneidade. Dentre elas as propostas tangíveis de geração de trabalho e 

renda sustentável, as possibilidades de ascensão social e redução da pobreza, o 

desenvolvimento sócio-econômico nacional e a autorrealização pessoal (McClelland, 

1961; McMullan & Long, 1987; Schumpeter, 1997; Bragança, 2017). Todavia, trata-se 

de um fenômeno complexo, multifacetado, de grande amplitude e implicações 

diversas. Assim, suscetível a mitos, falácias e imprecisões que dificultam a sua 

assimilação e corroboram com frequentes fracassos na implantação e 

operacionalização de muitas atividades produtivas. 

Essa magnitude do empreendedorismo absorve a essência de vários 

constructos com suas próprias singularidades e variáveis. Inovação, oportunidades 

inexploradas, assunção de riscos, incertezas ambientais são matrizes centrais do 

termo. Outros vetores envolvem a questão da originalidade e criação de ideias, a 

tomada de decisão, a ação e o pragmatismo, a alocação de recursos, a capacidade 

de liderança e a gestão de mudanças. Eis um exemplo de citação: É necessário 

"reconhecer a relação entre a multiplicidade de fatores necessários, mas não 

suficientes, que compõem o empreendedorismo e, assim, promover a qualidade do 

trabalho empírico e teórico no campo" (Neck & Greene, 2011, p. 55). 

O empreendedorismo ainda pode ser tipificado oportunamente: corporativo, 

público, social, coletivo etc. Também pode ser subdividido em categorias de análise 

de acordo com algumas características e funções inerentes: ação empreendedora, 

orientação e/ou intenção empreendedora, processo empreendedor, capacidade 

empreendedora etc. São exaustivos os estudos sobre as Características 

Comportamentais Empreendedoras (CCE´s), sobre as vertentes teóricas do 

                                            

1 Agradecimentos ao apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
CNPq, processo 408437/2016-2, e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - 
FAPEMIG, processo APQ-02969-16. 
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empreendedorismo (econômica, comportamental, traços de personalidade etc.) tanto 

na criação de organizações quanto na inovação de suas práticas internas 

(Emmendoerfer, Valadares & Hashimoto, 2010). No geral, o ecletismo e a 

dinamicidade do conceito de empreendedorismo reporta a lidar com a complexidade. 

Outro detalhe marcante: envolve a conexão com a ação de indivíduos (Venkataraman, 

1997), ou seja, os empreendedores. 

Isso demanda inteligências, habilidades e competências múltiplas daqueles 

que se propõem a assimilar a filosofia empreendedora. São raras as condições inatas 

de uma pessoa que, naturalmente, apresente conhecimento tácito suficiente para 

manejar o empreendedorismo na sua plenitude. O conhecimento explícito deve ser 

agregado na formação do potencial empreendedor. É necessário um esforço na 

apreensão de informações, metodologias, métodos, ferramentas, técnicas que 

facilitem e estimulem o desenvolvimento do empreendedorismo. 

Tentativas e erros, improvisações, amadorismos não cabem no cenário atual 

para a criação e manutenção de qualquer empreendimento. Dissolver patrimônios, 

desperdiçar recursos escassos ou fazer investimentos que se perderam sem 

contrapartidas satisfatórias é insensatez. Sacrificar o trabalho e o esforço de 

colaboradores em vão, então, seria uma imprudência perversa capaz de transformar 

sonhos em pesadelos. Atuar no empreendedorismo não é só uma condição 

motivacional. Não basta "boa vontade" e disposição para trabalhar, ou mesmo achar 

que estar motivado é o suficiente para a materialização de uma ideia brilhante. 

Observa-se que é necessário preparo, know-how, desempenho e estratégia. 

Isso remete a uma forma de "alfabetização" específica para se lidar com o novo, 

com a inovação, com a criação e o desenvolvimento de empreendimentos. É 

importante uma conscientização sobre os efeitos colaterais do empreendedorismo, 

com os devidos cuidados para não se arruinar investimentos ou inviabilizar 

determinados insights promissores e, sim, promovê-los e multiplicá-los. Eis um 

exemplo de citação: É importante a noção de que "o empreendedorismo se estabelece 

como um fenômeno cultural, fortemente embasado no processo educacional" 

(Masiero, 2009, p. 404). Essa diretriz rompe com a noção de que as pessoas nascem 

naturalmente com as CCE´s. 

Apresenta-se então a Educação para o Empreendedorismo (Mwasalwiba, 

2010), o qual abreviaremos como (EpE) e diz respeito a um processo pedagógico, 

sobretudo, andragógico (Forrest & Peterson, 2006), que visa a formação, qualificação 
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e capacitação de indivíduos que querem fazer as coisas acontecerem e ensejam ao 

autoemprego, ao desenvolvimento de um negócio próprio e/ou incremento de 

atividades produtivas, com ênfase em inovação, onde o foco é a atividade fim. Difere, 

portanto, do termo Educação Empreendedora (EE), cuja ênfase centra-se na atividade 

meio, buscando revolucionar ou transformar os métodos, técnicas, ferramentas e 

modelos de ensino e aprendizagem tradicionais aplicáveis em quaisquer áreas do 

conhecimento. Assim, a EpE pode incluir a EE. 

Contudo, ao se considerar a EpE, várias inquietações emergem: existe uma 

fórmula ideal de preparo para o empreendedorismo? Há um protocolo já testado que 

uma vez seguido pode formatar um legítimo empreendedor? Quais são os caminhos 

que facilitam a vida do empreendedor em potencial? O que deve ser feito para que 

atores sociais tornem-se empreendedores? O empreendedorismo, de fato, pode ser 

ensinado? É desejável a padronização de uma pedagogia para o empreendedorismo? 

Essas questões se sobrepõem e desencadeiam outras tantas que acabam sendo 

sintetizadas em uma questão-chave que é a essência deste capítulo: quais são os 

principais determinantes da educação para o empreendedorismo (EpE)? 

Neste sentido, buscar-se-á aqueles fatores que podem fazer a diferença no 

processo de ensino e aprendizagem do empreendedorismo. Isso porque acredita-se 

que o empreendedorismo deva ser analisado de forma holística e sistêmica por meio 

da interação e correspondência de uma série de fatores que se relacionam 

mutuamente, cuja interpretação isolada deve ser desestimulada. 

 

Métodos 

Os procedimentos metodológicos adotados para se responder a questão-chave 

apresentada são provenientes de estudos empíricos e pesquisas de campo de 

natureza qualitativa envolvendo triangulação de três métodos. Destacam-se: 1) 

Autorrelato da experiência profissional no campo da EpE; 2) Grupos focais com 

estudantes de uma Instituição de Ensino Superior (IES); 3) Meta-estudo realizado 

sobre o tema proposto. 

O relato da experiência docente de um dos autores representa uma 

constatação empírica, pode-se dizer até uma pesquisa-ação, de um profissional que 

atuou durante doze anos (2002-2013) em uma IES privada de referência no Vale do 

Aço (leste de Minas Gerais). Ele lecionou principalmente no Curso de Administração 

trabalhando com alunos iniciantes e formandos. Portanto, acompanhando o processo 
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de evolução e maturação dos alunos durante o curso. Nesse período, o referido curso 

passou por várias reformas curriculares e modernizações. Uma delas: a 

transformação do curso de Administração convencional para a Administração com 

ênfase em Empreendedorismo, ponto-chave para o autorrelato. Esse mesmo 

professor, durante seis anos também fez parte da Comissão de Avaliação Institucional 

de curso e da própria IES tendo tido contato com informações sobre a performance 

docente no manejo das disciplinas inerentes ao empreendedorismo. Também era o 

articulador das expectativas e feedback dos alunos no processo de melhoria contínua 

do curso. O mesmo também trabalhou com disciplinas específicas do escopo do 

empreendedorismo: Comportamento Empreendedor e Gerencial (Empresa-Ação), 

Desenvolvimento Gerencial, Teoria Geral da Administração, Administração 

Contemporânea, Gestão Estratégica, Pesquisa de Marketing e Plano de Negócios. 

Além disso o docente em questão foi coordenador e professor em cursos de pós-

graduação: Empreendedorismo, Marketing e Finanças; MBA em Gestão Empresarial; 

MBA em Finanças e Controladoria. Nestes cursos, além dos processos de avaliação 

institucional eram frequentes a realização de grupos focais com os alunos para a 

averiguação e ações corretivas no andamento dos cursos. Vários planos de negócios 

foram acompanhados com os devidos impactos no desenvolvimento regional, como 

também o monitoramento das atividades profissionais dos alunos egressos em função 

da absorção de suas iniciativas empreendedoras no mercado. 

Todavia, para neutralização do viés do pesquisador com o autorrelato, 

procedeu-se a realização de duas sessões de grupos focais com alunos de diferentes 

áreas do conhecimento de uma universidade pública federal. Uma sessão realizada 

em novembro de 2016 e a outra em setembro de 2017. Cada sessão durou em média 

duas horas com oito entrevistados em cada. O tema central que subsidiou o roteiro da 

entrevista foi Educação e Empreendedorismo. Para tanto, houve uma preocupação 

excessiva com os protocolos que garantem a qualidade dos grupos focais: 

infraestrutura adequada, preparo do moderador, ambiência para interação dos 

participantes e equipamentos audiovisuais para gravação. 

Somado a isso, realizou-se um meta-estudo específico sobre EpE no período 

de novembro de 2016 a outubro de 2017. Esse meta-estudo objetivou fazer uma 

reflexão e análise crítica dos artigos publicados em revistas e congressos (Cappelle 

et al., 2006). sobre a EpE. Trata-se de um método responsável por reunir um conjunto 

de técnicas específicas que são baseadas na sistematização dos dados obtidos a 
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partir da literatura científica. O levantamento de dados é resultado da organização 

lógica das informações descritas no material bibliográfico. Portanto, o meta-estudo foi 

conduzido posteriormente a partir da análise de artigos levantados por meio da revisão 

de literatura científica (Patton, 2006). 

Nesse ínterim, após uma triagem mais abrangente, foram selecionados 93 

artigos em periódicos internacionais classificados pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) nas bases de dados Scielo, 

Spell, Web of Sciense e Scopus para averiguação. Alguns artigos foram de 

procedência das bases Emerald e ProQuest, para fins do meta-estudo proposto, 

obviamente utilizando-se recursos da rede mundial de computadores, a Internet. As 

plataformas da internet do Periódicos Capes (http://www.periodicos.capes.gov.br/) e 

do Google Acadêmico (https://scholar.google.com.br/) foram muito úteis nesse 

processo. Houve a prevalência dos periódicos de maior prestígio internacional e de 

maior fator de impacto acadêmico-científico. 

Assim sendo, mediante essa triangulação metodológica, entende-se ser 

possível fazer considerações consistentes, e com um rigor científico palpável sobre 

os determinantes da EpE. Com efeito, um denominador comum emerge das análises 

conclusivas da análise dos dados coletados sobre a EpE. Complexidade sistêmica. 

Parece redundante, mas as inúmeras variáveis que vão compor os determinantes da 

EpE se interrelacionam mutuamente, não são excludentes e se complementam 

tornando desafiador o desenvolvimento de programas que visam à propagação do 

empreendedorismo. Daí as imprecisões do campo que, conforme se vê na seqüência, 

é impactado de diversos fatores (Shane & Venkataraman, 2000). Por isso a 

necessidade de estudá-los com maior profundidade. 

 

Educação para o Empreendedorismo (EpE) 

A essência, as preocupações e os objetivos do empreendedorismo como 

campo de estudo, sobretudo no âmbito de um processo educativo, exige uma 

definição a contento, porém difícil de ser sedimentada unanimemente. Ao se analisar 

um conjunto de literaturas, observou-se que poucos autores definem precisamente a 

EpE (Mwasalwiba, 2010). 

Walter e Dohse (2012) analisam a forma como os modos da EpE (tais como as 

simulações de negócios e as aulas teóricas reflexivas) isolados e em interação nas 

universidades em âmbito regional, afetam os estudantes e as suas intenções de 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
https://scholar.google.com.br/
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negócio. Neste caso, seria até mais adequado o termo Educação Empresarial, 

considerado um processo de proporcionar aos indivíduos a capacidade de reconhecer 

os insights e as oportunidades comerciais, a auto-estima, o conhecimento e as 

habilidades para agir sobre elas (Jones & English, 2004). 

Na realidade, a maioria das pesquisas sobre a EpE revela a sua natureza 

experimental (Kakouris, 2011). Assim, os educadores facilitam essa prática irradiando 

conhecimento, cultivando habilidades e também promovendo alterações nas atitudes 

dos estudantes para que estes possam se aventurar em negócios e ou determinadas 

operações. As reflexões promovidas durante os cursos são consideradas essenciais 

para todo o processo de aprendizagem. Existe, por exemplo, uma matéria - a teoria 

do comportamento planejado, que implica ainda a hipótese de que as iniciativas 

empresariais reais podem resultar de intenções empresariais subjacentes (Kakouris, 

2011). 

De qualquer forma, a EpE tem o potencial de permitir que os cidadãos adquiram 

competências e criem os seus próprios empregos. Na Tunísia, numa reforma 

curricular criou-se um campo de empreendedorismo que forneceu formação 

profissional e treinamento para ajudar os estudantes universitários a preparar um 

plano de negócios com resultados efetivos (Premand et al., 2016). Nesse ponto é 

sempre bom lembrar que "empreendedores de sucesso nunca param de aprender" 

(Filion, 1999b, p.15). Neste contexto, uma medida do impacto da EpE pode ser 

percebida por meio do número de empresas criadas por estudantes. No entanto, tal 

medida simplifica os objetivos de promover uma mentalidade empreendedora que é o 

principal objetivo da educação para o empreendedorismo. A melhoria da auto-eficácia 

empresarial, a qualidade das oportunidades reconhecidas, a adoção de inovação são, 

por exemplo, aspectos intrinsecamente envolvidos nas consequências da 

aprendizagem empresarial (Kakouris, 2011). 

Filion (1999a; 1999b) retoma Collins e Moore (1970) que introduziram a 

questão da aprendizagem como uma das características mais marcantes de 

empreendedores de sucesso. A aprendizagem, a aquisição e a expressão de know-

how gerencial e técnico tornam-se o modo de vida dos empreendedores de sucesso. 

Trata-se de uma forma contínua e frequentemente bem detalhada de monitoração-

reflexão-digestão do que está acontecendo. Isso conduz à correção, ao ajuste e à 

melhora do que é feito e de como é feito. "Os empreendedores são incentivados a 
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aprender pela sua visão, o que também lhes ajuda a estabelecer diretrizes para aquilo 

que precisam aprender" (Filion, 1999b, p. 15). 

Visto de uma perspectiva educacional, o empreendedorismo pode agora ser 

visto como uma forma de pedagogia que renova os paradigmas de aprendizagem 

anteriores e promove práticas institucionais educacionais (Kyro, 2015). O 

empreendedorismo é um tema em evidência, que, ao contrário de que muitos 

imaginam, não é fruto de uma condição inata das pessoas. É sim uma competência 

que pode ser assimilada e apreendida, desdobrando-se em resultados tangíveis e 

operacionais, não só na iniciativa privada, mas também no setor social e nas esferas 

governamentais. Dessa forma, Drucker (1986) afirmou que a cultura e os valores 

compartilhados são fundamentais para a formação (ou não) do empreendedor ao 

longo de seu tempo de vida. 

Katz (2003), oferece e analisa uma cronologia detalhada de mais de 100 anos 

da educação para o empreendedorismo nos Estados Unidos (1876-1999). Uma de 

suas conclusões é que este campo de estudo já atingiu a maturidade nesse país. Uma 

outra diz respeito ao provável crescimento desta área fora dos EUA e o 

extrapolamento para além dos limites das escolas de negócio. O que abre 

precedentes para se estudar a apreensão deste tema pelas escolas de governo. 

Assim, "o que verdadeiramente importa é, em meio a tanta informação disponível, 

ensinar a separar o supérfluo e não confiável do que tem valor e desenvolver a 

capacidade de refletir, juntar peças e inovar a partir dali" (Kyllönen, 2017, p. 90). Neste 

sentido, se propõe determinantes da EpE. 

 

Proposição de determinantes da EpE 

A partir dos autores consultados (e referenciados no final deste capítulo), dos 

grupos focais realizados e de dados do autorrelato de experiência verificou-se que a 

EpE é um fenômeno abrangente e universal, podendo ser destinado a todas as áreas 

do conhecimento e expansiva a todos os setores de atividades. O foco no indivíduo, 

o papel das instituições públicas, os centros de ensino e universidades vinculadas ao 

setor público também atestam essa relação. 

Outro detalhe é que os governos são os que mais investem e fomentam a EpE 

interessados no avanço desta temática interessados nas propostas de 

desenvolvimento socioeconômico interno. Quando se examina vários trabalhos sobre 

empreendedorismo também se consegue constatar a importância da educação e da 
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formação de atores no desenvolvimento e avanço do tema. Boa parte dos estudiosos 

rejeitam o empreendedorismo como uma condição inata e reafirmam a necessidade 

constante de capacitação, qualificação e educação continuada nesta matéria. Assim, 

foram identificados doze determinantes da EpE, conforme Figura 1.  

 

Figura 1: Determinantes da Educação para o Empreendedorismo (EpE) 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração nossa. 

 

Uma vez pontuados os principais determinantes da EpE, entende-se que 

reforçar algumas abstrações que se sobressaíram e que foram pontos convergentes 

na triangulação dos dados coletados e apurados seja relevante. Portanto, segue a 

parte da discussão com destaque prioritário para aquelas questões consideradas 

coronárias nos determinantes evidenciados tendo-se em vista a configuração de uma 

EpE próxima do ideal. Isto é, que oportunize a realização de empreendimentos bem-

sucedidos por meio de uma qualificação e preparo adequado do empreendedor via 

EpE. 

 

Discussão dos pontos coronários das determinantes da EpE 

Nesta seção, foram discutidas e caracterizadas cada uma das determinantes 

da EpE indicadas na Figura 1. Ao final de toda a discussão, foi apresentado um 

esquema em forma de Tabela que sintetiza a discussão deste capítulo. 
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Cursos e programas 

Atividades experienciais e práticas. Essas são as palavras centrais nesse 

determinante. Os resultados apontaram que cursos e programas são a razão de ser 

da EpE, em que as disciplinas e conteúdos que os compõem devem priorizar questões 

funcionais. Portanto, aulas expositivas e dialogadas em sala, baseadas somente na 

ilustração de estudos de caso, polemização de teorias e ilustrações, sobretudo de 

situações estrangeiras são insuficientes. Os alunos devem aprender fazendo. Ir para 

campo, se relacionar com os clientes em potencial, buscar negociar com 

fornecedores, ter diplomacia com as autoridades etc. Uma postura apenas passiva de 

receptor de informações dificulta a assimilação significativa das competências 

necessárias e o desenvolvimento das CCE´s. A composição dos conteúdos 

pertinentes é outro fator crítico. Estes devem estar consorciados com as noções gerais 

de administração considerando suas funções essenciais (planejamento, organização, 

direção e controle). Também de suas áreas funcionais vitais (Estratégia, Marketing, 

Recursos Humanos, Produção e Operações, Finanças e Controladoria, Sistema de 

Informação). Manter o negócio criado é uma relevante evidência da ideia inovadora 

implementada. 

 

Infraestrutura 

Será que uma boa apostila ou um "professor-show" que cria didáticas 

inovadoras e pouco convencionais para o ensino do empreendedorismo em sala de 

aula é o suficiente para a efetividade da EpE? "Cuspe e giz", bastam? Nos dados 

coletados evidenciaram-se que uma infraestrutura adequada, com instalações, 

equipamentos audiovisuais, laboratórios específicos e outros suplementos logísticos 

complementares é primordial para o sucesso da EpE. É importante ter um ambiente 

que favoreça e permita o acesso a simulação de Empresas, jogos empresariais, 

softwares e assessórios de informática típicos, balcões de negócios, promoção de 

feiras e workshops, visitas técnicas e outras atividades que extrapolem o ambiente de 

sala de aula. Reuniões in loco com empresários, participação em grupos focais, 

implementação de Empresas-ações e laboratórios de desenvolvimento empresarial é 

recomendado. As instituições de maior prestígio neste assunto sempre canalizam 

recursos, materiais, espaços físicos e transportes para a criação de incubadoras, 
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empresas-júniores, business angels, startups, spin-offs, fundações, associações e 

coisas do gênero. Tudo relacionado ao aporte de infraestrutura. 

Publicações 

É importante que as publicações tenham rigor científico e valor acadêmico, 

sobretudo que avancem na consistência de conteúdo para os níveis de mestrado e 

doutorado. O que existe hoje em muita abundância no mercado são livros que 

espelham casos de sucesso que se enquadram na linha de autoajuda e teor 

motivacional sensacionalista. Eles exageram no prenúncio das vantagens e glórias do 

empreendedorismo, mas negligenciam os fatores controversos. Deve-se filtrar essas 

publicações e priorizar aquelas de corpo editorial de notoriedade, que passam por 

banca de avaliação e que foram passíveis de reflexões profundas que considerem a 

complexidade do processo. Os manuais diretos, que apenas pontuam tópicos de 

impacto sobre o empreendedorismo são muito simplificados e encobrem detalhes 

preciosos relacionados a fracassos, prejuízos, mitos e efeitos colaterais impactantes 

sobre o empreendedorismo, e que provocam aprendizagens. Muitas publicações são 

apenas clichês para fins comerciais, outras pecam nas traduções de referenciais 

internacionais e outras apenas reproduzem "mais do mesmo" ferindo até princípios 

autorais. 

 

Economia 

Alguns estudiosos defendem que para fomentar o empreendedorismo, basta o 

governo impulsionar a economia e tornar atrativo as variáveis macroeconômicas (taxa 

de juros, câmbio, PIB, balança comercial, inflação etc. que, naturalmente, muitos 

empreendedores vão surgir.  Invariavelmente, o cenário econômico conspira a 

favor ou contra as iniciativas de empreendedorismo. Economia em expansão exige 

disponibilidade de produtos e serviços no mercado, e pode afetar positivamente a 

oferta. Promove um melhor rateio da concorrência e ameniza as barreiras a novos 

entrantes no mercado, ou seja, favorece a inserção de empreendedores. As 

oportunidades tendem a aflorar mais. O inverso é verdadeiro e um cenário restritivo 

inibe a emergência de vários empreendimentos. Todavia, deve-se considerar que, 

mesmo numa recessão, com o aumento do desemprego e a queda da renda, as 

pessoas vão ter que arriscar mais para sobreviver e ter uma qualidade de vida digna, 

o que faz da EpE uma alternativa a uma economia estagnada e em decadência. 
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Inovações e a criatividade podem reverter todo um cenário negativo e prospectar 

melhorias. 

 

Professores 

Aqueles oriundos de carreira essencialmente acadêmica que não tiveram 

qualquer experiência de mercado e de trabalho em empresas terão que se esforçar 

mais no manejo e didática do ensino do empreendedorismo. A disposição de 

exemplos ilustrativos para que os alunos assimilem com mais confiabilidade e 

segurança o aprendizado fica mais dificultado. A dinâmica das aulas pode se tornar 

mais pedantes e reféns de manuais que apenas reproduzem informações e modelos 

que ficam desconectados da realidade com o passar do tempo. Ainda existem aqueles 

docentes com um viés essencialmente crítico e unilateral quanto à epistemologia e 

ontologia do empreendedorismo. Isso cria inúmeras barreiras e pode conduzir a 

temática a um radicalismo que tolhe a visão multifocal que os alunos requerem ter 

sobre esse assunto. São muitos os prós e os contras a serem considerados. Ficou 

evidente nessa determinante que a experiência e a expertise do docente com as 

questões práticas tangíveis do empreendedorismo são diferenciais na qualidade das 

aulas. As avaliações de professores que são convencionais e restritas ao trivial da 

sala de aula têm mostrado a preocupação dos estudantes quanto à inspiração e à 

credibilidade para se estudar o empreendedorismo. 

 

Alunos 

O perfil do aluno e o interesse do mesmo no tema do empreendedorismo tende 

a afetar o processo de ensino e aprendizagem desta temática. Aprender por meio de 

experiências é uma questão fulcral neste caso, como também é a disposição do 

discente para um comportamento proativo e não reativo-passivo para os fins de 

trabalhabilidade e no futuro. Muitos estudantes almejam estabilidade e alta 

remuneração em seus futuros trabalhos, mas se esquecem que isso está sujeito a 

uma série de restrições, sobretudo, de realização pessoal, de independência e de 

autonomia profissional. Mas, mesmo um empregado não pode se privar das virtudes 

empreendedoras para os casos de promoção e ascensão na carreira e também para 

as questões contingenciais, como uma demissão inesperada. No entanto, qualquer 

pessoa pode avançar na aprendizagem do empreendedorismo, mesmos os 

desinteressados, a princípio. Entretanto, os dados do presente estudo revelaram que 
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a EpE deve fazer uma triagem e seleção daqueles alunos que têm predisposição com 

o empreendedorismo (interesse vibrante, histórico familiar, aversão a trabalhar para 

os outros como empregado etc.). Uma boa iniciativa de EpE deve começar com esses 

alunos e absorver os demais, em número menor, como contrapeso, de modo a 

estimular os mais retraídos ou desinteressados a terem um contato positivo com o 

assunto.  

 

Governos 

Em suas diferentes esferas (municipal-local, estadual-regional e federal-

nacional), os governos são propulsores da EpE. Numa perspectiva mais diretamente 

intervencionista, ele pode viabilizar condições para a proliferação e enraizamento 

desta matéria em muitas organizações próprias, autarquias e instituições parceiras. 

Como também, indiretamente, ele pode estimular o avanço da EpE por outras vias, 

como a economia, já analisada. O fato é que a articulação de políticas públicas 

voltadas para o empreendedorismo, com subsídios e dotações orçamentárias 

adequadas tem elevado potencial no desenvolvimento da nação, com impacto na 

geração de emprego e renda e nos critérios de inovação tecnológica. Seja fomentando 

cursos preparatórios, seja financiando o ensino institucionalizado, o governo pode 

conduzir a definição das regras de conduta e das condições ideais para estimular a 

EpE. Logicamente que o sistema de governo adotado faz a diferença e países de 

tradição mais liberal tem tido os registros de melhores resultados neste caso. 

Entretanto, um Estado mais centralizado também pode ser empreendedor ao assumir 

a vanguarda na constituição das atividades produtivas. Todavia, o processo 

regulatório, o marco-legal, a questão da tributação e a concessão de créditos e 

benefícios estão diretamente relacionadas a este determinante. 

 

Instituições de Ensino 

A natureza original das instituições de ensino e a sua capacidade de renovação 

e reinvenção nos fins de sua missão institucional interferem muito na disseminação 

da EpE. Uma instituição interiorana nascida para impulsionar pesquisa básica em 

Ciências Agrárias, provavelmente, levará um tempo maior para se adaptar aos 

parâmetros da EpE do que uma instituição de um grande centro pautada em pesquisa 

aplicada em business. As instituições de ensino devem requerer nos projetos políticos 

pedagógicos dos cursos que mantenham e desenvolvam práticas em relação a 
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questão do empreendedorismo. Devem integrar de forma sistêmica os módulos das 

disciplinas a fim de sinalizar para os colaboradores (docentes e funcionários técnico-

administrativos) a importância de uma matriz curricular envolta com o 

empreendedorismo. Isso em todas as áreas do conhecimento. Um curso de medicina, 

vai formar médicos que irão criar e administrar consultórios, hospitais e demais 

unidades de saúde, por exemplo. Portanto, uma atenção especial deve ser dada a 

este tópico pelas instituições de ensino principalmente porque elas tem 

responsabilidades quanto aos alunos egressos no mercado de trabalho e quanto ao 

desenvolvimento político-econômico de suas nações. 

 

Cultura 

Algumas nações tidas como desenvolvidas procuram valorizar a EpE, 

sobretudo como insumo de desenvolvimento econômico. Neste caso, são até 

favorecidos por marcos legais-institucionais que privilegiam o empreendedorismo em 

muitas circunstâncias, como a valorização da iniciativa individual e privada, no direito 

de propriedade, na lucratividade, na liberdade e na democracia. Os valores, os 

símbolos, os ritos, as crenças e os costumes nestes países vão sendo compartilhados 

na sociedade de tal forma que as barreiras ao empreendedorismo são menores e o 

aproveitamento das oportunidades é uma tônica para todos. Neste aspecto, desde 

cedo o empreendedorismo passa a ser compreendido como um componente cívico 

de geração de riquezas, poder e realização pessoal. Nações com esse pré-requisito 

cultural tem destaque no cenário internacional e na globalização. Portanto, o fator 

cultural também é um determinante que agrava muito o sucesso ou não da EpE. 

Quando se trabalha com populações que são menos "ambiciosas" em termos de 

prosperidade, tem-se mais dificuldades com a atenção ao empreendedorismo. 

 

Ambiente de negócios 

Do ponto de vista da estratégia, o ambiente de negócio refere-se ao agregado 

das variáveis externas e internas que impactam as organizações. Analisá-lo 

criteriosamente é precioso para se promover uma análise das oportunidades, 

ameaças, fortalezas e fraquezas da organização. Existem variáveis incontroláveis 

(macroambiente - fatores econômicos, políticos, culturais, tecnológicos, demográficos, 

jurídico-legais, ecológicos) e as semi-controláveis (ambiente específico ou de tarefa - 

clientes, fornecedores, concorrentes e agentes de regulação). Ainda existem as 
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variáveis controláveis (ambiente interno - áreas departamentais das empresas: 

marketing, finanças, recursos humanos, operações etc.). Assim, os acontecimentos 

do ambiente externo podem "conspirar" favoravelmente ou negativamente para que 

os pontos fortes ou fracos da organização se destaquem. Portanto, não se pode 

negligenciar as condições do ambiente de negócios, mesmo que muitas situações 

estejam condicionadas ao acaso e às contingências. Neste caso, a EpE é fundamental 

no domínio das ferramentas de planejamento, prospecção de cenários e alertas 

quanto aos riscos que a atividade está incorrida. As falhas do mercado e as 

perspectivas em que as operações são efetuadas (eticamente ou não) são pauta 

desta determinante. Caso o ambiente sinalize a necessidade de mudanças como 

forma de preservar e manter suas atividades, a EpE pode direcionar-se para a 

inovação e a criatividade, a fim de “mexer” com o status quo de seus colaboradores, 

bem como lidar suas inseguranças. 

 

Parcerias 

Alianças estratégicas e redes de colaboração são ativos valiosos no mundo 

moderno e competitivo. A EpE é dependente desses vocábulos e de seus 

desdobramentos no processo de ensino e aprendizagem. As instituições de ensino 

devem se aproximar das empresas e buscarem o apoio do governo em suas 

empreitadas. Todos podem ser favorecer com essa condição. Trocas de experiências, 

somatório de forças, concessão e divisão de espaços, complementaridade de 

recursos e outras tantas implicações estão envolvidas neste determinante com foco 

na parceirização. Os alunos precisam fazer estágios nas organizações, precisam 

saber buscar se colocar no mercado de trabalho depois da formatura. As empresas 

precisam de mão-de-obra qualificada para revigorar suas estruturas organizacionais 

e promover a inovação dos seus portfólios de produtos e serviços. O governo precisa 

melhorar seus indicadores socioeconômicos e de arrecadação de tributos. Assim, uma 

aproximação entre o público e o privado por intermédio da sociedade organizada e 

pelo protagonismo da EpE é condição sine qua non para que as coisas possam 

evoluir. 

 

Ensino (métodos) 

A adoção de uma filosofia de ensino própria sobre EpE também é um diferencial 

de sucesso. O SEBRAE, a título de ilustração trabalha com o Empretec que é uma 
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metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) voltada para o 

desenvolvimento de características do comportamento empreendedor e para a 

identificação de novas oportunidades de negócios. Essa capacitação envolve imersão 

e o desafio de atividades práticas pautadas no conhecimento científico. Lançar mão 

de métodos e a metodologias ativas de EpE é um pré-requisito de retenção e 

apreensão da atenção dos alunos. A diferenciação pedagógica é essencial na EpE, a 

qual deve estar associada com os outros determinantes já descritos: instituição de 

ensino, professores e alunos. Assim, é necessário a criatividade para que sejam 

criadas nas instituições, mecanismos e métodos de ensino próprios que potencializem 

as CCE´s dos alunos sem a conotação de uma "linha de montagem" em que os 

estudantes tenham um comportamento padrão e previsível. Nesta determinante, é 

importante ressaltar a necessidade de se estruturar um processo contínuo de 

professores para metodologias ativas de aprendizagem. Desta forma, foi elaborada a 

Tabela 1 que sumariza todo o esforço exposto neste estudo em relação aos 

determinantes da EpE. Ressalta-se a hierarquização dos determinantes foi por 

conveniência dos pesquisadores, os quais foram emergindo da triangulação dos 

dados pelos métodos já apresentados. 

 

Tabela 1: Determinantes da Educação para o Empreendedorismo (EpE) 

Determinantes 
Conceituação/ 
Caracterização 

Variáveis condicionantes e 
integrantes  

Autor(es) de 
referência 

Cursos e 
Programas 

Predisposição e 
proposição de cursos e 
eventos específicos de 
disseminação. Molas 

propulsoras do ensino-
aprendizagem sobre 
empreendedorismo 

- Disciplinas acadêmicas específicas 
- Eventos 
- Oficinas de treinamento e 
capacitação 
- Programas  
- Workshops  
- Aprendizagem pela ação 

 
 
 

Leitch e 
Harrison 
(1999); 

 

Infraestrutura 

Instalações, 
equipamentos e 

logísticas adequadas à 
operacionalização do 
empreendedorismo 

- Instalações 
- Equipamentos e ferramentas de 
apoio 
- Logística operacional 
- Viabilidade financeira 
- Investimentos necessários 
- Estruturas emergentes 

 
 
 

Katz (2003) 

Publicações 

Registro de informações 
acadêmicas de 

notoriedade para 
consulta e referências. 
Relatos de casos de 

sucesso e alertas dos 
fracassos. 

- Livros (didáticos e "auto-ajuda") 
- Manuais e apostilas 
- Artigos científicos 
- Documentos 
- Informativos e tutoriais 
- Anais de congresso 
  

 
 
 

Katz (2003); 
Mason e 
Siqueira 
(2014). 

 

Economia 
Condições da 

conjuntura econômica 
- Estagnação econômica 
- Desemprego 
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como e indutora e 
estímulo ao 

empreendedorismo 

- Crescimento  
- Necessidade de crescimento 
- Expansão setorial 

Klapper 
(2004) 

 
 
 

Professores 

Expertise na docência 
do empreendedorismo e 

na compreensão 
pragmática do 

fenômeno, além do grau 
de engajamento com 
este campo de estudo 

- Formação eclética e interdisciplinar 
- Experiência de mercado e em 
organizações privadas 
- Tempo de docência 
- Know-how apropriado 
- Treinamento e capacitação 
adequados 
- Diplomacia e network 
- Prioridades científicas 
- Papel de educador sobre o tema 
- Responsabilidade pelo ensino 
- Iniciativas de colaboração 
- Polivalência 
- Publicações no campo de estudo 

 
 
 
 
 
 
 

Ruskovaara et 
al (2015) 

Alunos 

Perfil adequado e 
proficiência nas 
características 

comportamentais 
empreendedoras 

(CCEs), além do nível 
de interesse sobre essa 

temática. 

- Vocação inata 
- Conhecimento e habilidade tácita 
- Tempo 
- Idade 
- Maturidade pessoal e profissional 
- Herança familiar 
- Visão mercadológica apurada 
(influência e orientação do mercado) 
- Próatividade 
- Trajetória de vida 

Maresch et al 
(2016); 

Forsstrom-
Tuominem, 

Jussila e 
Kolhinen 
(2015) 

Forsstrom-
Tuominem, 

Jussila e 
Kolhinen 
(2015); 

Governo 

Sensibilidade das 
diferentes esferas 

governamentais com o 
apego ao 

empreendedorismo 
como proposta de 
desenvolvimento 
econômico-social. 
Admissão de um 

sistema econômico que 
impulsione o 

empreendedorismo. 

- Incentivos institucionais 
- Programas de apoio 
- Dotação de recursos 
- Amparos jurídicos-legais. Leis 
trabalhistas condizentes 
- Assunção de riscos 
- Liberação de créditos e 
investimentos 
- Iniciativas pátrias de emprego e 
renda. 
- Condições de implementação de 
projetos 
- Desregulamentações e 
desonerações 

 
 
 
 
 

Premand et al 
(2016); Walter 
e Block (2016) 

Instituições de 
ensino 

Enquadramento e no 
enfoque no 

empreendedorismo 
como missão 

institucional, além do 
nível de tradição no 
apego ao tema. (Até 

que ponto o 
empreendedorismo está 
no DNA da instituição?) 

- Interesse institucional 
- Abordagens inter/multidisciplinares 
- Projetos político-pedagógicos 
direcionados 
- Captação de recursos 
- Estímulo ao ensino, pesquisa e 
extensão 
- Reconhecimentos e premiações 
- Interface com o mercado 
(Aproximação e celebração de 
contratos e parcerias com o 
mercado) 
- Metodologias ativas 
- Apoio condicionado 
- Capacitação de multiplicadores 

 
 
 
 
 

Graevenitz, 
Harhoff e Kay 
(2010); Binks, 

Starkey e 
Mahon (2006); 
Basci e Alkan 

(2015) 
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- Estratégia (Percepção estratégica e 
visão) 
- Portfólio pedagógico 
- Impactos na comunidade 
- Orgãos internos de fomento 

Cultura Predisposição 
populacional e 

comunitária inata e 
enraizada nas tradições, 

sistemas de valores, 
nível educacional e 

fatores de socialização 
em torno do 

empreendedorismo. 

- Grupos de interesse 
- Classes sociais 
- Mitos, símbolos e crenças de 
domínio empreendedor 

 
 
 

Masiero 
(2009) 

Ambiente de 
negócio 

Condições favoráveis à 
prática e ao 

desenvolvimento do 
empreendedorismo 

- Aproveitamento de oportunidades 
- Neutralização de ameaças e riscos 
- Geração de riqueza 
- Transparências e legitimação de 
atividades produtivas 
- Ambiente de negociação 
- Lobby político 
- Mercado consumidor 
- Interesses e contrapartidas 
- Potencial de demanda 
- Criação de negócios 
- Protagonismo do empreendedor 
- Papel dos empresários 
- Condições do ambiente (contexto 
ambiental) 
- Papel dos empresários 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brush et al 
(2003) 

Parcerias Celebração de parcerias 
intersetoriais (público-

privado e terceiro setor) 

- Contratos e definições de papéis 
entre os envolvidos 
- Complementariedade entre os 
atores sociais 
- Contrapartidas mútuas 

Brush (2014); 
Bridge (2016) 

Ensino (método) Propostas de 
"alfabetização" e 

métodos de 
disseminação e 
apreensão do 

conhecimento sobre o 
fenômeno do 

empreendedorismo 

- Direcionamento de disciplinas 
- Experiências do mundo real 
(vivências) 
- Pragmatismo e ação (abordagem 
baseada na ação e na prática 
- Laboratórios  
- Aporte e conteúdos de disciplinas 
- Diferenciação pedagógica 

 
Welsh, Tullar 

e Nemati 
(2016); Brush 
et al (2003); 

Leitch e 
Harrison 
(1999) 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração nossa. 

 

Com base na Tabela 1, é importante observar que cada um dos determinantes 

apontados pode ser reexaminado com rigor científico em estudos mais aprofundados. 

Entretanto, a exposição desses determinantes pode ensejar um debate fortuito sobre 

a EpE e o seu valor na sociedade contemporânea onde as organizações precisam se 

reinventar o tempo todo e a inovação é a base de sustentação econômica das nações. 

 

Considerações finais 
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O preparo, a formação, a capacitação e o treinamento dos indivíduos para 

lidarem com o empreendedorismo e potencializá-lo na criação de atividades 

produtivas, no revigoramento e reestruturação das organizações e no progresso de 

uma nação é sempre benvinda em qualquer momento da história da humanidade. São 

intoleráveis as tentativas-e-erros e o desperdício de recursos num cenário de 

competitividade mercadológica intensa e de sustentabilidade desejada. Isso evidencia 

e notabiliza a importância da Educação para o Empreendedorismo (EpE). Desta 

forma, este capítulo procurou contribuir com determinantes que caracterizam e afetam 

o processo de ensino e aprendizagem do empreendedorismo.  

A intenção foi lançar uma lente sistêmica sobre esse campo de estudo, 

incrementar as pesquisas em empreendedorismo e evitar a marginalização ou mesmo 

fragmentação da EpE. Entende-se que esta ainda é muito vulnerável a uma forma de 

didatismo sensacionalista, imediatista e oportunista, repleta de vieses e mitos que 

criam expectativas irrealistas aos empreendedores potenciais. Existem muitas 

simplificações e recortes pontuais de iniciativas pedagógicas sobre o 

empreendedorismo que iludem os indivíduos e aumentam as estatísticas de 

insucessos no médio e longo prazo para aqueles que buscam empreender. 

Os resultados deste estudo apontaram que a EpE envolve um agregado de 

variáveis, tais como: proposição de cursos característicos; infraestrutura suplementar; 

publicações específicas e relevantes academicamente; conjuntura econômica 

favorável; expertise dos docentes; perfil dos alunos (vocação, conhecimento tácito, 

tempo, idade, maturidade, herança familiar, visão mercadológica); fatores culturais; 

compromisso governamental; papel das instituições de ensino (interesse, projetos 

pedagógicos, metodologias ativas); os fatores exógenos do ambiente de negócios; a 

questão da importância das parcerias intersetoriais, bem como os métodos, técnicas, 

ferramentas e procedimentos de ensino propriamente ditos e adotados dentre outras 

fatores.  

Portanto, com base nas determinantes da EpE apresentadas pode-se endossar 

categorias de análise que podem auxiliar na definição de um protocolo de pesquisa 

capaz de mensurar com precisão o potencial da EpE e os seus desdobramentos. 

Assim, muitas políticas públicas podem se beneficiar, bem como muitos 

empreendedores podem neutralizar com mais precisão as ameaças, os riscos e as 

incertezas ambientais sobre os seus empreendimentos, como podem melhor 

aproveitar as oportunidades da Educação para o Empreendedorismo (EpE). 
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CAPÍTULO 06 - DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS EMPREENDEDORAS 
NA IDADE PRÉ-ESCOLAR  
 
Sandra Marnoto 
João M. S. Carvalho 

 

A educação para o empreendedorismo tem sido especialmente estudada entre 

estudantes universitários e estudantes do ensino secundário, existindo poucos 

estudos sobre o ensino do empreendedorismo em crianças. Neste capítulo, pretende-

se demonstrar de que forma o ensino pré-escolar, focado na criação de competências 

transversais (soft skills) específicas, pode contribuir para o desenvolvimento de 

crianças com uma atitude mais empreendedora. Assim, neste trabalho são 

apresentadas as primeiras conclusões de um projeto de investigação que tem vindo a 

estudar escolas portuguesas que têm programas de sensibilização para o 

empreendedorismo, visando estudar e melhorar a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento de competências empreendedoras em crianças em idade pré-

escolar. 

 

Enquadramento teórico 

Durante os últimos anos, como resultado da intensificação da concorrência na 

nova economia mundial baseada no conhecimento, governos e académicos têm-se 

focado no empreendedorismo e na inovação como elementos críticos do crescimento 

económico das economias regionais e nacionais. Consequentemente, inúmeros 

relatórios de agências governamentais e estudos de natureza académica têm sido 

produzidos, bem como têm havido um grande número de iniciativas para fomentar o 

desenvolvimento de projetos empresariais. Além disso, tem-se verificado uma 

proliferação de programas de educação para o empreendedorismo, não apenas na 

Europa, mas também no resto do mundo (Figueiredo-Nery e Figueiredo, 2008). 

A Europa enfrenta vários problemas, incluindo questões demográficas, sociais, 

políticas e financeiras, que a têm feito lutar pela manutenção do seu lugar, 

historicamente proeminente, na economia mundial. Neste contexto, a Comissão 

Europeia (2013) afirma que, para voltar ao caminho do crescimento e para reduzir as 

taxas de desemprego, a Europa precisa de mais empresários, uma vez que 

empreendedorismo não só cria empresas e empregos, mas também promove o 

desenvolvimento de novas competências pessoais. Por conseguinte, seguindo as 
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diretivas europeias, os países da União Europeia comprometeram-se a apoiar a 

educação para o empreendedorismo (Do Paço & Palinhas, 2011), contribuindo para a 

aceleração da taxa de criação de novas empresas, para melhorar a eficácia e a 

eficiência das empresas já existentes, e reduzir a taxa de insucesso das novas 

empresas (Business Wire, 1999). 

A literatura empírica demonstra que a educação para o empreendedorismo 

contribui para o aumento do número de empreendedores, incentivando as intenções 

empresariais (Hansemark, 1998; Hatten & Ruhland, 1995), e influenciando 

positivamente a perceção sobre a necessidade e a viabilidade da atividade 

empreendedora (Raposo, Ferreira, Do Paço, & Rodrigues, 2008). Além disso, também 

desenvolve competências empresariais que podem ser fundamentais para a vida de 

um indivíduo, independentemente da sua carreira. Este argumento é particularmente 

relevante, se for considerada a mudança da natureza do trabalho a que se têm vindo 

a assistir. Hoje em dia, a maioria dos trabalhadores é selecionada e avaliada pelo 

conhecimento de que dispõe e não pelas suas capacidades físicas. Por outro lado, 

diminuiu drasticamente a probabilidade de se obter um emprego de longo prazo na 

mesma organização (Bialik, 2010). De facto, na economia de hoje, que é impulsionada 

pelo conhecimento, a informação e a tecnologia, e onde o mercado de trabalho se 

caracteriza pela precariedade, pensar e atuar como um empresário pode ser crítico 

para se ser bem sucedido no mercado de trabalho (Studdard, Dawson, & Jackson, 

2014). No contexto atual, as empresas precisam de trabalhadores com um espírito 

empreendedor que possuam determinação e iniciativa empreendedora, que procurem 

ativamente oportunidades para desenvolver as suas competências e que procurem 

ser proativos (Kuratko, Ireland, & Hornsby, 2001; Morris & Kuratko, 2002, Zahra, 

Kuratko, & Jennings, 1999). Inegavelmente, esforços "ad hoc" não são "suficientes 

para construir uma cultura empresarial forte", pelo que a educação para o 

empreendedorismo parece ser fundamental para moldar uma sociedade inovadora e 

dinâmica (Raposo et al., 2008, p. 486). 

Impulsionada por esses argumentos, a educação para o empreendedorismo 

proliferou em todo o mundo, não só nas economias desenvolvidas, mas também nos 

países em desenvolvimento. Esta expansão caracterizou-se por um número crescente 

de cursos e abordagens pedagógicas (Naia, Batista, Januário, & Trigo, 2015) e o 

fortalecimento da importância do ensino empresarial em universidades, onde o 
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empreendedorismo se tornou uma área disciplinar e uma área de pesquisa 

reconhecida (Haase & Lautenschlager, 2011). 

No entanto, e independentemente dos avanços nesta área científica, os críticos 

argumentam que há uma lacuna entre as necessidades de aprendizagem dos futuros 

empresários, para que venham a iniciar um negócio bem-sucedido, e as matérias que 

são estudadas pelos estudantes de empreendedorismo (Edelman, Manolova, & 

Brush, 2008). Até há relativamente pouco tempo, o debate académico sobre a 

educação para o empreendedorismo centrava-se no conceito de empreendedorismo, 

em vez de se concentrar no desenvolvimento de teorias e modelos que pudessem vir 

a ser úteis aos aspirantes a empresários (Fiet, 2000). Na verdade, o que a educação 

para o empreendedorismo representa e o que deveria ser são ainda temas em debate. 

Haase e Lautenschlager (2011), por exemplo, argumentam que existe excessiva 

heterogeneidade quanto à filosofia, objetivos, conteúdo, metodologias e eficácia do 

ensino do empreendedorismo, e destacam a necessidade de se continuar a discutir 

os objetivos e as pedagogias apropriadas. Da mesma forma, tem de continuar o 

debate sobre quais as competências e a forma de as desenvolver na educação para 

o empreendedorismo. Smith, Schallenkamp e Eichholz (2007) argumentam que 

algumas dessas competências, como por exemplo a liderança, a adaptabilidade, a 

criatividade, a perseverança e a literacia financeira, são reconhecidas como 

essenciais, tanto por académicos como por profissionais, enquanto algumas outras 

competências são menos conhecidas. 

Assim, parece evidente que a atividade empreendedora é fundamental para a 

criação de emprego e para o crescimento económico. No entanto, ter sucesso num 

empreendimento está longe de ser certo, já que muitas start-ups acabam por fechar. 

Na verdade, ter sucesso num projeto empreendedor requer um conjunto de 

competências diversificado. Estas não estão igualmente distribuídas entre todos os 

empreendedores, pois podem ter sido mais ou menos desenvolvidas por cada 

indivíduo (Smith et al., 2007). Por consequência, a identificação dessas competências, 

e as estratégias que as podem ajudar a desenvolver, devem ser uma prioridade dos 

investigadores na educação para empreendedorismo. 

Na literatura académica, podem ser encontradas várias classificações e 

classificações de competências empreendedoras. Smith et al. (2007), por exemplo, 

identificam quatro grupos de competências: técnicas, de gestão, empresariais, e de 

maturidade pessoal e emocional. As competências de natureza técnica têm a ver com 
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o conhecimento necessário para fazer prosperar uma empresa, nomeadamente o 

know-how necessário para produzir um bem ou serviço, incluindo a obtenção de 

inputs, como matérias-primas, equipamentos e instalações. As competências de 

gestão compreendem o conhecimento relativo a planear, organizar, dirigir e controlar 

os recursos da empresa, de forma a que desta atinja os seus objetivos. Esse 

conhecimento inclui, por exemplo, a gestão de marketing, a gestão financeira, os 

conhecimentos jurídicos e de recursos humanos, e as competências de aprendizagem 

e de resolução de problemas. As competências empresariais estão relacionadas com 

o desenvolvimento de soluções inovadoras para necessidades novas, às vezes 

incipientes, no mercado. Estas incluem a capacidade de identificar oportunidades para 

negócios sustentáveis e a capacidade para comunicar, para fazer networking e para 

obter o apoio de parceiros. Finalmente, as competências de maturidade pessoal são 

as que apoiam a criatividade, a autoconsciência, a capacidade de aceitar a 

responsabilidade e o desenvolvimento pessoal e emocional. Isto é, têm a ver com a 

capacidade de ser criativo, refletir e ser introspetivo, de assumir responsabilidades, 

de encontrar soluções para problemas e de enfrentar as dificuldades. 

Neste âmbito, a criatividade é uma competência importante para a inovação, 

assumindo-se como a capacidade de produzir ideias que são originais e ajustadas 

(Amabile, 1983, 1988; Bassett-Jones, 2005; Marks & Huzzard, 2008). As 

competências relativas ao pensamento criativo são aquelas que estão relacionados 

com uma elevada predisposição pessoal para combinar ideias pré-existentes de forma 

a produzir soluções novas, improváveis ou alternativas. O pensamento criativo é "um 

estilo cognitivo favorável a novas perspetivas sobre os problemas, uma aplicação de 

técnicas (ou "heurísticas") para a exploração de novas vias cognitivas, e um estilo de 

trabalho propício à busca persistente e enérgica da própria obra" (Amabile, 1997, p. 

43). As competências criativas são influenciadas por características individuais, tais 

como a autodisciplina, a propensão à tomada de risco e a persistência, mesmo após 

o fracasso, sendo todas estas características importantes para o sucesso do 

empreendedor. Na verdade, os empresários parecem ser mais criativos que o resto 

da população (Timmons, 1989). Além disso, a pesquisa empírica apoia o argumento 

da importância da criatividade para o desempenho do empreendedor, pois parece 

haver um vínculo positivo entre a inovação e o sucesso do projeto empreendedor 

(Smith et al., 2007). 
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Quanto à autoconsciência, esta pode ser descrita como a capacidade de refletir 

e aprender com as próprias ações (Lessem, 1983). Os empreendedores não devem 

apenas esboçar planos e implementá-los, mas também devem observar, analisar e 

refletir sobre os resultados e decidir sobre o que deve ser alterado para melhorar o 

desempenho. Além disso, a avaliação introspetiva e a resultante adaptação das 

ações, também são elementos importantes para obter o apoio de parceiros que sejam 

fundamentais para o sucesso do empreendedor. Esta competência está relacionada 

com outra também importante, a capacidade de assumir a responsabilidade por 

decisões e ações. Isto é especialmente importante, pois a maioria dos 

empreendimentos usa os recursos fornecidos pelos parceiros. Finalmente, as 

competências de maturidade pessoal e emocional dizem respeito à capacidade de 

lidar com as dificuldades sem fraquejar, sendo também críticas para o sucesso da 

nova empresa (Smith et al., 2007). Para estes autores, estas competências são 

cruciais para os empreendedores, pois podem fazer a diferença entre agarrar ou 

perder uma oportunidade de negócio. Portanto, eles defendem que essas 

competências devem ter a atenção adequada tanto de investigadores como de 

professores. No entanto, essas competências estão entre aquelas que podem não ser 

muito fáceis de ensinar. Na verdade, na educação para o empreendedorismo, as soft 

skills (competências transversais) são muito difíceis de instruir, mas indispensáveis 

para o sucesso de um empreendedor. 

Haase e Lautenschlager (2011) desenvolveram uma matriz que ilustra o 

problema. As duas dimensões da matriz são a ‘Relevância para empreendedorismo’ 

e a ‘Dificuldade para ensinar’. Cada dimensão é dividida em dois quadrantes: ‘baixo’ 

e ‘alto’ para a primeira dimensão; e ‘fácil e ‘difícil’ para a segunda. Assim, o know-how 

empreendedor divide-se em diferentes tipos que possuem diferentes localizações na 

matriz. De acordo com estes autores (pp. 145-146), as competências 

empreendedoras dividem-se em três grupos: (1) know-what; (2) know-why; e (3) know-

how. O ‘know-what’, ou ‘saber-o-quê’ engloba as competências técnicas sobre criação 

e gestão de negócios, que vão do desenvolvimento de planos de negócios aos 

princípios da contabilidade, finanças e marketing, entre outros. O ‘know-why’, ou 

‘saber-porquê’, inclui a capacidade de empreender esforços sustentáveis para a 

criação de negócios, com base numa convicção empresarial, que implica uma 

mentalidade, consciência, motivação e atitudes determinadas. Finalmente, o ‘know-

how’, ou o ‘saber-como’, relaciona-se com a capacidade e o conhecimento envolvidos 
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em competências transversais, tais como a criatividade, a proatividade, a liderança, a 

propensão ao risco e a perspicácia. O ‘know-what’ será mais fácil de ensinar, sendo 

relativamente relevante para os empresários. O ‘know-why’ é relativamente fácil de 

desenvolver, sendo também fundamental para o sucesso da empresa. Por último, o 

‘know-how’, que é decisivo para o sucesso de empreendimentos empresariais, não é 

tão simples de ser desenvolvido, pois as competências transversais são muito difíceis 

de ensinar. 

 

A educação para o empreendedorismo no pré-escolar 

A educação para empreendedorismo tem sido muito analisada entre os 

estudantes da faculdade e do ensino secundário, mas apenas alguns trabalhos se têm 

concentrado em crianças mais novas (Do Paço & Palinhas, 2011). No entanto, a 

pesquisa confirma que as crianças, que participam em programas formais de ensino 

do empreendedorismo, têm maior propensão para iniciar uma carreira empreendedora 

na idade adulta (Do Paço, Ferreira, Raposo, Rodrigues, & Dinis, 2011; Do Paço & 

Palinhas, 2011; Kourilsky & Walstad, 1998), o que tem levado os investigadores a 

concluir que o ensino do empreendedorismo deverá começar desde tenra idade (e.g., 

Stevenson & Lundström, 2002). Além disso, há evidências empíricas sugerindo que 

as competências empreendedoras são mais comuns entre as crianças em idade pré-

escolar do que entre os estudantes do ensino secundário (Kent, 1990). Por exemplo, 

uma competência fundamental como a da tolerância ao risco, é mais recorrente em 

estudantes do ensino pré-escolar do que no ensino secundário (Kourilsky, 1980). 

Rabbior (1990) defende que as crianças nascem com competências empreendedoras, 

tais como a ambição, a motivação e a vontade de assumir riscos, sendo características 

inatas que diminuem à medida que a criança cresce. Além disso, a primeira infância 

pode ser um período importante para desenvolver competências que são mais difíceis 

de construir mais tarde na vida. Estudos de desenvolvimento infantil mostram que a 

primeira infância é o período com maior capacidade de aprendizagem, e que as 

experiências nessa fase da vida influenciam o desenvolvimento do cérebro (Sarikaya 

& Coskun, 2015). Löbler (2006) sugere que as atitudes e motivações empreendedoras 

podem ser estimuladas muito precocemente na vida de uma pessoa. Lee, Lim, 

Pathak, Chang e Li (2006) referem que as crianças devem ser ensinadas a tomar 

decisões e a aceitar os erros como parte do processo de aprendizagem, propondo 

que a experimentação ativa deve ser equilibrada com conceptualização abstrata, 
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dessa forma contribuindo para aumentar a propensão das crianças para se virem a 

tornar empresários no futuro. Lindström (2013) argumenta que o comportamento 

empreendedor pode ser desenvolvido desde muito cedo, nomeadamente a 

curiosidade, a imaginação, a consciência dos próprios talentos, a capacidade de ver 

oportunidades, a motivação para aprender, a tomada de iniciativas, a criatividade, a 

liderança e a responsabilidade. Studdard et al. (2014) afirmam que a auto-eficácia, a 

capacidade de se imaginar como um empreendedor bem-sucedido, pode ser 

reforçada pela educação para o empreendedorismo durante a infância, e que esta 

aumenta a apetência para a criança vir a seguir uma carreira empreendedora no 

futuro. Assim, neste grupo etário, a educação para o empreendedorismo deverá ser 

capaz de eliminar alguns dos obstáculos que tendem a diminuir os níveis de 

autoconfiança, auto-estima, espírito de aventura e vontade de tomar iniciativas e 

riscos (Rabbior, 1990) dos futuros adultos. Então, os sistemas educativos podem e 

devem ser melhorados, passando a incluir a educação para o empreendedorismo nos 

currículos desde o ensino Pré-escolar até à Universidade (Do Paço et al., 2011). 

Tendo em mente a faixa etária, a educação na pré-escola, com foco nas 

competências necessárias ao empreendedorismo, pode ser particularmente 

importante para ajudar as crianças a desenvolver as competências transversais, tais 

como a independência, a responsabilidade, a auto-estima, a confiança, a consciência 

do próprio talento, a criatividade, a capacidade de identificar oportunidades, a 

disposição para assumir riscos, a capacidade para superar o fracasso, a 

perseverança, o auto-controlo, a tolerância e a capacidade de cooperação. 

A independência e a responsabilidade são competências importantes para um 

empresário que, em última instância, tem de tomar decisões cruciais e ser responsável 

pelas mesmas. O ensino pré-escolar poderá desempenhar um papel nuclear no 

desenvolvimento da independência da criança, nomeadamente através do estímulo 

para que se alimente pela sua própria mão, cuide dos seus objetos pessoais, se 

responsabilize por tarefas simples, arrume as mesas após a realização de cada 

atividade, e cuide da sua higiene pessoal, como escovar os dentes depois do almoço 

e mudar de roupa antes e depois das aulas de ginástica. A auto-estima e a confiança 

das crianças poderá desenvolver a sua auto-eficácia, isto é a sua percepção quanto 

à sua capacidade de concluir com sucesso as suas tarefas. A auto-eficácia pode ser 

desenvolvida exibindo desenhos ou outros trabalhos artísticos, afixados em painéis 

nas paredes da escola, realizando atividades teatrais ou comunicações em público, 
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participando em atividades desportivas e outras atividades extracurriculares, de modo 

a descobrir os seus talentos e a aumentar a sua auto-estima. Para reforçar a sensação 

de orgulho nas suas próprias realizações pessoais, as escolas poderão utilizar um 

sistema de reforço positivo, recompensando os alunos de forma personalizada, 

refletindo o esforço que cada criança particular faz para superar suas dificuldades. 

Uma criança pode receber um louvor por apertar os seus sapatos pela primeira vez, 

enquanto outra por saber os dias da semana. 

As crianças são criativas por natureza. Para desenvolver um espírito 

empreendedor nas crianças, não se deverá aprisionar a sua criatividade, mas deixá-

la crescer. Isto poderá ser realizado em aulas de artes, onde as crianças possam 

expressar livremente a imaginação e a criatividade, e descobrir novas possibilidades 

como, por exemplo, novas aplicações para materiais conhecidos. A escola deverá 

reconhecer que as artes e a expressão artística desempenham um papel fundamental 

e, como tal, a criatividade poderá ser desenvolvida através da realização de peças de 

teatro, recitais de música e outras produções, além de promover competições, 

exibições e todo tipo de atuações na escola. A criatividade também pode ser 

desenvolvida nas aulas de informática, onde as crianças poderão ser encorajadas a 

inventar histórias, explorando as possibilidades da tecnologia. Além disso, o ensino 

poderá ser acompanhado de experimentação prática e da participação em jogos que 

promovem a criatividade e o role playing. 

A predisposição para assumir riscos, a capacidade para superar o fracasso e a 

perseverança poderão ser trabalhadas nas aulas de desporto. Esta é uma área 

curricular onde as crianças se sentem livres para assumir riscos. Mas, principalmente, 

elas aprendem a superar a sensação de derrota, quantas vezes esmagadora. Ao jogar 

o seu desporto favorito, as crianças aprendem que só com muito trabalho conseguem 

melhores resultados, e aprendem, também, que depois de perder um jogo, em vez de 

desistir, é importante se prepararem para o próximo. 

A disciplina é fundamental porque torna as crianças mais seguras e também as 

faz aprender a controlar os seus impulsos. Na pré-escola, as regras a respeitar na 

sala de aula e nas instalações da escola são ensinadas às crianças. O seu 

comportamento deve obedecer a essas regras. E a escola deverá ser muito rigorosa 

na implementação dessas regras. Um bom exemplo pode ser a pontualidade. 

A tolerância em relação à diversidade de origens culturais, religiosas, étnicas, 

entre outras, é fundamental. A investigação empírica demonstra a importância da 
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diversidade dos recursos humanos de uma organização ou equipa de trabalho na 

criatividade e na inovação (Amabile, 1997; Bassett-Jones, 2005). A pré-escola pode 

promover essas características através da narrativa, visualização de vídeos e 

envolvendo crianças em atividades relacionadas com eventos importantes e 

festividades de diferentes países, como o Ano Novo Chinês e o Festival Diwali Indiano, 

juntamente com o Natal e outras celebrações cristãs. 

Por último, a cooperação pode ser desenvolvida pondo as crianças a trabalhar 

em pares ou em grupos muito cedo. Além disso, as crianças podem ser motivadas a 

ajudar os outros no desempenho das tarefas, o que desenvolve o espírito de 

cooperação e partilha, bem como a sua independência. 

 

Conclusão 

A Comissão Europeia (2013) reconhece que, na Europa, os futuros 

empresários atuam num ambiente difícil, nomeadamente no que respeita ao acesso 

ao mercado de crédito e, em caso de fracasso, a sanções punitivas e procedimentos 

administrativos com custos elevados. Aponta, também, para uma mudança cultural 

profunda e abrangente, em que haja o reconhecimento e a recompensa dos 

empreendedores bem-sucedidos na criação de empregos e na geração de 

rendimento. Assim, a educação para o empreendedorismo é fundamental para fazer 

essa transformação cultural, devendo começar o mais cedo possível, a fim de 

desenvolver nas crianças competências relacionadas com o empreendedorismo, 

como a criatividade e a predisposição para tomar o risco, que são difíceis de ensinar 

mais tarde. Como defendem Do Paço e Palinhas (2011, p. 594): "a educação para o 

empreendedorismo não deve ser oferecida unicamente pelas universidades, mas 

também pelas escolas primárias e secundárias, expondo os jovens aos conceitos de 

empreendedorismo numa fase inicial do seu desenvolvimento", sendo importante que 

estes compreendam que "com trabalho árduo, bom planeamento e competências 

sólidas, poderão aproveitar o sucesso no mundo do trabalho". Estes autores 

acrescentam ainda que "na escola primária, a educação para empreendedorismo 

deve encorajar os alunos a adquirir qualidades pessoais que contribuam para o 

desenvolvimento de uma atitude empreendedora, que se tornará útil nas suas vidas 

diárias e em todas as atividades profissionais" (p. 595). 

Competências transversais relacionadas com o empreendedorismo, tais como 

a independência, a responsabilidade, a auto-estima, a confiança, a consciência do 
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próprio talento, a criatividade, a capacidade de identificar oportunidades, a disposição 

para assumir riscos, a capacidade para superar o fracasso, a perseverança, o auto-

controlo, a tolerância e a capacidade de cooperação, são passíveis de ser trabalhadas 

desde tenra idade, através de atividades no contexto da escola, que permitem moldar 

de forma favorável as atitudes e comportamentos das crianças, aumentando a 

probabilidade de virem a ser mais empreendedores ao longo da sua vida. 
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Há um reconhecimento por parte da comunidade internacional da importância 

do empreendedorismo nas atuais sociedades, em função de sua relevância no 

desenvolvimento econômico e social de suas regiões. O Brasil está bem posicionado 

no que se refere ao incentivo às atividades empreendedoras, situando-se entre a 

sexta e a nona posição, comparado com os 42 países pesquisados, colocando-se 

sempre acima da média mundial, o que caracterizaria uma vocação empreendedora 

da população brasileira. Apesar desses aspectos positivos demonstrando uma grande 

capacidade empreendedora os relatórios GEM apresentam dados que desfavorecem 

as ações empreendedoras no Brasil, entre as quais: dificuldades para abrir um 

negócio (tempo e burocracia são os entraves), custos elevados, barreiras à entrada 

de novas empresas no mercado, aplicação da legislação antitruste, entre outras 

(Coan, 2011) 

Em 2015, a estimativa é que 52 milhões de brasileiros com idade entre 18 e 64 

anos estavam envolvidos na criação ou manutenção de algum negócio, na condição 

de empreendedor em estágio inicial ou estabelecido. Houve um aumento significativo 

em relação a 2014 (GEM,2015). 

O relatório GEM 2015 mostrou que os brasileiros são favoráveis à atividade 

empreendedora e tem uma visão positiva a respeito daqueles que estão envolvidos 

em negócios próprios. Ter o próprio negócio figura entre os principais sonhos dos 

brasileiros (34%). Aumentou, em relação a 2014 a proporção daqueles que conhecem 

alguém que abriu algum negócio nos últimos dois aos (38% em 2014 e 52% em 2015). 

(GEM, 2015) 

No entanto, até o momento, os principais processos de ensino se orientaram 

de modo privilegiado para a criação de empresas e novos negócios, deixando à 

margem um processo mais inclusivo de formação que privilegie a criatividade, o 

trabalho em equipe, e a abordagem e solução de problemas pelos estudantes.  

Antes de abordar o ensino do empreendedorismo é importante compreender o 

seu conceito e as características do empreendedor. O economista Schumpeter (1997) 
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identificou o empreendedor como a vanguarda do processo de crescimento 

econômico, ou como ele denominou “a destruição criativa” que caracteriza o 

capitalismo. O empreendedorismo é uma disposição mental em que um indivíduo, o 

empreendedor, decide buscar oportunidades no mercado. O empreendedor é 

conduzido pela oportunidade, ou a lacuna existente no mercado.  

O campo de estudo do empreendedorismo é multidisciplinar e multifacetado e 

devido a essas características há muitas definições e descrições sobre o conceito. Um 

dos marcos iniciais na definição, foi a análise de Schumpeter sobre a função do 

empreendedor, posteriormente, destacou-se a abordagem comportamental que 

focava nos atributos pessoais do empreendedor, chegando atualmente a serem 

privilegiados os estudos baseados no processo do empreendedorismo, 

particularmente o que o empreendedor faz.  

Nesse contexto, o empreendedor deve ser entendido como uma pessoa que 

busca oportunidades, alguém que combina os fatores de produção de modo inovador 

e que procura e explora oportunidades e lacunas no mercado (Gibb,1996). O 

empreendedorismo também pode ser entendido como sendo a busca por uma 

oportunidade, sem levar em conta os recursos imediatamente colocados a sua 

disposição (Mullins, 2006). 

A visão empreendedora, por sua vez, se refere a um tipo de orientação de como 

os recursos existentes podem ser colocados de uma forma inovadora, com o objetivo 

de explorar oportunidades inexploradas. A visão empreendedora é precedida pelo 

comprometimento com ideias e valores que influenciam a formulação da visão (Keogh; 

Polonsky, 1998).  

Ao adotar uma determinada visão, o próximo passo é o empreendedor defende-

la e influenciar os objetivos de sua empresa fazendo com que aquilo que era sua visão 

particular seja assumida pela organização como um todo.  

De modo geral, empreendedores são indivíduos que concebem novas 

oportunidades de negócios e que assumem os riscos de converter essas ideias em 

realidade. São pessoas capazes de identificar novas oportunidades comerciais, 

incubar ideias e patrocinar sua adoção, reunindo os recursos necessários para trazer 

a ideia para a realidade comercial (como dinheiro, pessoas e tecnologias) e finalmente 

começar a desenvolver a oportunidade de negócio (Dias, 2014).  

Em outras palavras, o empreendedorismo surge quando indivíduos 

empreendedores identificam um problema não resolvido, ou uma necessidade não 
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atendida ou desejada, e que em seguida procuram satisfazer.  No processo eles 

transformam o status quo existente em uma oportunidade futura e transformam ideias 

em uma realidade comercial (Dias,2014). 

A partir da década de 2000 vem se consolidando um uma abordagem 

metodológica baseada no Business Model Canvas (Osterwalder, 2011) e no processo 

de validação de hipóteses de negócio, conhecido com Desenvolvimento de Clientes 

(Blank, 2013), ou Startup Enxuta (Ries, 2012). Essa abordagem deu novo fôlego para 

a área e compôs um campo conceitual unificado, em nível internacional. Numa direção 

análoga, grandes empresas estão buscando colher benefícios e inovações de startups 

num processo crescente de aproximação. É o se conhece como Corporate Venturing. 

É cada vez maior o número de empresas que fazem parcerias com startups para 

benefício mútuo. A grande empresa colhe ideias, tecnologias, conhecimento e cultura 

empreendedora. Os empreendedores colhem relacionamentos, estrutura de vendas e 

produção, tecnologias e conhecimento. Esses fatos fortalecem o empreendedorismo 

e contribuem para que ele se consolide socialmente como um espaço de criatividade 

social, caracterizado como a aplicação de conhecimento para o atendimento de 

necessidades sociais. 

Empreendedores em geral trazem mudanças e novas oportunidades, tanto 

para si quanto para as comunidades a que pertencem. Eles são muitas vezes agentes 

do processo de "destruição criativa": quando velhas maneiras de fazer as coisas são 

transformadas, ou ultrapassadas, quando indivíduos empreendedores causam 

mudanças nos sistemas de negócios. Desta forma, os empreendedores muitas vezes 

desempenham um papel importante como motores de mudança em economias de 

mercado, porque eles são responsáveis por introduzir inovação, adaptação e novas 

ideias (Schaper, 2002).  

Indivíduos empreendedores podem ser encontrados em todos os setores da 

sociedade, e hoje existem três grandes tipos de empreendedor que podem ser 

identificados: o empreendedor clássico, empreendedores corporativos e 

empreendedores sociais.  Tradicionalmente, o conceito de empreendedorismo foi 

rigorosamente alinhado aos pequenos negócios de gestão: o arquétipo de 

empreendedor clássico é muitas vezes considerado como um indivíduo que começa 

o seu próprio negócio, e que pode eventualmente, se transformar em um muito maior 

e uma empresa de grande sucesso. Mas os empreendedores também podem ser 

encontrados dentro de grandes corporações existentes, onde ajudam a criar divisões 
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de negócios e produtos e trazer mudanças operações internas; essas pessoas são 

conhecidas como empreendedores corporativos ou intra-empreendedores.  

Por último, há também muitos empreendedores sociais, que trabalham dentro 

das organizações sem fins lucrativos, que buscam inovar para resolver os problemas 

da comunidade (Schaper, 2002). Encontra-se hoje, em nível global, o crescimento de 

iniciativas de impacto social, feita por indivíduos que são, hoje, caracterizados como 

empreendedores. O exemplo emblemático é o prêmio Nobel da Paz, Muhamad 

Yunus, que impactou profundamente seu país e mundo, com seu projeto de Micro 

Crédito. Yunus percebeu que poderia melhorar a vida de muitos de seus conterrâneos, 

em Bangladesh, ao fazer pequenos empréstimos para que eles comprassem matérias 

primas para sua produção de artesanato. O resultado desse trabalho, feito a partir de 

instituições financeiras tradicionais, em modalidades de investimento alternativas, foi 

e tem sido extremamente significativos e replicados mundo afora.  

 

A importância do empreendedor na sociedade 

O conceito de empreendedorismo, em geral, se relaciona com valores 

positivos, simbolizando alguém com iniciativa, que toma a decisão de iniciar uma 

empresa ou outro empreendimento, superando as adversidades que surgem. 

Empreendedores, nesse sentido, são aqueles indivíduos que identificam e 

criam novas oportunidades de negócio, através do rearranjo em novas combinações 

de recursos para alcançar o máximo de benefícios num cenário de incerteza. 

O empreendedor dispõe de capacidades pessoais e organizacionais que o 

diferenciam dos demais. Por outro lado, o empresário é um gestor ou titular de um 

empreendimento comercial, que pode ter origem numa pessoa que foi adestrada para 

adquirir habilidades para desenvolver o negócio e nem por isso deva ser associado 

ao termo empreendedor.  

Uma das principais características que distingue os empreendedores dos 

gestores é a capacidade de assumir riscos e de lidar com a incerteza (Tajjedini; 

Mueller, 2009). Segundo o reitor da IE Business School de Madri, Santiago Iñiguez de 

Onzono (Onzono,2013): 

 

Pessoas que não conseguem lidar com o risco não podem ser 
empreendedores. Para empreender, você deve arriscar muitas coisas, 
inclusive sua própria reputação, as coisas que você guardou. 
Conhecemos muitas histórias de empreendedores que falharam 
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muitas vezes. Esses fracassos são oportunidades de aprendizado. O 
importante não é quantas vezes fracassou, mas o quão rápido você 
se levantou de novo. 

  

Há um certo consenso na literatura sobre as principais características ou 

atitudes que definem o empreendedor, entre estas podem ser citadas as principais 

como sendo (Dias, 2014, p. 158-160): criatividade, autoconfiança, liderança, 

capacidade de inovação, necessidade de realização, elevado autocontrole pessoal, 

visão de futuro, iniciativa, capacidade de tomar decisão, ambição, atitude mental 

positiva, capacidade de reconhecimento de oportunidades, tenacidade, capacidade 

de assumir riscos, habilidades sociais, planejamento, esforço e atitude negociadora.  

Em termos gerais, se pode afirmar que um empreendedor precisa de 

determinação e resiliência sendo, sua missão principal, mudar as coisas. Os 

empreendedores são pessoas flexíveis e visionárias que conseguem adaptar suas 

ideias em diferentes projetos. Podem falhar, mas recomeçam rápido. São positivas, 

não ficam deprimidas. Logo recomeçam. E ainda se caracterizam por “estar sempre 

olhando para a frente, para o próximo obstáculo. São pessoas que estão sempre 

pensando em como podem mudar o mundo” (Onzono, 2013). 

Ainda que haja essa diferença comportamental, há que se ter em consideração 

que o consenso entre os estudiosos aponta hoje para a ideia que todos podemos ser 

empreendedores, em contextos e níveis diferentes. Nesse sentido, a atitude 

empreendedora vem sendo incentivada e vem se consolidando como um valor nas 

sociedades contemporâneas ocidentais. As vezes o empreendedorismo se apresenta 

por seus congêneres: protagonismo (social e estudantil), pensamento crítico, 

autonomia, etc. Sob esse ponto de vista, os empreendedores emblemáticos são 

exemplos de uma postura que se distingue mais pela intensidade do impacto que pela 

sua essência. A sociedade contemporânea nos provoca por atitude, engajamento, 

reponsabilidade, sensibilidade social e empatia, criatividade e espírito inovador, por 

conta de seu dinamismo e desafios, regados pelas águas do conhecimento cientifico 

produzidos em escala inédita, quando se observa sob perspectiva histórica. Ou seja, 

empreendedorismo é em grande medida fruto de uma sociedade onde a ciência é um 

pilar fundamental. É nesse ponto que chegamos à relação entre empreendedorismo 

e inovação. 
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Inovação e empreendedorismo 

Para Peter Drucker, a inovação é o instrumento específico do espírito 

empreendedor; é o meio pelo qual exploram a mudança como uma oportunidade para 

realizar um negócio de forma diferente. “O empreendedor vê a mudança como norma 

e como sendo sadia”, sempre a está buscando, “reage a ela, e a explora como sendo 

uma oportunidade” (Drucker, 2000, p. 36). A inovação, para ele, é o ato de dotar os 

“recursos com a nova capacidade de criar riqueza. A inovação, de fato, cria um 

recurso. Não existe algo chamado “recurso” até que o homem encontre um uso para 

alguma coisa na natureza e assim o dote de valor econômico” (Drucker, 2000, p. 39).  

São duas as contribuições mais significativas de Schumpeter relacionadas com a 

inovação e o empreendedorismo: a importância que atribui à inovação e ao progresso 

tecnológico na formação dos ciclos econômicos, e o papel dinamizador da iniciativa 

empresarial e sua capacidade de gerar ciência e tecnologia. Nos dois casos, o 

pensamento dele destaca o papel da empresa e do empresário como impulsionadores 

da mudança tecnológica e, portanto, do progresso econômico.  

Em todos seus principais trabalhos Schumpeter (1961, 1997 e 2002) destaca o 

papel inovador das empresas na sociedade. Para o empresário dinâmico os avanços 

científicos colocam um fluxo descontínuo de inventos básicos (fator exógeno, no caso 

das pequenas e médias empresas, e fator endógeno, no caso das grandes empresas 

que possuem departamento de pesquisa) que permitem soluções produtivas 

totalmente novas (inovações). Portanto, a iniciativa empresarial consiste em adaptar 

o avanço científico e tecnológico à sua atividade, desenvolvendo novidades 

significativas (inovações radicais) que desequilibrarão a estrutura do mercado.  

O êxito no mercado trará à empresa uma vantagem competitiva baseada em um 

monopólio temporário, uma posição de domínio enquanto a concorrência não pode 

imitar o produto. Os benefícios obtidos realimentam o processo, caso contrário a 

atividade inovadora cessará. Este é um processo identificado com a “destruição 

criativa” pois demonstra que as tecnologias existentes são superadas por inovações 

radicais, adotadas por empresários dinâmicos, que causarão uma ruptura no 

mercado. Essas novas empresas se caracterizam por seu dinamismo, sua capacidade 

para desenvolver e alterar protótipos tecnologicamente muito diferentes da oferta 

existente e para detectar e aproveitar oportunidades do mercado, demonstrando 

assim flexibilidade.  



Shigunov Neto, Alexandre; Fortunato, Ivan. (org.) O ensino do empreendedorismo: passado, 
presente, perspectivas. São Paulo: Edições Hipótese, 2018. 

- - - - -  

 
121 

Um dos principais conceitos de inovação, associado ao empreendedorismo, foi 

concebido por Schumpeter em seu livro “Teoria do Desenvolvimento Econômico” 

(Schumpeter, 1997), onde demonstra que o empreendedor rompe o equilíbrio da 

oferta e demanda, utilizando para tanto a inovação. Deste modo, a inovação é o 

verdadeiro motor da economia, e o empreendedor o agente responsável pelo seu 

surgimento. A inovação, segundo ele, é radical pois destrói e substitui os processos 

produtivos existentes, daí a ideia de “destruição criativa”.  A mudança radical, 

promovida pelo empreendedor, destrói as tecnologias existentes.  A necessidade de 

inovação surge em função do ambiente externo.  

Definindo o termo com mais precisão Schumpeter considera que a inovação 

está associada a realização de “novas combinações”, por exemplo, empregando “os 

meios de produção existentes de modo diferente, mas apropriadamente, de maneira 

mais vantajosa”. Para ele a inovação representa uma ruptura na evolução normal da 

economia (“movimento circular”) devido ao surgimento descontínuo de novas 

combinações de meios produtivos que podem materializar-se de cinco formas 

diferente (Schumpeter, 1997, p. 76): novos produtos, novos métodos de produção, 

novos mercados, novas matérias-primas e novas formas de organização.  

Schumpeter considerava o conjunto da vida econômica como um sistema cujo 

equilíbrio se rompe pela ação de determinados agentes inovadores que introduzem 

mudanças nos processos produtivos. Esses agentes inovadores, não são inventores, 

mas empresários ou “empreendedores”. “As inovações, cuja realização é a função dos 

empresários, não precisam necessariamente ser invenções” (Schumpeter, 1997, p. 

95).  

A invenção, no entendimento Schumpeter, é a descoberta que pertence ao 

conhecimento científico constitui um ato de criatividade intelectual, sem importância 

para a análise econômica.  A inovação, por outro lado, é uma decisão econômica, é a 

introdução de novas combinações dos fatores produtivos ou a aplicação de uma 

invenção. É uma ruptura intencional do equilíbrio produtivo, em função de novas 

técnicas que permitem dar um salto e colocar a empresa numa situação melhor que a 

concorrência.  

A figura do empresário, ou empreendedor, é o elemento chave na teoria 

dinâmica do desenvolvimento econômico proposta por Schumpeter. E, nesse sentido, 

o empreendedor não é necessariamente um homem de negócios independente, pois 

quem realiza as novas combinações podem ser empregados de uma companhia ou, 
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pode até não ter relações permanentes com uma empresa e atuar como promotor de 

negócios e inovações.  

Ainda que muito tenha sido escrito sobre o que é inovação e como ela é feita, 

essas definições chave desenhadas por Schumpeter continuam sendo aceitas. Isso 

indica que inovação e empreendedorismo estão profundamente relacionados com a 

produção de conhecimento, científico ou empírico, e sua aplicação. Não tem como ser 

empreendedor sem conhecimento, sem ter apreendido algo novo sobre o mundo. 

Pode ser uma tecnologia nova, ou a percepção de uma demanda de mercado não 

atendida. Juntamente com o conhecimento deve vir a atitude de criação de algum 

elemento social novo (empresa, produto/serviço, projeto social, etc). Está na interação 

de demandas sociais com o conhecimento, amalgamadas num projeto e realizadas 

por um indivíduo, o empreendedor, que o fenômeno de transformação social 

conhecido como empreendedorismo se dá. 

 

A relação entre o empreendedorismo e a existência de oportunidades 

A existência de oportunidades constitui uma parte importante do processo 

empreendedor. Nesse caso, uma oportunidade aberta ao empreendedorismo pode 

ser definida como: “uma situação na qual uma pessoa pode criar uma nova estrutura 

de meios e fins recombinando recursos que o empreendedor acredita que irá produzir 

lucros” (Shane, 2003, p. 18). 

De um modo simplificado, se podem dividir as oportunidades de dois modos, 

em Kirznerianas e Schumpeterianas. As primeiras, as oportunidades kirznerianas, tem 

origem na abordagem de Israel Kirzner, o qual acreditava que as oportunidades são 

baseadas na informação existente, a qual o empreendedor tem variados acessos e 

que podem ser exploradas em diferentes níveis (Kirzner,1986). Nessa abordagem, o 

empreendedor traz a economia de volta para o estado de equilíbrio, ou seja, encontra 

uma posição clara e positiva em um ambiente de caos e turbulência, identificando 

oportunidades na ordem atual. Esse tipo de pensamento sobre a ação empreendedora 

desenvolvendo uma ação que restaura o equilíbrio, explorando as oportunidades 

existentes num ambiente de crise, é particularmente adequada no estudo do 

empreendedorismo corporativo (ou intra-empreendedorismo).  

De outro ponto de vista, as oportunidades schumpeterianas, estão baseadas 

em novas informações decorrentes de mudanças tecnológicas, políticas, regulatórias, 

demográficas ou socioeconômicas. O empreendedor recombina recursos de maneiras 
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novas e inovadoras para dar conta dessas mudanças, e espera obter lucro com a 

alteração do produto (Schumpeter,1997).  

Na prática os dois tipos de oportunidades coexistem podendo ambas serem 

exploradas pelos empreendedores. Neste sentido as oportunidades kirznerianas 

reforçam os padrões estabelecidos, enquanto que as schumpeterianas tendem a 

perturbar o sistema existente.  

Os dois tipos de oportunidades, no entanto, surgem a partir de diferentes 

fontes. As oportunidades kirznerianas tem origem, provavelmente, nos erros e 

omissões que os participantes anteriores do mercado cometeram, sendo devido a isso 

que o mercado atual está em estado de desequilíbrio. As fontes das oportunidades 

schumpeterianas, por outro lado, podem ser agrupadas em tecnológicas, políticas e 

regulatórias, e sociodemográficas. Essas mudanças externas tem o potencial de 

desequilibrar o mercado caso os empreendedores nele atuem, e eventualmente leva 

a um novo equilíbrio no mercado (SHANE, 2003, p. 33). 

Schumpeter, como visto anteriormente, descreve cinco formas de explorar 

oportunidades, através da inovação: novos produtos e serviços, novos mercados, 

novas matérias-primas, novos métodos de produção e novas formas de organização. 

Como dito anteriormente, independente da forma da oportunidade, ela se 

configura pela conjunção de uma demanda de mercado em aberto, com a 

disponibilidade de recursos (conhecimento, tecnologia, capital, etc) para que seja 

atendida. É o empreendedor que vê a oportunidade, a junção desses dois elementos 

como um elemento único. É a isso que se dá o nome de visão. 

 

Educação para o empreendedorismo 

Desse modo há uma crescente valorização do empreendedorismo como um 

valor e uma atitude benéfica para a sociedade. É nessa esteira que vemos um 

crescente interesse de instituições educacionais incluírem em seus objetivos 

pedagógicos o empreendedorismo. 

Há uma discussão que ainda permanece atual no ensino do 

empreendedorismo, é se deve ser ensinado como uma disciplina, ou permear várias 

delas.  Há autores que defendem que os empreendedores nascem como tal, e isto 

pode ser explicado pelas características inatas de sua personalidade (Rauch; Frese, 

2006). Enquanto que para outros, os empreendedores podem ser formados através 

do processo de ensino aprendizagem (Drucker, 2000). Outros autores consideram que 
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esta discussão não tem sentido, que é necessário assumir o desafio de abordar o 

empreendedorismo nas universidades e em outros âmbitos de ensino, não como 

tema, mas como conquista, realização (Kuratko, 2005; Blenker et al, 2008). Ou dito 

de outro modo, a abordagem não deve ser ensinar sobre o empreendedorismo, mas 

ensinar para o empreendedorismo. 

A questão, portanto, que se coloca é como deve ocorrer o ensino de 

empreendedorismo nas universidades: como é ensinado e qual o conteúdo que se 

transmite. 

Em relação a como é ensinado, as universidades deveriam realizar algumas 

mudanças pedagógicas, didáticas e de interpretação contextual para tornar o 

empreendedorismo uma prática fundamentada na resolução de problemas reais.  

Assim sendo, o empreendedorismo deve evoluir pedagogicamente de uma concepção 

de ensino a uma de aprendizagem. O estudante não deveria atuar como agente 

passivo que assimila a informação através de um processo cognitivo (um exemplo, o 

ensino do modo como se escreve um plano de negócios), mas ao contrário, deveria 

integrar um processo experimental e reflexivo onde o estudante possa contribuir para 

o desenvolvimento de um proposta de ensino (por exemplo, exercícios de criatividade 

para o desenvolvimento de novas ideias de negócio) (Honig, 2004; Blenker et al, 

2008). Esse processo de aprendizagem experimental torna-se válido para incentivar 

o processo criativo baseado numa análise do contexto que permite identificar e propor 

soluções de problemas que ocorrem no cotidiano  

Em relação ao conteúdo há necessidade de melhor interpretação da palavra 

problemas. Ocorre que o conteúdo é transmitido através de ferramentas didáticas ao 

longo do processo de aprendizagem de empreendedorismo, com o objetivo de buscar 

soluções e em decorrência, justificar a iniciativa de negócio.  Assim no contexto dos 

desafios do empreendedorismo, a busca de soluções de negócios para enfrentar a 

problemática ambiental não é mencionada. Ocorre, portanto, uma constatação de que 

a educação em empreendedorismo ainda é uma área muito ligada à concepção 

tradicional de Schumpeter, ou seja a educação em empreendedorismo foca 

principalmente temas tais como: treinamento em ferramentas de negócios, 

desenvolvimento de mecanismos de financiamento, empreendedorismo corporativo, 

aprofundamento das diversas características dos diversos tipos de empreendedores, 

os riscos e dilemas de uma carreira como empreendedor, empreendedorismo e 
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gênero, empreendedorismo e minorias, empreendedorismo e suas contribuições à 

economia (Kuratko, 2005). 

Levando em consideração as considerações anteriores, se pode concluir que a 

integração da sustentabilidade na educação para o empreendedorismo ainda é um 

caminho a percorrer, havendo possibilidade de sua abordagem nas quatro 

perspectivas possíveis já mencionadas: do empreendedor, da identificação de 

oportunidades, do processo do empreendimento e do contexto. Nesse caso, o que 

pode ser feito inicialmente, é transmitir aos estudantes nas aulas de 

empreendedorismo, a situação ambiental do planeta e da região, como um problema 

que deve ser enfrentado pelas novas gerações de empreendedores. 

Os estudos voltados para o significado do empreendedorismo foram incluídas 

nos currículos das escolas de negócios das universidades norte-americanas no início 

dos anos 1970 (Kuratko, 2005, p. 579). A partir de então o tema foi abordado levando 

em consideração quatro aspectos ou pontos de vista: o empreendedor, a identificação 

da oportunidade de negócios, o processo de empreendedorismo e o contexto. 

Diferentes abordagens sobre o empreendedorismo 

a) O empreendedor: aqui se destaca a importância de fortalecer estratégias que 

aumentem as competências empreendedoras das pessoas, tais como: liderança, 

assumir riscos, capacidade de negociação, gestão de conflitos, desenvolvimento 

de redes de contatos e construção de capital social. São ferramentas utilizadas 

nesta abordagem: sessões motivacionais, técnicas de comunicação e 

desenvolvimento e estratégias de negociação. 

b) A identificação da oportunidade de negócios: este é um aspecto que analisa os 

mecanismo e instrumentos que contribuem para justificar a partir de um enfoque 

de mercado, a criação da empresa: desenvolvimento de criatividade e inovação 

através de jogos e técnicas, análise de mercado, entre outros.  

c) O processo de empreendedorismo: o foco de atenção se concentra em explicar 

os passos e aspectos a serem levados em consideração ao longo do processo de 

criação da empresa. Neste processo são utilizados instrumentos como o modelo 

de plano de negócios e processos de consultoria. 

d) O contexto:  este é um aspecto que leva em consideração os fatores institucionais, 

os sistemas de cooperação e a relação com outros atores da economia e da 

sociedade para implementar o empreendimento. Aqui se privilegiam as estratégias 

de interação entre as universidades, o Estado e a indústria com o objetivo de 
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desenvolver empreendimentos que tenham maiores impactos econômicos e 

sociais.  

A educação para o empreendedorismo em Portugal, como em toda a União 

Europeia, a educação para o empreendedorismo encontra-se bem consolidada, tanto 

no que diz respeito à educação como em diversos projetos práticos, como o Programa 

Nacional de educação para o empreendedorismo (PNEE). O programa entende a 

educação para o empreendedorismo como processo bastante diversificado visando 

atingir todos os níveis e modalidades de ensino, sendo que a principal proposição é 

de conformar os indivíduos às mudanças do mundo capitalista, evidenciadas pelas 

rápidas mudanças tecnológicos, precarização das relações de trabalho, uso intento 

de tecnologias de informação e comunicação, necessidade de novas qualificações 

entre outras. Entende-se existir evidencias de vários problemas que os indivíduos 

devem enfrentar sem que suas causas sejam problematizadas (Coan 2011). 

Em relação com a educação há predominância de trabalhos relacionando o 

empreendedorismo e o ensino universitário, não havendo literatura significativa em 

relação ao ensino fundamental e médio. No entanto se destaca que é importante esta 

relação, de que as “universidades devem trabalhar em conjunto com as escolas 

secundárias e outras instituições de ensino para promover o desenvolvimento do 

empreendedorismo nas etapas de formação” (SARKAR,2010, p. 86). Lipper (1987) 

citado por Sarkar (2010) argumenta que para além da introdução analítica e 

pensamento crítico ao nível das universidades, estas capacidades devem ser 

ensinadas imediatamente às crianças assim que entram no sistema escolar.  

Há, além disso, diversas situações nas quais ocorre a educação 

empreendedora, e são essas experiências, longe das salas de aula, que parecem as 

mais enriquecedoras e produtivas. (Lavieri, 2010, p. 14). 

Fillion (1999) destaca que a Educação empreendedora é diferente do processo 

de ensino tradicional por se basear mais na atividade do próprio aluno, numa forma 

mais experimental, mais prática e contextualizada no mundo real e que prepara o 

indivíduo para lidar com a falta de recursos e a indiferenciação típica do início de uma 

organização/iniciativa. E que incentiva a imaginação e a análise.  

O protagonismo juvenil refere-se à criação de oportunidades, condições e 

espaço para que os jovens alunos se envolvam na solução de problemas reais, 
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motivando-se para tomar iniciativa, comprometendo-se com a situação, ao mesmo 

tempo que se sentam livres para o fazer (Lopes; Teixeira, 2010, p. 54). 

Portanto, protagonismo implica envolver-se de forma construtiva e com a vida, 

escola, comunidade e sociedade, através de participação autentica e autônoma, com 

o desenvolvimento da autoconfiança e autodeterminação, em um período em que a 

identidade do aluno ainda está sendo formada (Lopes; Teixeira, 2010, p. 54). 

O empreendedorismo assume um importante papel no desenvolvimento 

econômico e social das nações. No entanto, seus processos de ensino, de modo geral, 

tem se orientado para a criação de riqueza a partir da geração de empresas e novos 

negócios, à margem de um processo de formação que fomente a criatividade, o 

trabalho em equipe, a abordagem e a solução de problemas por parte dos estudantes.  

O Brasil não está alheio a esta realidade e, de modo geral, as instituições de 

ensino, principalmente as particulares e de nível universitário tem abordado o 

empreendedorismo nos seus currículos com a perspectiva exclusiva de objetivar a 

criação de riqueza através da formação de empresas. Algumas instituições tem 

procurado incluir a cultura do empreendedorismo de forma gradual entre os alunos e 

promovendo o seu ensino de forma transversal na estrutura curricular.  

No entanto as instituições de ensino, principalmente as de nível médio, não 

reconhecem a importância do empreendedorismo, o que leva ao desenvolvimento de 

processos didáticos desarticulados, com pouca participação e interesse, inclusive dos 

professores que estão mais preocupados com o vínculo do jovem ao mercado, 

aceitando desse modo o ensino do empreendedorismo mais como uma necessidade, 

do que um compromisso de melhoria na qualidade da educação e da formação do 

jovem.  

Fica claro, portanto, que a falta de pesquisa em ensino do empreendedorismo, 

torna mais evidente a necessidade dos professores em conhecer novas abordagens 

didáticas que lhe permitam reorientar suas práticas de ensino nesta disciplina.  

Ainda assim há experiências potencialmente importantes em execução no país, 

algumas incluindo em seu escopo a promoção do empreendedorismo em escolas do 

ensino médio. Um exemplo é o “Programa Nacional de Educação Empreendedora” 

(PNEE) do Sebrae – Serviço Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. 

Lançado em 2013, oferece cursos e conteúdo para apoio do ensino do 

empreendedorismo nos diversos níveis de ensino. Para tanto “propõe a ruptura de um 

modelo de prática educacional que privilegia a transmissão estática e a crítica de 
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dados e informações sem estimular reflexões ou a aplicação dos saberes na forma de 

ações transformadoras” (SEBRAE NACIONAL, 2016).  

Apoiado pelo PNEE, a Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte 

implantou o “Projeto Despertar” em escolas de ensino médio do estado. O projeto foi 

executado de 2003 a 2014 e capacitou em torno de 21 mil alunos do ensino médio 

daquele estado. Uma publicação digital do Sebrae, apresenta 11 casos de sucessos 

de abertura de como resultado do projeto (Liberato, 2007). É pouco provável que a 

abertura de negócios se limitou a esses exemplos, mas não há um relatório dessas 

organizações com apresentação dos resultados. 

Esse exemplo confirma que o ensino de empreendedorismo é uma realidade 

também no ensino médio, assim como nas universidades, como dito anteriormente. 

Mas há um caminho para se percorrer para que seja consolidado neste nível. 

 

O empreendedorismo nas escolas de ensino médio 

A necessidade de fomentar a cultura empreendedora, nos alunos do ensino 

médio, é motivada por razões de ordem pessoal, social e econômico. No plano 

pessoal, o fato de empreender pressupõe um exercício de maturidade, 

responsabilidade e autoestima que se apresenta através de um alto grau de 

autonomia das pessoas. Do ponto de vista social, implica conhecimento, manejo e 

participação nas redes sociais. Um conhecimento que levado à prática permite a 

integração e o intercâmbio social, elementos básicos para o desenvolvimento 

comunitário tendo como base a ação, o compromisso e a equidade. Por último, da 

perspectiva econômica, consiste em fomentar práticas que promovam o dinamismo 

da economia, promovendo, por outro lado, práticas para tornar os alunos atores 

menos dependentes e vítimas dos vaivéns da conjuntura econômica.  

Pesquisa realizada com alunos que frequentaram as escolas de ensino médio 

na região de Campinas, em particular do ensino privado, mostrou que há condições 

dos estudantes se tornarem em agentes empreendedores.  Foi realizada uma análise 

das competências empreendedoras presentes nas instituições de ensino para 

identificar o grau de presença nas mesmas, com o objetivo de projetar posteriormente 

programas educacionais que melhorem as atitudes empreendedoras como parte, por 

sua vez, de um projeto mais amplo de desenvolvimento de uma educação 

empreendedora.  
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A pesquisa pretendeu identificar o estado atual do processo de ensino e 

aprendizagem do empreendedorismo nas escolas da região de Campinas. Devido a 

problemas encontrados para realizar a pesquisa diretamente nas escolas, optou-se 

por uma amostragem não probabilística de conveniência utilizando como amostragem 

os alunos de graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, campus 

Campinas. 

Os resultados obtidos foram de que existem elementos suficientes nas escolas 

concretizados em diversas atividades dispersas que podem vir a contribuir para a 

construção de uma cultura empreendedora que permita o pleno desenvolvimento dos 

alunos visando sua autonomia pessoal conforme anteriormente descrito. 

 

Resultados obtidos 

Foram entrevistados 89 alunos da universidade, perfazendo 5% do total de 

1750 alunos do campus matriculados em 2016.  

A faixa majoritária de idade dos alunos entrevistados foi de 18 a 21 anos 

(72,9%). Os alunos entrevistados estavam distribuídos pelos seguintes cursos: 

 

Tabela 1 – Caracterização da Amostra, por curso.  

Curso Porcentagem da Amostra (%) 

Administração 46% 

Direito 45% 

Engenharia Civil 5% 

Engenharia da Produção 4% 

Elaboração dos autores.  

                                                                

A amostragem foi composta por alunos que se formaram no ensino médio entre 

os anos de 2013 e 2014, e se constituíram de 29,2% de alunos da rede pública e 

70,8% da rede privada. 

Ao serem questionados se a escola que frequentaram possuía atividade de 

promoção do ensino de empreendedorismo, 92,1% responderam que não.  

No entanto, ao responderem as questões seguintes, elencaram várias 

atividades que são coerentes com a educação empreendedora, tais como: 
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Tabela 2- Atividades coerentes com a educação empreendedora 

Atividade  Porcentagem das respostas  

Gincanas Sociais 65.2% 

Feiras/Concursos de Ciências e invenções 48.3% 

Palestras com empreendedores                                         16,95% 

Feiras/Concursos de ideias e projeto de negócios       15,7% 

Incentivo a articulação dos alunos (Grêmios, projetos) 15,7% 

Elaboração dos autores. 

  

A maioria considerou essas atividades ótimas ou boas (55%) e regulares 

(24,4%) 

Esses dados mostram que as escolas não estão trabalhando explicitamente 

com o empreendedorismo, mas trabalhando com atividades desarticuladas que 

poderiam ser melhor aproveitadas. Essas atividades desarticuladas explicitadas 

acima pelos alunos são coerentes com a educação empreendedora.  

Mesmo não identificando claramente as atividades como empreendedorismo, 

são análogas em contextos ideológicos diferentes. Na realidade, há uma 

disseminação da educação empreendedora, de forma não sistematizada e não 

assumindo essa denominação.  

Ao serem questionados se tinham contato com empreendedores assim se 

expressaram: 

 

Tabela 3- Contatos com empreendedores  

Contatos com Porcentagem (%) 

Pais proprietários de empresas 37,1% 

Parentes proprietários de empresas 36% 

Amigos proprietários 40,4% 

Elaboração dos autores 

  

Os alunos demostraram interesse pelo empreendedorismo ao afirmarem que 

acompanham o assunto pela mídia (52,8%), enquanto que 29,2% participaram de 

palestras com empreendedores fora da escola.  
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Ao serem questionados se tinham vontade de empreender, 76,3% 

responderam afirmativamente com a seguinte distribuição: 

 

Tabela 4 – Vontade de empreender dos alunos 

Atividades Porcentagem (%) 

Tenho negócio criado por mim 4,5% 

Tenho negócio familiar 6,7% 

Tenho como objetivo de vida 21,3% 

Já pensei no assunto 43,8% 

Elaboração dos autores 

 

E, somente, 23,6% responderam negativamente e estão assim distribuídos: 

11,2% dos alunos não querem ter negócio e 12,4% não pensaram no assunto. 

Os resultados mostram que há uma cultura empreendedora emergente nas 

escolas da região de Campinas promovida por atividades não sistematizadas com 

esse objetivo estratégico. 

Os dados obtidos levam à conclusão de que há espaço para se levar a prática 

atividade institucionalizada de fomento ao empreendedorismo.  

 

Considerações finais 

A pesquisa não identificou evidências de modos de atuação das escolas da 

região de Campinas e/ou disseminação da prática do empreendedorismo como tal. 

No entanto foram identificadas pelas entrevistas, diversas atividades, que no seu 

conjunto, permitem identificar a existência de uma educação empreendedora 

incipiente, não institucionalizada. 

No geral, o estudo contribui para a prática mostrando que existe um embrião 

de cultura empreendedora nas escolas. Ao fazer isso, este estudo contribui para o 

desenvolvimento de uma cultura empreendedora, oferecendo aos profissionais de 

educação elementos para desenvolverem atividades de empreendedorismo com uma 

perspectiva mais abrangente e inclusiva visando a institucionalização da prática nas 

escolas.  

O objetivo da pesquisa, que era identificar o estado atual do processo de ensino 

aprendizagem do empreendedorismo nas escolas particulares de Campinas, foi 
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alcançado. Os resultados demonstram que os estudantes estão predispostos a 

participar de atividades identificadas com o ensino do empreendedorismo.  

A pesquisa mostrou que as instituições de ensino de nível médio desenvolvem 

atividades desarticuladas que poderiam resultar em aumento da produtividade dos 

alunos se fossem sistematizadas dentro de um processo de educação 

empreendedora, o que poderia aumentar o interesse e a participação dos estudantes 

e professores.  

Estudos futuros podem aprofundar a investigação sobre as referências e 

orientações ideológicas que sustentam a realização de atividades que promovam a 

iniciativa, autonomia e criatividade dos alunos nas escolas de ensino médio. Essas 

referências são internas ao campo do ensino médio, ou este se apresenta como uma 

caixa de ressonância difusa de um movimento ideológico que o transcende? Como as 

escolas estão se posicionando quanto às formas de ver o mundo do trabalho e seu 

papel na formação dos alunos para esse fim? Há impactos na abordagem pedagógica 

das disciplinas curriculares ou, ainda, maior presença da promoção do 

empreendedorismo em escolas de um determinado perfil de abordagem? A resposta 

à essas perguntas podem fornecer, por um lado, o diagnóstico para o reconhecimento 

um movimento em direção à uma cultura, valores e visão de mundo, alinhados ao 

espírito empreendedor, como um fenômeno social e histórico. Enquanto, por outro, 

pode fornecer as bases para construção de um programa de educação 

empreendedora alinhado à expectativas e cultura já em processo nas escolas. 

Nota-se crescente atenção ao tema empreendedorismo, principalmente nas 

universidades. No entanto, nas escolas de ensino médio, atividades pedagógicas 

extra sala, como as citadas anteriormente, mostrou-se prática relativamente comum. 

Isso indica uma sintonia de fundo com o ensino explicitamente alinhado ao conceito 

de empreendedorismo. Ainda que o termo tenha aparecido numa incidência 

relativamente baixa na amostra, nota-se uma atenção efetiva com o desenvolvimento 

da capacidade criativa, de solução de problemas e desenvolvimento de autonomia, 

dos alunos. Estudos futuros sobre os fundamentos ideológicos que sustentam e 

motivam tais práticas pedagógicas, combinados à análise comparativa dos 

fundamentos ideológicos do movimento de promoção do empreendedorismo, pode 

nos dar algum vislumbre de um processo mais amplo de desenvolvimento 

sociocultural que esteja alinhado nas raízes, ainda que menos explicitamente, na 

superfície. Todo esse movimento de promoção da autonomia do aluno, por um lado, 
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e do empreendedorismo, por outro, podem ser duas pontas de um mesmo iceberg, 

que se juntam ainda debaixo da água.  

A pesquisa mostrou que existem amplas possibilidades de disseminação da 

educação empreendedora nas escolas de nível médio por já existirem elementos 

constituídos por eventos e o interesse demonstrado pelos estudantes que podem 

viabilizá-la.  
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CAPÍTULO 08 – O ENSINO DO EMPREENDEDORISMO: O CASO DA ESCOLA 
SUPERIOR AGRÁRIA DE ELVAS  

 
 

Paulo Ferreira 
Luís Loures 
Artur Romão 

 

 

O conceito de empreendedorismo entrou há muito no léxico da nossa 

sociedade, quer através de notícias nos meios de comunicação, quer através de 

discursos políticos ou mesmo no ensino. Cada vez são mais os exemplos de iniciativas 

de ensino e promoção do empreendedorismo a nível escolar, sendo o ensino superior 

o local primordial dessas iniciativas. 

O objetivo deste capítulo é o de ilustrar o que se faz a este nível na Escola 

Superior Agrária de Elvas (ESAE), do Instituto Politécnico de Portalegre (IPP), em 

Portugal. Alicerçado na experiência das iniciativas recentes, e considerando que se 

está a tratar de um estudo de caso (por isso, não generalizável), é ilustrado o sucesso 

dessas iniciativas, a vários níveis. O facto de a ESAE ser uma escola agrária releva a 

importância dos resultados. 

O resto do capítulo está organizado do seguinte modo: em primeiro lugar, 

aborda-se o conceito de empreendedorismo e as diferentes vertentes que podem ser 

consideradas no mesmo (nomeadamente a forma como o empreendedorismo é visto 

na ESAE); segue-se uma breve abordagem sobre o ensino do empreendedorismo, 

alguns dos resultados esperados, assim como alguns resultados empíricos; o capítulo 

segue com o exemplo do que se faz na ESAE, ao nível do empreendedorismo; 

termina-se com uma breve discussão sobre o que poderá ser feito no futuro, e este 

nível, na ESAE. 

 

O conceito de empreendedorismo 

É difícil encontrar na literatura uma única definição de empreendedorismo, na 

medida em que este é reconhecido como tendo diferentes vertentes, muitas vezes 

relacionado com a própria contextualização. No entanto, independentemente desse 

contexto, geralmente o conceito de empreendedorismo está relacionado com a 

iniciativa de alguém (pessoa ou grupo de pessoas) em criar algo. Este é o motivo, por 
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exemplo, pelo qual normalmente o empreendedorismo é reconhecido como a 

atividade de criação de uma empresa ou negócio. 

A origem da palavra empreendedorismo (entrepreneur) será francesa. 

Etimologicamente deriva dos termos franceses entre e prendre, podendo ser 

entendida como fazer algo ou estar entre. Originalmente terá sido utilizada no sentido 

de significar alguém que está entre a oferta e a procura, ou seja, alguém que está à 

frente de um negócio. Ainda que não haja unanimidade sobre quem terá utilizado 

primeiro a expressão, o economista francês Cantillon (1755) é tido como pioneiro na 

utilização da expressão, entendendo o empreendedor como alguém que corre um 

determinado risco associado a uma atividade económica, comprando um produto a 

um determinado preço certo para o tentar vender a um preço incerto. Esta definição 

é, pois, coerente com a origem etimológica da palavra, tendo implícito o conceito de 

risco, mas também o interesse do indivíduo em obter um lucro. 

Naquela que é considerada a sua principal obra, Adam Smith (1776) também 

aborda o conceito de empreendedorismo. No seu caso, identifica o 

empreendedorismo como a atividade de pessoas que transformam a procura em 

oferta, ao mesmo tempo que reagem às alterações que ocorrem nas economias. 

Inclusivamente, Adam Smith identifica três diferentes tipos de atividade empresarial: 

especulação e alto risco (associada aos investidores), a produção de invenções (em 

que o conceito de risco é inerente à própria atividade) e alguém que realiza projetos, 

fazendo-o de forma ponderada. 

Mais tarde, Say (1816) acrescenta um elemento fundamental ao conceito de 

empreendedorismo: a noção de criação de valor. Segundo o autor, um empreendedor 

é alguém que transfere recursos de um setor com baixa produtividade para um com 

produtividade maior, reconhecendo no empresário o papel de transformar invenções 

de outras pessoas em algo que o mercado tenha interesse. 

Um novo ímpeto em relação a este conceito é dado por Schumpeter (1934), 

economista que identifica o empreendedor como alguém que destrói a ordem 

económica existente, através da introdução de inovações, que podem ser de vários 

tipos: introdução de novos produtos, serviços, formas de organização ou exploração 

de novas matérias-primas. Explicitando, claramente, que o empreendedorismo passa 

pelo aproveitamento de oportunidades de negócio, Schumpeter associa o 

empreendedorismo ao conceito de inovação. Este é também o entendimento, por 

exemplo, de Drucker (1985), reconhecido guru da gestão, que identifica que a criação 
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de uma empresa ou negócio, por si só, não implica que se esteja a falar de 

empreendedorismo. Este resulta, de facto, da capacidade de diferenciação do negócio 

em relação ao que já existe no mercado.  

Esta abordagem que relaciona o empreendedorismo com a inovação e/ou 

diferenciação acaba por reforçar o papel do empreendedorismo no plano 

macroeconómico, uma vez que associa e empreendedorismo à dinâmica empresarial 

e, consequentemente, ao processo de crescimento económico. 

De resto, nas últimas décadas, a investigação sobre empreendedorismo tem 

vindo a desenvolver-se, dando lugar não só a várias formas de olhar o conceito, mas 

também à identificação de diversas tipologias. Por exemplo, é possível encontrar 

autores que realçam o empreendedorismo como identificação e desenvolvimento de 

oportunidades (ver, por exemplo, Kirzner, 1973, Shane & Venkataraman, 2000, ou 

Shane, 2003, entre outros). Outros autores destacam as características e o 

comportamento dos indivíduos (ver, por exemplo, McClelland, 1961). Uma abordagem 

diferente considera o empreendedorismo como o processo puro de criação de novas 

empresas, sendo que autores como Low e MacMillan (1988) ou Gartner (1988) são 

alguns dos precursores deste tipo de abordagem. Este tipo de abordagem é muito 

utilizado na literatura, até pela sua fácil mensuração. Por exemplo, o Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), provavelmente o mais reconhecido estudo 

internacional sobre os níveis de empreendedorismo, adota este tipo de abordagem 

para a mensuração da atividade empreendedora. 

Além das múltiplas definições de empreendedorismo, como já foi referido 

anteriormente, o número de estudos sobre esta temática nos últimos anos tem vindo 

a crescer enormemente, tornando a literatura no tópico extremamente vasta. A 

descrição desta extensão está para além dos objetivos deste capítulo. No entanto, os 

trabalhos de Audretsch (2002) ou de Acs e Audretsch (2010) apresentam revisões 

muito interessantes sobre a temática do empreendedorismo. 

Importa agora que nos retenhamos na visão de empreendedorismo que suporta 

as atividades da ESAE. Considerando como ponto fulcral o processo de criação de 

uma empresa, reconhece-se a proximidade com a visão de Adam Smith na sua 

terceira perspetiva: entender o empreendedorismo como um processo onde devem 

ser ponderados os diferentes riscos a assumir pela parte do(s) promotor(es). No 

fundo, fomenta-se claramente nos alunos duas questões diferentes: por um lado, a 

noção de que o processo empreendedor corresponde à passagem da ideia de 
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negócios para o papel, mas sempre numa perspetiva de analisar a sua viabilidade em 

termos económico-financeiros; por outro lado, a importância da criação de valor, no 

contexto da ideia de negócios (esta questão vai ser explorada em maior detalhe mais 

à frente). 

É importante, no entanto, deixar clara qual é a nossa visão de criação de valor. 

Enquanto atores sociais, não nos limitamos ao conceito de valor exclusivamente na 

ótica empresarial, visto que essa criação de valor pode ir muito mais além da relação 

entre a empresa e o cliente, mas também pode dizer respeito à sociedade. 

Reconhece-se, claramente, a possibilidade do empreendedorismo de caráter social, 

como um possível caminho empreendedor.  

Resumindo: o conceito de empreendedorismo considerado relevante para o 

processo utilizado na ESAE passa pela criação de valor, mas podendo esse valor ser 

tanto a riqueza para as empresas como a satisfação para os clientes e/ou para a 

sociedade como um todo, ou qualquer outro critério de valor relevante. Obviamente 

que, ancorada na identificação de oportunidades de negócio, que está presente em 

definições que anteriormente foram apresentadas, está a análise da lucratividade das 

iniciativas empreendedoras. De facto, e resumindo a uma perspetiva empresarial, o 

empreendedorismo tem como objetivo criar riqueza mas, tal como identificado nos 

primórdios da criação do conceito, tem implícito o risco. E, como tal, o processo de 

análise implica uma ponderação dos riscos desse projeto. 

 

Ser ou não ser: eis a questão! 

Associado e originário da gestão, o empreendedorismo é hoje estudado de 

forma multidisciplinar, não sendo estranho que ciências como a Psicologia ou a 

Sociologia se dediquem a este fenómeno, ainda que na vertente de estudar as 

características e perfis dos empreendedores. O objetivo destas análises passa por 

tentar encontrar características comuns nos empreendedores, de modo a tentar 

tipificar os seus comportamentos e a identificar a possibilidade de condições para a 

sua classificação. 

Por detrás deste tipo de abordagens está o trabalho de McClelland (1961) que 

identifica três diferentes necessidades individuais nas pessoas: a necessidade de 

realização pessoal, a necessidade de autoridade e poder (associado à liderança) e a 

necessidade de afiliação (isto é, de manter relações sociais). No seu trabalho, que 

originalmente não tinha uma ligação direta ao empreendedorismo, apercebeu-se que 
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pessoas que apresentavam maiores necessidades de realização conseguiam 

aproveitar melhor as oportunidades. Só mais tarde associou estes comportamentos 

ao empreendedorismo, fazendo a ponte com o crescimento económico em diferentes 

regiões. Desde então é possível encontrar na literatura um vasto número de 

características associadas aos empreendedores. Por exemplo, Carvalho e Costa 

(2015), naquilo que é apenas um resumo, identificam 24 diferentes possíveis 

características dos empreendedores: inovação; liderança; riscos moderados; 

independência; criatividade; energia; tenacidade; originalidade; otimismo; orientação 

para os resultados; flexibilidade; capacidade para conduzir situações; necessidade de 

realização; autoconsciência; autoconfiança; envolvimento a longo prazo; tolerância 

face à ambiguidade e incerteza; iniciativa; capacidade de aprendizagem; saber utilizar 

os recursos; sensibilidade aos outros; agressividade; tendência a confiar nas pessoas; 

e dinheiro como medida de desempenho. E uma análise da vasta literatura no tema 

permite facilmente encontrar muitas outras características. 

O objetivo deste capítulo não é o de identificar estudos ou características dos 

empreendedores, mas sim lançar a discussão sobre se as pessoas nascem 

empreendedoras ou se, na realidade, é possível ensinar o empreendedorismo. É 

provável que muitos empreendedores possam ter características inatas, associadas 

ao empreendedorismo, tais como a autoconfiança, o otimismo ou a confiança nas 

pessoas. No entanto, até estas podem ser aperfeiçoadas, havendo outras que podem 

ser incutidas nas pessoas. E é aqui que é feita a ponte para o ensino do 

empreendedorismo. 

A discussão sobre o ensino do empreendedorismo e o seu papel no aumento 

dos níveis empreendedores de uma sociedade já não é nova. Também neste caso, a 

origem remonta à Psicologia. De acordo com Bird (1988), Katz e Gartner (1988) ou 

Krueger e Brazeal (1994), há uma ligação entre as intenções empreendedoras e as 

atitudes propriamente ditas, de acordo com a teoria do comportamento planeado, de 

Ajzen (1991). É esta ligação entre as intenções e, posteriormente, a concretização 

das mesmas, que releva o papel do ensino do empreendedorismo nas escolas. No 

caso particular das universidades, em particular aquelas que não oferecem cursos 

com competências centrais associadas à gestão, o objetivo deverá passar por explicar 

aos estudantes os diferentes passos do processo empreendedor, assim como a sua 

formalização, encorajando-se o espírito crítico e a procura de soluções para 
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problemas concretos. O conhecimento da realidade empreendedora é essencial para 

uma mudança de atitudes por parte das pessoas (Immink & O’Kane, 2001). 

Fayolle e Gailly (2009) definem a educação do empreendedorismo como o 

conjunto de atividades que têm como objetivo alterar as mentalidades, atitudes e 

habilidades empresariais, abrangendo atividades ligadas à geração de ideias e à 

criação de startups, viradas para o crescimento e inovação. Esta definição surge mais 

uma vez num contexto em que se quer promover, mais do que o autoemprego, um 

conjunto de atitudes pró-ativas, viradas para a criação de valor através da criação de 

empresas, enquadradas também num ambiente económico em que é cada vez menos 

habitual a existência de um trabalho para toda a vida. 

Neste contexto, o ensino do empreendedorismo toma um papel importante, 

pois a realidade do empreendedorismo é multifacetada e influenciada por diversos 

fatores2: económicos (Huisman, 1985), psicológicos (Kuratko & Hodgetts, 1995 ou 

Carter, Gartner & Reynolds, 1996), sociológicos (à cabeça, o famoso trabalho de 

Weber, 1948), fatores ambientais (Singh, 1990), demográficos (Gaddam, 2007), 

culturais (ver, novamente, Weber, 1948 ou Huisman, 1985) ou níveis de qualificações 

(Ioannou, 2001), entre outros. 

O papel das autoridades políticas tem-se tornado também cada vez mais 

importante. O reconhecimento da importância do empreendedorismo para o 

crescimento económico sustentável é enorme, pelo que não é de estranhar que a 

própria Comissão Europeia (2006) tenha reconhecido a importância de fomentar o 

crescimento do ensino do empreendedorismo. Ainda que já tivesse sido criado, este 

reconhecimento por parte da Comissão Europeia fez crescer exponencialmente 

aquele que é o maior conjunto de projetos de ensino do empreendedorismo na 

Europa: o Junior Achievement Young Enterprise que conta em 2016 com um total de 

3,5 milhões de estudantes em 40 países. 

Inicialmente, os trabalhos sobre o impacto do ensino do empreendedorismo na 

atividade empreendedora eram de caráter iminentemente teórico. No entanto, ao 

longo do tempo, é possível encontrar trabalhos que mostram que pode haver um 

impacto interessante a este nível. 

                                            

2 Devido à multiplicidade de trabalhos que identificam cada um dos fatores e devido ao facto de não 
serem elementos centrais da análise, neste particular preferiu-se indicar alguns dos trabalhos pioneiros 
que relacionam esses fatores com os níveis de empreendedorismo. 
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Os trabalhos de Souitaris, Zerbinati e Al-Laham (2007), com dados do Reino 

Unido e da França, e de Stamboulis e Barlas (2014), para uma universidade na Grécia, 

encontram um impacto significativo do ensino do empreendedorismo nas perceções 

dos estudantes, no sentido em que promoveu um melhor entendimento desta temática 

e das barreiras que envolvem o empreendedorismo. Os autores concluem que o 

programa empreendedor em análise teve um impacto nas atitudes dos estudantes e 

do seu espírito crítico. No fundo, os programas de empreendedorismo melhoram 

algumas atitudes, assim como a iniciativa empresarial, corroborando a teoria do 

comportamento planeado, já referida anteriormente. 

Comparando dois grupos de estudantes, um submetido a programas de 

empreendedorismo e outro onde esses programas não são aplicados, Oosterbeek, 

van Praag e Ijsselstein (2010) e Luca, Cazan e Tormulescu (2012) concluem haver 

uma relação entre o ensino do empreendedorismo e o despertar de algumas 

características reconhecidas nos empreendedores, tais como capacidades de 

trabalho em rede, habilidades empresariais ou melhoria de características como 

independência ou motivação. O primeiro trabalho referenciado é feito na Holanda e o 

segundo na Roménia. 

Os trabalhos Huber, Sloof e van Praag (2014), que utilizam dados 

internacionais, e de Moberg (2014), que utiliza dados da Dinamarca, vão mais longe 

e identificam que o processo empreendedor pode ainda ser mais potenciado, se os 

programas de ensino começarem a ter lugar antes da entrada na universidade. 

Ainda que a análise não seja feita de forma exaustiva, até pelo objetivo deste 

capítulo, a verdade é que a evidência aponta para que o ensino do empreendedorismo 

tenha um papel importante tanto nas atitudes como nas intenções empreendedoras 

daqueles que frequentam esses programas ou projetos. Posteriormente, há ainda uma 

relação entre a intenção empreendedora e a sua concretização propriamente dita. 

Como já foi referido anteriormente, este capítulo não apresenta elementos 

estatísticos, até pela inexistência de elementos metodológicos que o permitam 

realizar, mas apresenta aquilo que tem sido feito nos últimos anos na ESAE, em 

Portugal, no âmbito do ensino do empreendedorismo. 

 

O ensino do empreendedorismo na Escola Superior Agrária de Elvas (ESAE) 

O presente subcapítulo tem como objetivo apresentar o que se faz no Instituto 

Politécnico de Portalegre em geral e na ESAE em particular em termos do ensino do 
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empreendedorismo. Por uma questão de organização, e para melhor compreensão 

das diferentes dinâmicas associadas ao empreendedorismo na ESAE, divide-se este 

subcapítulo em 6 secções. 

 

Contextualização institucional: Instituto Politécnico de Portalegre 

O Instituto Politécnico de Portalegre (IPP) é uma instituição pública de ensino 

superior, que assume com sua missão: “criar, transmitir e difundir o conhecimento, 

orientado profissionalmente, através da formação e qualificação, de alto nível, para 

públicos diferenciados, em momentos vários dos percursos académico e profissional, 

e da investigação e desenvolvimento tecnológico para a promoção das comunidades, 

em cooperação com entidades regionais, nacionais e internacionais” (artº 1º dos 

Estatutos do IPP). 

Assentando a raiz da sua atividade no ensino, atualmente o IPP ministra cursos 

de Técnicos Superiores Profissionais, Licenciaturas e Mestrados, além de cursos não 

conferentes de grau (pós-graduações e cursos de curta duração), contando nos 

primeiros com cerca de 2300 alunos, distribuídos por 42 ciclos de estudos em 

funcionamento, reunindo cerca de 340 colaboradores. 

De 1990-91 até 2016-17 as suas formações geraram 11 800 diplomados, 

registando-se nos anos mais recentes índices de aproveitamento escolar e de 

empregabilidade de 80% e de 82%, respetivamente. 

O início de funcionamento do IPP, em 1989, foi precedido daquela que viria a 

ser a sua primeira Escola, a Escola Superior de Educação (ESE) - hoje Escola 

Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS) que ocorreu em 1985. No mesmo 

ano de 1989 entra em funcionamento a Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

(ESTG). A Escola Superior Agrária - mais tarde Escola Superior Agrária de Elvas 

(ESAE) - do Instituto Politécnico de Portalegre é criada, na cidade de Elvas em 1993, 

iniciando o seu funcionamento efetivo em 1995. Em 2001 a Escola Superior de 

Enfermagem, que havia iniciado a sua atividade em 1972, foi integrada no IPP, 

passando mais tarde a designar-se Escola Superior de Saúde (ESS).  

Procurando corresponder aos princípios prescritos legalmente que devem 

caracterizar os estabelecimentos de ensino politécnico, além das 4 escolas nele 

integradas, o IPP possui ainda um conjunto de unidades transversais a todo o Instituto, 

que potenciam a concretização da sua missão, entre os quais uma unidade funcional 

de seu nome Gabinete de Empreendedorismo e Emprego (GEE). 



Shigunov Neto, Alexandre; Fortunato, Ivan. (org.) O ensino do empreendedorismo: passado, 
presente, perspectivas. São Paulo: Edições Hipótese, 2018. 

- - - - -  

 
144 

De facto o IPP tem a sua origem intimamente ligada ao empreendedorismo. 

Por exemplo, a ESTG iniciou as suas atividades com dois cursos de bacharelato: o 

curso de Técnicos de Serviços de Comercialização e o curso de Gestão e Criação de 

Empresas. A opção por esta designação justificar-se-ia também pelo facto de, à data, 

a designação de empreendedorismo ainda não ser usual. 

A importância da dinamização das atividades relacionadas com o 

empreendedorismo no IPP, e também com a empregabilidade dos seus diplomados, 

é assumida veementemente com a nomeação de um Coordenador Institucional, 

reportando diretamente ao Presidente do Instituto, para coordenar o GEE, entretanto 

criado. Na sequência da entrada em vigor dos novos estatutos do IPP, esta 

responsabilidade passou a ser assumida por um dos três Pró-Presidentes entretanto 

nomeados. O Pró-Presidente para o Empreendedorismo e Emprego visa assegurar o 

desenvolvimento e implementação de tarefas, projetos e atividades específicas, 

conformes com a relevância dada pelo Programa de Desenvolvimento do IPP ao 

empreendedorismo e ao emprego. 

O GEE é assim uma unidade funcional do IPP que “visa criar e desenvolver 

uma cultura empreendedora que contribua para facilitar a transformação do 

conhecimento em ideias de negócio, bem como a divulgação de ideias e projetos 

inovadores com potencial para criar riqueza e desenvolvimento regional, tornando os 

estudantes dinâmicos na procura de novas saídas profissionais e na criação do 

próprio emprego, para além de ajudar a proporcionar contactos, ofertas de 

emprego/estágio e apoio em candidaturas, entre outras ferramentas necessárias e na 

consequente inserção no mercado de trabalho.” (conf. art.º 13.º dos Estatutos do IPP) 

Constituído por um Coordenador, dois técnicos e integrando os Subdiretores 

das 4 escolas do IPP, dinamiza, coordena e apoia um conjunto vasto de ações e 

atividades, entre as quais pontificam o apoio à concretização da orientação do IPP 

para disseminação do ensino do empreendedorismo, a promoção e dinamização de 

uma bolsa de emprego, a realização de uma feira anual emprego e 

empreendedorismo, com caracter de itinerância, e que conta já com 10 edições 

realizadas (a ENOVE+), a gestão de uma incubadora de empresas de base 

tecnológica, pertença do IPP, inaugurada em novembro de 2015 (a BioBIP – 

Bioenergy and Business Incubator of Portalegre), ou a coordenação do concurso 

regional Poliempreende, competindo-lhe também a coordenação do mesmo concurso 

a nível nacional na sua 15ª edição, em 2017/2018. 
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Contextualização institucional: Escola Superior Agrária de Elvas 

A ESAE é uma das quatro escolas do Instituto Politécnico de Portalegre, em 

Portugal. Criada a 14 de outubro 1996, a ESAE começou por lecionar o Bacharelato 

em Engenharia Agrária Atualmente, a oferta da ESAE é composta por 6 Cursos 

Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP de Desporto e Formação Equestes, 

Cuidados Veterinários, Produção Agropecuária, Produção Agroflorestal, Viticultura e 

Enologia, Regadio), 3 Licenciaturas (Agronomia, Enfermagem Veterinária e 

Equinicultura) e 1 Mestrado (Agricultura Sustentável). 

No ano letivo de 2011/2012, a então Presidência do Instituto identificou a 

necessidade de promover o ensino do empreendedorismo, tendo solicitado às suas 

diferentes Escolas que criassem programas nessa área, com o objetivo de que todos 

os diplomados do IPP tivessem competências ao nível do empreendedorismo. 

Desde logo a ESAE criou a unidade curricular com esse nome, que atualmente 

é obrigatória e transversal às Licenciaturas. A unidade curricular é ainda obrigatória 

em parte dos CTeSP, estando articulada com outras unidades curriculares nos CTeSP 

em que não faz parte dos programas. Apenas no Mestrado não existem, formalmente, 

conteúdos sobre empreendedorismo. No entanto, é importante considerar que, 

atualmente, uma parte significativa dos alunos do Mestrado provém da Licenciatura 

em Agronomia, pelo que a repetição de conteúdos não faz sentido. Além disso, no 

âmbito do trabalho de final do Mestrado, é deixada em aberto a possibilidade dos 

alunos desenvolverem um trabalho de projeto de índole empresarial, pelo que os 

alunos que pretendam continuar um caminho ligado ao empreendedorismo, poderão 

fazê-lo sem qualquer tipo de prejuízo. 

A criação imediata desta unidade curricular deveu-se fundamentalmente ao 

facto de se considerar o processo de criação de uma empresa como alternativa 

fundamental ao habitual trabalho por conta de outrem. No entanto, como os alunos 

não apresentam, geralmente, competências e interesses associados à prática da 

gestão empresarial, foi necessário criar um programa que, além de ser genérico, 

deveria contemplar uma componente muito prática, não só para estimular os alunos 

mas também para que eles identificassem os diferentes passos associados ao 

processo de criação de um negócio. 
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O programa de empreendedorismo na ESAE 

O programa da unidade curricular de empreendedorismo na ESAE começou a 

ser lecionado no ano letivo de 2012/2013, em todas as Licenciaturas na ESAE3. Em 

2015/2016 começaram a ser lecionados na ESAE os CTeSP sendo que, atualmente, 

os CTeSP de Produção Agropecuária, Viticultura e Enologia e Produção Agroflorestal 

têm previstas a lecionação da referida unidade curricular. 

A unidade curricular está organizada em três capítulos diferentes. O primeiro 

capítulo trata, em termos genéricos, do conceito de empreendedorismo, do perfil do 

empreendedor e da forma como se pode medir o empreendedorismo. Considerando 

a ligação entre empreendedorismo e inovação, o segundo capítulo trata exatamente 

do tópico da inovação: conceitos, modelos que a estudam e forma de medição, 

terminando com a ligação entre os dois conceitos. O terceiro capítulo, intitulado “Da 

ideia ao negócio”, assenta no processo empreendedor, tal como identificado por 

Hisrich, Peters e Shepherd (2008), e que pode ser consultado na Figura 1. 

 

Figura 1: O processo empreendedor (adaptado de Hisrich et al., 2008) 

 

 

O processo empreendedor começa com a identificação de uma oportunidade, 

assim como uma avaliação preliminar da mesma. Isto significa que o empreendedor 

tem de analisar se a sua ideia tem potencial para ser implementada assim como de 

poder vir a crescer no futuro. O segundo passo do processo é o desenvolvimento do 

plano de negócios, onde se faz a análise mais pormenorizada do processo. Em 

seguida, identificam-se os recursos necessários para avançar com o projeto, podendo 

                                            

3 Antes desse ano letivo, existia a unidade curricular de Gestão Financeira, lecionada nas Licenciaturas 
de Engenhara Agronómica (entretanto reformulada para Agronomia) e Equinicultura. Esse programa 
tinha já uma componente associada à análise de projetos, além de conceitos de cálculo financeiro e 
contabilidade. No entanto, faltava uma componente mais prática de elaboração de projetos.  
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esta fase decorrer simultaneamente com o passo anterior (visto que parte dos 

elementos necessários para a construção do plano de negócios está relacionada com 

os recursos). A última fase é a da gestão da empresa propriamente dita. 

Na ESAE considera-se que o terceiro capítulo é o mais importante do processo 

de ensino-aprendizagem do empreendedorismo, daí o mesmo ocupar cerca de dois 

terços do tempo normalmente previsto das aulas. Este capítulo contempla os três 

primeiros passos do processo identificado na Figura 1, deixando de fora a fase da 

gestão da empresa. Isso está relacionado com o principal objetivo da unidade 

curricular na ESAE, que passa por dotar os alunos de ferramentas para poderem vir 

a analisar o potencial de negócio de uma ideia, pelo que a gestão propriamente dita 

obrigaria a ter a empresa no terreno ou, eventualmente, a recorrer a técnicas ou jogos 

de simulação, situação que não é de todo descurada, como será possível verificar 

adiante. 

A unidade curricular funciona com base em sessões de enquadramento teórico 

que normalmente são seguidas de apresentação de exemplos/casos práticos e de 

períodos de debate. A avaliação da unidade curricular é feita com base num teste 

escrito (que, fundamentalmente, se destina a avaliar os dois primeiros capítulos do 

programa) e num trabalho prático, que trata do terceiro capítulo do programa. Este 

trabalho prático consiste na criação de um plano de negócios para uma empresa, tanto 

com a componente de memória descritiva como do plano financeiro, sendo o mesmo 

construído sobre um concurso existente em Portugal, de seu nome Poliempreende. 

Importa agora deixar um esclarecimento sobre a unidade curricular de 

empreendedorismo, na medida em que a mesma não funciona de forma avulsa na 

ESAE. Na realidade, existe na escola uma integração de diferentes unidades 

curriculares, pois todos os cursos apresentam outras unidades que estão integradas 

com a de empreendedorismo. 

Nas Licenciaturas de Agronomia e Equinicultura, existe uma primeira unidade 

curricular, de seu nome economia e fiscalidade, que trata dos conceitos fundamentais 

de economia e que aborda ainda alguns conceitos de fiscalidade. Fundamentalmente, 

dão-se noções aos alunos sobre as diferentes possibilidades de desenvolver 

atividades profissionais (por contra própria ou por conta de terceiros) e a forma como 

a fiscalidade as afeta. 

Em todas as Licenciaturas e CTeSP onde a unidade curricular de 

empreendedorismo é lecionada, existe uma disciplina introdutória de gestão de 
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empresas que funciona de forma independente nos diferentes cursos, dado que há 

especificidades nos diferentes tipos de atividades. Nessa unidade curricular 

introdutória, são abordados os conceitos básicos da gestão, com um foco importante 

no marketing, de modo a que os alunos possam começar a trabalhar os planos de 

marketing das suas ideias. É esse plano de marketing que depois é utilizado como 

base, se os alunos assim o entenderem, na unidade de empreendedorismo, podendo 

o mesmo ser melhorado e desenvolvido. 

Segue-se a unidade curricular de empreendedorismo e, após esta, as três 

licenciaturas têm uma outra unidade curricular de seu nome marketing e técnicas da 

comunicação. O objetivo desta unidade é o de trabalhar os processos de comunicação 

empresarial das diferentes ideias apresentadas anteriormente pelos alunos. 

Apesar da já existência da unidade curricular desde 2012/2013, esta integração 

das diferentes unidades curriculares começou a funcionar apenas a partir de 

2013/2014, altura em que foi possível colocar em prática esta articulação, em função 

também da disponibilidade de pessoal para que a mesma pudesse ter efeito. 

 

O Poliempreende 

O Poliempreende é “uma iniciativa da rede de instituições de ensino superior 

(Institutos Politécnicos, escolas superiores não integradas e escolas politécnicas das 

universidades), que surgiu em 2003, cujo objetivo é fomentar uma cultura 

empreendedora e que impulsione o desenvolvimento de competências por parte dos 

estudantes, estimulando o empreendedorismo e proporcionando saídas profissionais 

através da criação do próprio emprego”4. É materializado num concurso em que as 

equipas são convidadas a explicar a sua ideia, em duas componentes diferentes: por 

um lado, a explicação teórica do projeto (que pode ser entendida como a memória 

descritiva ou o plano de marketing) e, por outro, a realização do plano de negócios e 

posterior avaliação da sua viabilidade económico-financeira.  

Integram a Rede Poliempreende cerca de duas dezenas de instituições do 

subsistema politécnico de ensino superior público em Portugal. A primeira edição do 

concurso decorreu no ano letivo de 2003/2004, sendo que a coordenação nacional do 

concurso é assumida de forma rotativa pelas diferentes instituições, por períodos 

anuais. Em 2017/2018 a coordenação pertence ao IPP. 

                                            

4 https://goo.gl/PTPrkF.  

https://goo.gl/PTPrkF
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De salientar que o Concurso Poliempreende foi ainda objeto de 

reconhecimento, tendo conquistado em 2013 um dos Prémios Europeus de Promoção 

Empresarial na categoria “Investimento nas competências empreendedoras”. Estes 

prémios (European Enterprise Promotion Awards - EEPA), promovidos desde 2005 

pela Comissão Europeia, têm como desiderato o reconhecimento de boas práticas na 

promoção e fomento do empreendedorismo no espaço europeu. 

O Poliempreende funciona em duas fases: uma regional e outra nacional. Na 

fase regional, os alunos são convidados a participar com os seus projetos, sendo que 

a participação é feita em cada uma das 19 instituições envolvidas5. De cada uma das 

instituições sai um projeto vencedor, que, depois se encontram na fase nacional. Em 

cada concurso regional, assim como no concurso nacional, são premiados três 

projetos (além de possíveis menções honrosas). Paralelamente aos dois concursos, 

vão sendo realizadas diferentes oficinas de empreendedorismo, que têm como 

objetivo promover as competências necessárias não só para a criação dos projetos, 

mas também para as diferentes fases do concurso. 

Independentemente da componente financeira, na ESAE o Poliempreende é 

visto como uma vertente essencial no processo de ensino e aprendizagem do aluno, 

na medida em que lhe é fornecida a noção de que o empreendedorismo deve ser visto 

como a análise de uma oportunidade de um negócio que, numa economia em 

constante mutação e com níveis de desemprego elevados, se pode revestir como uma 

alternativa ao trabalho por conta de terceiros.  

 

Outras dinâmicas do empreendedorismo na ESAE 

Apesar da unidade curricular anteriormente descrita ser o elemento mais 

evidente do ensino do empreendedorismo mais evidente na ESAE, é impossível 

desligá-la de outras iniciativas que fazem de uma escola agrária um pólo relativamente 

dinâmico de empreendedorismo. Estas dinâmicas estão também relacionadas com a 

integração das diferentes unidades curriculares, tal como foi descrito anteriormente. 

Para explicar as dinâmicas do empreendedorismo na ESAE, segue-se uma 

apresentação cronológica das diferentes iniciativas que são desenvolvidas na escola. 

O ano letivo em Portugal inicia-se em meados de setembro e finaliza em 

meados de junho. Nas primeiras semanas são apresentados aos alunos as diferentes 

                                            

5 https://goo.gl/r7Pntq.  

https://goo.gl/r7Pntq
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dinâmicas do empreendedorismo, integradas nas diferentes unidades curriculares. 

Atualmente, o primeiro momento dedicado ao empreendedorismo na escola ocorre 

em meados de setembro, com a celebração da Semana Europeia das Pequenas e 

Médias Empresas (PME)6. A Semana Europeia das PME é uma iniciativa da Comissão 

Europeia, com o principal objetivo de promover o empreendedorismo por toda a 

Europa7. Na ESAE, esta Semana normalmente é composta por várias iniciativas, tais 

como sessões sobre programas de financiamento ou sobre exemplos de 

empreendedores de sucesso. Durante esta semana decorrem também workshops 

relacionados com o Poliempreende, assim como o relato das experiências dos antigos 

alunos que concorreram. Organizadas principalmente na ESAE, algumas destas 

iniciativas já decorreram fora da escola. 

Nos últimos anos, a ESAE tem promovido anualmente um concurso de ideias, 

durante o primeiro semestre letivo (que dura até janeiro). Esse concurso de ideias tem 

como objetivo sensibilizar os alunos para a necessidade de terem ideias que poderão 

ser utilizadas nas diferentes unidades curriculares mas, fundamentalmente, como 

forma de poderem acautelar o seu futuro. Este concurso de ideias é aberto a toda a 

comunidade. 

Ainda no primeiro semestre letivo, decorre normalmente a Feira do Aluno da 

ESAE, onde os alunos são convidados a apresentar produtos e/ou serviços por si 

disponibilizados. Ainda que o evento tenha um caráter fundamentalmente lúdico, de 

convívio e de integração dos alunos (principalmente os alunos de primeiro ano), o 

objetivo deste evento passa também por chamar a atenção para a problemática do 

empreendedorismo. 

Durante o resto do primeiro semestre, para os alunos inscritos na unidade 

curricular de empreendedorismo, esta decorre normalmente. 

No que ao empreendedorismo diz respeito, o segundo semestre é feito de 

forma a trabalhar de forma individual com cada uma das equipas de trabalho dos 

projetos que têm como objetivo concorrer ao Poliempreende. 

 

 

                                            

6 A Semana Europeia das PME foi organizada no ano letivo de 2009/2010, na altura em maio 
(https://goo.gl/5UTpXZ). Os cartazes dos anos de 2015 e 2016 podem ser consultados, respetivamente, 
em https://goo.gl/jx75WW e https://goo.gl/Y2DcWY.  
7 https://goo.gl/NW7ZJC.  

https://goo.gl/5UTpXZ
https://goo.gl/jx75WW
https://goo.gl/Y2DcWY
https://goo.gl/NW7ZJC


Shigunov Neto, Alexandre; Fortunato, Ivan. (org.) O ensino do empreendedorismo: passado, 
presente, perspectivas. São Paulo: Edições Hipótese, 2018. 

- - - - -  

 
151 

Alguns números sobre o empreendedorismo na ESAE 

Mais do que a descrição teórica sobre as iniciativas na ESAE, é importante ver 

de que forma os números relevam estas iniciativas. 

Desde que foi criada, a unidade curricular de empreendedorismo já teve mais 

de 300 alunos inscritos. Não sendo possível obter opinião e avaliação dos alunos, e 

alicerçando-nos nos números do Poliempreende, é possível obter algumas 

conclusões interessantes. 

Anteriormente à criação da unidade curricular de empreendedorismo, a 

participação de projetos provenientes da ESAE no Poliempreende era apenas pontual, 

com 2 candidaturas em 2008/2009 e 2010/2011 e uma candidatura em 2011/2012. 

Esta situação não era exclusiva da ESAE, mas também das outras escolas do IPP. 

De facto, nos anos letivos de 2009/2010 e 2012/2013 não houve qualquer projeto a 

concurso, em termos regionais. 

É a partir da integração de unidades curriculares e atividades que o número de 

participações aumenta. No ano de 2013/2014, do total de 7 projetos do concurso 

regional, 5 eram provenientes da ESAE, tendo sido premiado, com o segundo lugar, 

um desses projetos. No ano de 2014/2015, a ESAE concorreu com 4 projetos, num 

total de 6 no concurso regional. Pela primeira vez desde 2008/2009, um projeto da 

ESAE vence o concurso regional (passando ao concurso nacional), além de ter visto 

atribuído o terceiro lugar a um outro projeto proveniente da escola. No ano letivo de 

2015/2016, a ESAE originou um total de 7 projetos, tendo o concurso regional tido 10 

projetos. Com um novo projeto a ser premiado com o primeiro lugar, a ESAE teve 

ainda um segundo lugar e uma menção honrosa (no caso, um projeto proveniente de 

um CTeSP, o primeiro deste ciclo de estudos ao nível do Politécnico de Portalegre). 

O projeto vencedor do concurso regional obteve uma menção honrosa no concurso 

nacional. Por fim, no ano letivo de 2016/2017, da ESAE concorreram 3 projetos, num 

total de 7 no IPP, tendo sido premiado um desses projetos com o segundo lugar. Outro 

facto interessante é que atualmente, todas as licenciaturas da ESAE já tiveram alunos 

com projetos premiados. 

Mas não é só de prémios do Poliempreende que vive o empreendedorismo da 

ESAE, até porque não se pretende que o percurso dos alunos termine com o 

concurso: o verdadeiro objetivo é que os projetos resultem na criação de empresas, 

tendo isso já sido verificado pelo menos em dois casos: a Tur-Hípica é já uma empresa 

criada, enquanto o projeto da Zoowish está em fase final de elaboração, tendo ambas 
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as iniciativas sido premiadas no concurso8. Não sendo possível identificar todos os 

alunos que deixando a ESAE abriram os seus próprios negócios, fundamentalmente 

por desconhecimento dos mesmos, é possível identificar outros projetos empresariais 

envolvendo antigos alunos da ESAE (veja-se, por exemplo, o projeto 4 Patas 

Cãobeleireiro)9. 

Por fim, uma nota de destaque para o facto de que, pela primeira vez, no ano 

letivo de 2016/2017 três alunos propuseram que o seu trabalho de fim de curso fosse 

enquadrado como projeto empresarial. Tendo ocorrido na ESAE pela primeira vez, é 

mais uma demonstração do interesse dos alunos nos processos empreendedores.  

 

Conclusão e discussão 

Os números apresentados anteriormente mostram que as iniciativas sobre 

empreendedorismo desenvolvidas na ESAE, uma escola de índole agrária, têm 

conduzido à alteração de algumas formas de pensar e de ver o empreendedorismo 

como, de facto, é esperado e defendido pela teoria. Mas mais importante do que nos 

retermos nos números, é tentar discutir o que o futuro pode trazer. 

Um dos desafios que se pretende é que os alunos não vejam o 

empreendedorismo apenas como forma de concorrer ao Poliempreende e, assim, 

poder candidatar-se a prémios pecuniários. O objetivo é fazer com que o 

empreendedorismo seja levado como alternativa séria para, quando saírem da ESAE, 

vejam a criação de uma empresa como uma alternativa ao trabalho por conta de 

outrem. 

Como não se quer que os projetos fiquem na gaveta, outro desafio passa por 

tentar acompanhar os alunos e os seus projetos mesmo após saírem da ESAE. 

Mas há pelo menos um desafio mais profundo, que deve ser pensado a médio 

e longo prazo e que está relacionado com o facto de a ESAE não ser uma escola 

relacionada com a gestão. De facto, o que se faz atualmente na ESAE é criar 

competências para a criação de projetos. Ainda que os objetivos da ESAE não passem 

pelo ensino da gestão e das suas competências, em contexto de ter uma empresa já 

criada, é possível tentar desenvolver medidas possam ajudar a esse nível. Uma delas 

passa pelo envolvimento dos alunos em jogos de simulação de gestão, que 

                                            

8 Os sites no Facebook são, respetivamente, https://goo.gl/hnPQEp e https://goo.gl/P15ehA.  
9 Ver, https://goo.gl/3vfLSr. 

https://goo.gl/hnPQEp
https://goo.gl/P15ehA
https://goo.gl/3vfLSr
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permitiriam àqueles que criam as suas próprias empresas, ter já algumas 

competências a esse nível, ainda que provenientes de simulações. 
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CAPÍTULO 09 – ALIANDO O ENSINO DO EMPREENDEDORISMO À PRÁTICA: A 
EXPERIÊNCIA DA PRÉ-INCUBADORA DO IFSP  

 
Adalton M. Ozaki  
Andre Luis Dias 
Luciana C. L. Silva 
Rogerio Akira Furucho 
Valmir Alves Ventura 

 

O ensino de empreendedorismo tem ganhado bastante destaque nos últimos 

anos. Há uma crescente conscientização sobre sua importância, diante de um cenário 

de profundas mudanças na sociedade, tais como flexibilização das leis trabalhistas e 

dos contratos de trabalho e uma tendência crescente de automação e substituição 

dos mais variados postos de trabalhos por máquinas e algoritmos de inteligência 

artificial. Por outro lado, as novas tecnologias trazem inúmeras oportunidades para 

criação de produtos e serviços inovadores, antes inexistentes. Porém, sem apoio 

adequado, muitos estudantes que desenvolvem excelentes projetos durante seus 

cursos deixam escapar a oportunidade de explorar suas inovações comercialmente, 

ou o que pode ser pior, lançam-se em iniciativas próprias sem o devido planejamento 

e conhecimento necessários, passando apenas a alimentar a estatística de negócios 

que fracassam em seus primeiros anos de existência. 

O objetivo deste capítulo é discutir o Programa Hotel de Projetos do Instituto 

Federal de São Paulo (IFSP), uma iniciativa do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) 

e da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, que visa propiciar um 

ambiente para que estudantes possam desenvolver suas ideias empreendedoras. 

O Instituto Federal de São Paulo foi instituído pela Lei nº 11.892/2008, mas sua 

origem remonta à criação da Escola de Aprendizes Artífices em 1909. Já foi também 

conhecida como Escola Técnica Federal de São Paulo e CEFET-SP. Ou seja, trata-

se de uma instituição centenária, com forte tradição no ensino profissional e 

tecnológico. A partir da transformação em Instituto Federal, iniciou um rápido ciclo de 

expansão e interiorização, contando hoje com mais de 35 câmpus, em diversos 

municípios. 

 

Fundamentação Teórica 

As incubadoras podem ser definidas como um ambiente de suporte para 

empresas iniciantes, e possuem quatro características (Bergek; Norrman, 2008): 
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(1) espaço de escritório compartilhado; 

(2) um conjunto de serviços para uso compartilhado; 

(3) Suporte em negócios, assessoria e coaching; e 

(4) Interação e rede de contatos, interna ou externa. 

 

Não necessariamente todas as incubadoras oferecem todos estes aspectos, e 

houve uma evolução ao longo do tempo, passando do item (1) e cumulativamente 

incorporando as demais características até o item (4) (Bergek & Norrman, 2008). 

Ferreira & Ozaki (2017) fizeram uma extensa revisão de literatura, e elaboraram 

o modelo conceitual exposto na Figura 1. 

  

  

Figura 1. Modelo Incubador 

 

Adaptado de: (Ferreira & Ozaki, 2017) 
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O Modelo Incubador decorrente da revisão realizada por Ferreira & Ozaki 

(2017) possui 3 importantes elementos: 

 

a) Seleção: esta é a etapa de triagem dos empreendimentos. Ele tem 

importante consequência sobre os resultados gerados, e deve estar alinhado 

com o objetivo da incubadora. Por exemplo, se o objetivo está ligado a um setor 

específico, ao escalonamento da empresa, à atração de investidores, entre 

outros.  

b) Suporte de Negócios e Infra-Estrutura: que envolve o apoio em termos 

estruturais e as capacitações que são proporcionadas.  

c) Mediação: envolve a geração de contatos e networking e também a 

participação em feiras, o auxílio para concorrer a editais de fomento, entre 

outras ações. 

 

Adicionalmente, a Figura 1 ainda aponta fatores críticos de sucesso, segundo 

a literatura: 

 

a) Counseling: que envolve o aconselhamento. Mentores experientes e 

especialistas em determinados assuntos podem agregar muito valor a uma 

empresa nascente. 

b) Networking: que envolve a geração de redes de contato. 

c) Proteção de propriedade intelectual: auxiliando na identificação dos melhores 

mecanismos de proteção, que podem envolver segredo industrial, patentes, 

registro de software, entre outros. 

d) Natureza embrionária da invenção: pesquisas têm mostrado que tecnologias 

em estágio muito embrionário tem dificuldades para serem materializadas 

rapidamente em novos empreendimentos. 

e) Envolvimento da equipe: estudos têm revelado que o envolvimento é um 

fator determinante para o sucesso. 

f) Envolvimento de equipe da instituição de ensino: no caso de projetos que 

ainda possuem necessidade de aprimoramentos, o apoio de pesquisadores 

pode ser um importante viabilizador da tecnologia, e posteriormente do 

negócio. 
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A iniciativa abordada neste capítulo é uma pré-incubadora. Não encontramos 

na literatura artigos que abordassem especificamente este estágio, em que não há 

empresa constituída e se pretende aperfeiçoar uma ideia a fim de se verificar se há 

um modelo de negócio sustentável e se o empreendimento é viável. Este capítulo traz, 

portanto, uma importante contribuição para o conhecimento sobre o assunto. 

 

Criação do Programa de Pré-Incubação do IFSP 

O Programa Hotel de Projetos foi criado em 2013, com a aprovação no 

Conselho Superior do IFSP da Resolução nº 925/2013. Uma Unidade Hotel de 

Projetos (UHP) é uma pré-incubadora, com infraestrutura física (escritório, bibliotecas, 

laboratórios e oficinas) e de serviços (assessoria e consultoria de pesquisadores) 

oferecidos pelo IFSP para o desenvolvimento de Projetos Experimentais de Inovação 

(PEI). 

A gestão sistêmica do programa é realizada pelo Núcleo de Inovação 

Tecnológica, que auxilia os câmpus interessados em implantar sua pré-incubadora, 

fornecendo modelo de projeto, regimento e contrato para hospedagem.  

Em cada câmpus onde inaugura-se uma UHP é designada uma Comissão de 

Gestão da Unidade do Programa Hotel de Projetos (CGHP), composta pelo 

Presidente (gestor da UHP), pelo Coordenador de Extensão, pelo Gerente de 

Administração, pelo Contador e pelo Coordenador de Pesquisa e Inovação, todos do 

próprio câmpus. 

O processo seletivo é realizado sempre por meio de edital, sendo aberto a 

alunos, ex-alunos e servidores do IFSP, bem como alunos e servidores de outras 

instituições de ensino. O processo seletivo envolve a avaliação dos projetos, conforme 

critérios estabelecidos no edital, bem como entrevista com o proponente ou 

coordenador do projeto. 

Com objetivo de fomentar a criação das primeiras unidades, o NIT abriu dois 

editais fornecendo apoio financeiro aos campi interessados. No primeiro edital, de 

2015, foram contemplados os câmpus Suzano e Registro, e no segundo edital de 

2016, foram contemplados os câmpus São Paulo e Sertãozinho. Estas quatro 

unidades já foram inauguradas e estão em pleno funcionamento. A seguir, serão 

discutidas ações para engajamento de alunos e servidores para participarem do Hotel 

de Projetos. 
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Ações para Engajamento dos Alunos e Servidores 

Percebe-se que ainda existem lacunas no processo de ensino e aprendizagem 

nos níveis de educação técnica e superior em relação a transformar os diversos 

projetos desenvolvidos durante a sua formação, como projetos de iniciação científica, 

projetos integradores e trabalhos de conclusão de curso, em uma inovação com poder 

mercadológico. Assim, o espírito empreendedor deve ser incentivado desde o início 

do curso, em conjunto nas diversas disciplinas, principalmente nas mais voltadas a 

aspectos tecnológicos e de gestão. 

As iniciativas para engajamento dos alunos e servidores na Unidade Hotel de 

Projetos dos campi do IFSP passaram por diversas etapas que ocorreram em paralelo 

ao processo de composição da Comissão de Gestão da Unidade do Programa Hotel 

de Projetos (CGHP) e a estruturação física do ambiente empreendedor de cada 

campi.  

Em um primeiro momento, a unidade do Câmpus São Paulo por exemplo, 

contava prioritariamente, com os esforços do Gestor e do Diretor de Pesquisa, 

Extensão e Pós-Graduação (DPE) do Câmpus São Paulo, obviamente, apoiados pelo 

NIT. Em geral, à medida que foram concretizados o processo de compras de mobiliário 

e alocação física do ambiente, já se iniciaram apresentações sobre os principais 

objetivos do programa e convites aos servidores que desejavam se engajar na referida 

iniciativa. 

Contudo, em diversos campi, verificou-se que, apesar de uma aparente 

aceitação e empolgação com a nova iniciativa, apenas uma pequena parcela dos 

servidores, efetivamente, passou a se mobilizar com a ideia de disseminar a cultura 

empreendedora. Talvez devido à mudança drástica de paradigma, de uma cultura 

puramente tecnológica para outra que une tecnologia e mercado, pode-se identificar 

um engajamento tímido dos servidores no início das ações das UHPs.  

Assim, uma ação importante no engajamento nas UHP é disponibilizar 

conteúdos sobre empreendedorismo e inovação tecnológica aos docentes, para que 

possam em suas disciplinas, trabalhar essas informações diretamente com os alunos, 

já no momento de desenvolvimento de seus projetos. Desta maneira, o aluno inicia o 

pensamento empreendedor desde o momento do desenvolvimento técnico de um 

produto, serviço ou melhoria de processo proposto, e espera-se um aumento na 

participação dos servidores dos campi. 
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Posteriormente, visando o envolvimento da comunidade estudantil, diversas 

ações foram realizadas nas unidades de Hotel de Projetos, de maneira local. No 

Câmpus São Paulo foi lançado um concurso, aberto à comunidade, para a escolha do 

logotipo do Hotel de Projetos em paralelo à divulgação de uma agenda de palestras 

ministradas por professores, convidados, alunos e ex-alunos do IFSP, voltadas à 

temática do Empreendedorismo que ocorreram durante a Semana de Educação, 

Ciência e Tecnologia (SEDCITEC) do campus. Na unidade do Câmpus Sertãozinho, 

foi desenvolvido um grafite em parceria com uma professora de artes com os temas 

inovação e tecnologia de maneira a criar um ambiente moderno para divulgação e  

desenvolvimento das atividades dos projetos selecionados. 

A realização de palestras com temas sobre empreendedorismo e inovação 

feitas em parceria com entidades de apoio a micro e pequenas empresas como o 

SEBRAE, foi muito importante na divulgação do programa e engajamento dos alunos. 

Adicionalmente, foram realizados workshops de startups, muitas vezes hospedadas 

em incubadoras e parques tecnológicas, levando relatos de sua experiência, história 

de sucesso, e principais problemas enfrentados. Ao final de cada evento, as iniciativas 

e os objetivos do programa Hotel de Projetos são apresentados para divulgação. 

Destaca-se neste tipo de ação grande quantidade de participantes, que normalmente 

são realizadas nos auditórios dos campi, em que ocorre o esgotamento das vagas. 

Mostram-se também interessantes os questionamentos da plateia, comprovando o 

interesse por parte da comunidade estudantil na temática. Verifica-se uma maior 

procura aos gestores das unidades por parte de alunos nos dias seguintes aos 

eventos, para tirar dúvidas em relação aos processos internos e desenvolvimento de 

ideias a serem incubadas. 

Dentre outras iniciativas para divulgação da cultura empreendedora nos campi, 

tem-se a página no Facebook e do site do Hotel, sendo criados dois grupos no 

Facebook: o "Construindo o Hotel de Projetos Câmpus São Paulo", onde é possível 

votar nos próximos eventos, sugerir ações, tirar dúvidas e participar na tomada de 

decisões referentes ao Hotel; e o "Inova Link", uma iniciativa conjunta entre os Hotéis 

de Projetos e o Núcleo de Inovação Tecnológica do IFSP, para auxiliar no contato 

entre alunos, pesquisadores e empresas. Apesar destas iniciativas, foi constatado 

ainda pouco engajamento do corpo discente nos grupos virtuais citados, sugerindo 

que a cultura empreendedora ainda é algo que necessita ser amplamente trabalhada 

nos campi e a temática Empreendedorismo precisa ainda ser integrada aos aspectos 
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acadêmicos inerentes à formação dos futuros profissionais. Adicionalmente, existe 

disponível uma página no Linkedin, importante ferramenta para aumento de 

networking e de divulgação de informações profissionais, e organizada uma agenda 

de reuniões temáticas com os gestores da UHP, professores e alunos egressos 

empreendedores. 

O momento da inauguração oficial da Unidade de Hotel de Projetos envolveu 

não somente servidores e alunos do IFSP como também toda a comunidade a qual 

estava inserida, contando ainda com entidades como SEBRAE, Prefeituras regionais, 

Incubadoras e Polos de Inovação, entidades de classe, empresas da iniciativa privada 

entre outras. O evento em linhas gerais trazia os objetivos, ações e perspectivas do 

Hotel de Projetos e contava com um painel sobre carreira empreendedora, formas de 

financiamento e bate-papo empreendedor com pessoas que compuseram a mesa de 

abertura da inauguração. 

As UHPs também incentivam a realização de visitas dos alunos e visitantes dos 

campi nas dependências do Hotel de Projeto para conhecer o ambiente 

empreendedor oferecido, falar sobre empreendedorismo, mercado, inovação e buscar 

networking com os atuais participantes incentivando troca de ideias. No Câmpus São 

Paulo, foi definido horários semanais que ocorreu o Bate Papo Empreendedor, onde 

um consultor, ex-aluno do IFSP, estava disponível no Hotel de Projetos para 

discussão de ideias inovadoras e dicas de editais de fomento. Nessa iniciativa também 

se verificou um baixo envolvimento da comunidade com a participação de poucos 

alunos e servidores. 

Outro evento importante ligado ao incentivo do programa é o “Encontro de 

Empreendedorismo do IFSP” liderados pelo NIT, que fortalece o networking e as 

discussões sobre a temática nos campi e possui o objetivo de estimular a cultura do 

empreendedorismo sustentável. A organização do evento, que é gratuito e aberto ao 

público, conta com importante participação dos gestores das UHP, que foram 

responsáveis por trazer agentes de destaque e relevância do empreendedorismo 

nacional como o investidores anjo, executivos entre outros que ministram palestras e 

minicursos durante o evento. O Câmpus São Paulo ainda conta com o evento 

chamado SEDCITEC, Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do Câmpus São 

Paulo que conta com a organização pelos gestores da UHP com oferecimento de 

palestras destinadas à divulgação e ao incentivo do empreendedorismo entre os 

participantes. 
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Novas abordagens de divulgação vêm sendo utilizadas, através de reuniões de 

planejamento dos diretores administrativos e acadêmicos, de departamentos e áreas, 

de grupos de pesquisa e de entidades estudantis, incluindo o diretório acadêmico 

(DA), os centros acadêmicos (CAs), a empresa-júnior, a associação atlética, o grêmio 

e os coletivos, procurando-se com isso sensibilizar os públicos-alvo (alunos regulares 

e egressos, docentes e técnicos administrativos e educacionais) de todos os cursos e 

níveis hierárquicos da comunidade interna dos campi. 

A comunidade externa também foi inserida nesta campanha de sensibilização. 

Como os gestores da UHP trabalharam em empresas privadas e são professores por 

muitos anos, alguns tendo lecionado em diversas instituições de ensino e com bom 

relacionamento com coordenadores de cursos, professores e alunos dessas 

faculdades, a divulgação da UHP e do edital do processo seletivo para hospedagem 

dos Projetos Experimentais de Inovação (PEIs) estendeu-se também à comunidade 

externa. Palestras sobre NIT e UHP têm sido realizadas em outras instituições de 

ensino e feiras de tecnologia. 

Iniciou-se também a busca de networking externo devido à necessidade de 

divulgar a cultura empreendedora nos campi e de trocar experiências com gestores 

de incubadoras de empresas e hotéis de projetos, empresários, investidores, políticos 

e outros stakeholders envolvidos com inovação e empreendedorismo, incluindo o 

SEBRAE, PMI, Agência USP de Inovação (AUSPIN), Supera Parque de Ribeirão 

Preto entre outros. 

 

Capacitação e Mentoria dos Pré-Incubados   

Em 2016, com o lançamento do primeiro edital para seleção de projetos 

experimentais de inovação (PEI), inicia-se a elaboração de um programa de 

Capacitação e Tutoria para os PEI, pré-incubados nas UHP do IFSP, a fim de fomentar 

o empreendedorismo em suas comunidades. 

As equipes de PEI devem ser compostas por, pelo menos, um aluno do IFSP e 

os demais integrantes da comunidade, a exemplo de servidores, empresários, 

profissionais, e alunos ou professores de outras instituições. De modo que as ações 

das UHP impactam em todas as comunidades no entorno dos câmpus. 

O Programa de capacitação e tutoria dos PEI, desenvolvido pelo IFSP conta 

com a parceira de importantes instituições como o SEBRAE, Prefeituras regionais, 
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Incubadoras e Polos de Inovação, a exemplo do SEBRAE e Polo Digital de Mogi das 

Cruzes. 

A tutoria reveza-se entre o Coaching e o Mentoring durante o período de pré-

incubação. O Coaching seria o processo de capacitação e desenvolvimento dos pré-

incubados, realizado por um profissional que busca orientar a equipe para a definição 

e alcance de objetivos e metas, por meio de acompanhamento e estabelecimento de 

prazos. Já o Mentoring seria a orientação direta de um profissional com experiência 

prática e técnica na área de atuação dos PEI. Observou-se, no período de pré-

incubação, que o Coaching representa maior contribuição às equipes de PEI, devido 

ao foco em resultado, visto que a expertise técnica acaba sendo desenvolvida pelo 

próprio incubado, o que é uma característica comum e necessária aos 

empreendedores. 

O programa de capacitação foi formatado em seis etapas, que refletem um ciclo 

contínuo de aprendizagem que pode ser caracterizado por quatro estágios, não 

lineares de desenvolvimento dos pré-incubados: experiência concreta (agir), 

observação reflexiva (refletir), conceitualização abstrata (conceitualizar) e 

experimentação ativa (aplicar). 

O programa inicia-se com uma palestra sobre carreira, empreendedorismo, 

inovação, com a apresentação física da UHP e esclarecimentos sobre seu 

funcionamento, oferecida aos alunos e servidores dos campi na época do acolhimento 

dos alunos ingressantes, e durante eventos ou congressos no câmpus. 

A segunda etapa consiste em palestras oferecidas a todos interessados em 

hospedarem-se na UHP, sobre recursos financeiros, investidores, patentes, novas 

formas de economia como a economia criativa, economia solidária e economia 

compartilhada. Na oportunidade, algumas soluções tecnologias são comentadas, a 

exemplo de: arduino (circuito elétrico padronizado e de baixo custo para automação); 

impressora 3D; corte a laser; wearables (dispositivos de hardware que se mesclam 

com itens de vestuário); biotecnologia (reações químicas orgânicas para se obter 

resultados precisos); inteligência artificial (programação que pode aprender e executar 

tarefas com base em experiência); internet das coisas (dispositivos do dia-a-dia que 

se conectam à internet); e big data (agrupamento e tratamento de grandes bases de 

dados). Observa-se que as palestras são expositivas e apresentam exemplos de 

“situações-problema” e propostas de desenvolvimento de projetos ou Startups. 
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A terceira etapa é chamada de “Ideação”, pois se refere à etapa de 

desenvolvimento da ideia de negócio das startups. Essa etapa de capacitação para 

desenvolvimento da proposta de negócios é oferecida aos grupos hospedados na 

UHP e divide-se em três sub etapas. Na primeira, “Formação da equipe”, os hóspedes 

são orientados a compor suas equipes de modo que obtenham um somatório de 

competências que facilitem a execução dos trabalhos, e não, apenas, com base nas 

relações sociais que já possuíam com seus pares. Na segunda, “Diagnóstico de um 

problema”, os hóspedes são orientados a identificarem um problema que, 

posteriormente, deverão solucionar. Uma orientação importante é a identificação dos 

impactos desse problema nos âmbitos sociais, ambientais, econômicos, financeiros, 

entre outros. O “Mapa de Empatia” que trata de um mapeamento de como o problema 

ocorre e se processa dentro dos limites sociais, materiais e cognitivos mostra-se como 

ferramenta eficiente neste sentido. Na terceira, “Apresentação de soluções”, os 

hóspedes são estimulados a usar a ferramenta Brainstorming para propor soluções. 

Desse modo, os hóspedes são estimulados a elaborarem a proposta de valor, com 

soluções ou alternativas para os impactos previstos. 

Na quarta etapa “Modelagem do negócio” são definidos o problema e a possível 

solução, os alunos são convidados a desenvolver uma ideia de negócios, por meio da 

modelagem Canvas (Osterwalder, 2011). Canvas é uma ferramenta que permite a 

realização de um “teste de sanidade”, no qual os principais aspectos de um negócio 

devem ser modelados: clientes (público-alvo que consumirá e pagará pela proposta 

de solução apresentada); canais de relacionamento com o cliente (meio pelo qual a 

proposta de valor é entregue); canais de comunicação com o cliente; proposta de valor 

(benefício que é sentido pelo cliente e é criado pela proposta de solução de problema); 

atividades-chave (atividades necessárias para a implementação da proposta de valor); 

recursos-chave (necessários para a implementação da proposta de valor); parceiros-

chave (externos à organização, para executarem atividades complementares que a 

organização não pode executar e que são necessários à proposta de valor); receitas 

(entradas de caixa oriundas dos pagamentos efetuados pelos clientes); e provisão de 

custos (gastos que a equipe terá para implementar o projeto). 

Na quinta etapa, “Apresentação do modelo”, os hóspedes são capacitados para 

apresentação no formato Pitch que tem por objetivo apresentar os principais objetivos 

e benefícios do negócio, em termos de solução de problema e de escalabilidade, no 

prazo de até cinco minutos, voltada ao atendimento das expectativas de investidores. 
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Os requisitos para avaliação são: clareza da apresentação, inovação da proposta, 

impacto social e ambiental; viabilidade técnica; e escalabilidade. 

Após a modelagem de negócio e a capacitação para apresentação, os alunos 

são estimulados a ampliarem seu network e visitarem espaços voltados para o 

fomento do empreendedorismo, como as rodadas de negócios do Sebrae, o Campus 

São Paulo do Google, Incubadoras (Cietec e Polos Digitais). 

A sexta etapa, “Produto Mínimo Viável: Minimum Viable Product -  MVP”, 

consiste no teste do modelo, entrega do protótipo ou prova conceitual de viabilidade. 

O teste de mercado consiste em duas frentes: teste de demanda e MVP. O teste de 

demanda pode ser realizado por meio de pesquisas de campo, pela criação de uma 

Landing Page (website de apenas uma página) ou uma FanPage (no Facebook), 

apresentando a proposta de negócio e pedindo aos entrevistados/visitantes que 

deixem sua opinião e o e-mail, caso se interessassem pela proposta. O MVP consiste 

na entrega de um protótipo (no caso de produto) utilizando a impressora 3D, ou a 

versão Demo de um aplicativo (app) mobile ou web, ou, ainda, uma simulação do app 

em slides. 

Durante esse programa de capacitação e tutoria dos PEI, desenvolvido pelo 

IFSP, destacam-se três aspectos. Foi necessário estabelecer e reforçar as parcerias 

internas e externas do Instituto para o sucesso do programa. Obteve-se sinergia no 

desenvolvimento de empreendedores ao vincular e alinhar prazos e objetivos de 

desenvolvimento de competências profissionais relacionadas às áreas de formação 

dos cursos, pois ao se perceber sinergia no processo, as propostas da UHP foram 

aceitas por alunos, professores e pelo mercado de trabalho, pois, potencializa 

esforços e diminui o espaço entre as práticas acadêmicas e de mercado. O hóspede 

ao agir, refletir, conceitualizar e aplicar, faz uso e fixa o conhecimento acumulado de 

várias disciplinas e desenvolve novas habilidades para solução de problemas 

relacionados ao seu projeto. Isso está em consonância com o que determina os 

instrumentos de avaliação do MEC, no qual as práticas pedagógicas devem estimular 

a interdisciplinaridade, com o desenvolvimento de espírito científico por meio da 

pesquisa e com a formação de cidadãos conscientes de sua responsabilidade social. 

 

Conclusões 

A iniciativa Hotel de Projetos foi muito bem recebida por grande parte da 

comunidade. O próprio contexto atual do ambiente empreendedor é muito favorável, 
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com inúmeras aceleradoras, ambientes de co-working, concursos e desafios 

promovidos por empresas tradicionais para apoiar startups, entre outras iniciativas 

que ajudam a fomentar a cultura empreendedora. Porém, ainda existem alguns 

desafios que necessitam de atenção constante. 

 

a) Motivação dos Alunos: Mesmo com o cenário atual favorável, grande parte 

dos alunos ainda têm como principal aspiração ingressar em uma grande 

empresa para seguir carreira. Acreditamos que o atual ambiente possa gerar 

um grande impacto nas próximas gerações, que irão crescer vendo casos de 

empreendedores de sucesso e se espelharão neles para se lançarem em suas 

carreiras empreendedoras.  

b) Motivação dos Servidores: Um importante aspecto também a ser trabalhado 

é a motivação dos servidores. Muitos têm interesse em orientar projetos 

acadêmicos de pesquisa, mas ainda não perceberam o potencial que há na 

orientação de projetos empreendedores dos estudantes. Por exemplo, a 

orientação de estudantes empreendedores pode gerar patentes que serão 

transferidas para estas futuras empresas. Além do impacto social, em fomentar 

o desenvolvimento, a geração de empregos qualificados e tecnologia nacional, 

há também o benefício acadêmico. Em algumas áreas, o MEC já valoriza mais 

a patente transferida do que a publicação de um artigo em periódico 

classificado A1 (maior pontuação dada pela CAPES/MEC, em um sistema de 

pontuação dos periódicos científicos denominado Qualis). 

c) Recursos Financeiros: Muitos estudantes são de origem humilde, que têm 

inclusive dificuldade em pagar a condução e alimentação para sustentar seus 

estudos. Para estes estudantes, empreender, sem uma renda que lhes permita 

atender a necessidades básicas, é um grande sacrifício. Permitir que estes 

estudantes continuem empreendendo é um desafio a ser superado. 

d) Visão mercadológica: A distância entre a geração da ideia de um projeto e 

sua transformação em uma inovação é grande. Neste sentido, o Hotel de 

Projetos promove a estruturação de alguns caminhos a serem seguidos, com 

utilização de ferramentas e capacitação de maneira que os participantes 

tenham experiência de como aplicar sua ideia no mercado, de maneira que 

possa agregar valor ao setor produtivo e a ampliar a competitividade da 

indústria brasileira. 
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Mesmo com estes desafios, a avaliação após pouco mais de um ano 

completado com as hospedagens dos projetos é extremamente positiva. Apesar de 

nenhuma empresa ter sido aberta ainda, o simples fato destes empreendedores 

estarem sendo capacitados, já é um benefício. A capacitação e experiências que estes 

estudantes tiveram nas UHPs certamente foram importante no desenvolvimento de 

competências que os ajudaram a ingressar em concorridos processos seletivos. Além 

da possibilidade destes estudantes serem intra-empreendedores, destacamos que 

eles poderão, futuramente, empreender com muito mais chances de sucesso, pois 

poderão aplicar todo o conhecimento adquirido ao longo da hospedagem no Hotel de 

Projetos. 
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CAPÍTULO 10 – O empreendedorismo no tripé ensino, pesquisa e extensão: 
possibilidades metodológicas para a educação profissional e tecnológica, na 
perspectiva da geração Z e da revolução 4.0 

 
Andréia de Alcântara Cerizza 

 

No âmbito dos Institutos Federais, o empreendedorismo é valorizado nos 

decretos e regulamentos institucionais, nos projetos políticos e pedagógicos dos 

cursos, constando assim nas grades curriculares dos mesmos, ou seja, há uma 

política de valorização dessa temática. A proposta então, nesse capítulo, 

especificamente, é discutir como ensinar o empreendedorismo, para um alunado que 

compõe a chamada geração Z, e atua/atuará no mundo do trabalho, de forma muito 

diversa da realidade atual.  

A ruptura imposta pela quarta revolução, ou indústria 4.0, ou ainda, internet das 

coisas, que solicita um trabalhador altamente criativo, num mundo totalmente 

conectado, que apresenta outras palavras-chave, tais como biotecnologia, 

nanotecnologia, conhecimento perfeito, moeda virtual, robótica, automação, 

inteligência artificial, o uso dos drones; e que portanto, configura um novo profissional 

para as demandas tecnológicas, que atuará como empreendedor, criador de suas 

empresas de negócios, de negócios sociais, funcionário público, e funcionário de 

empresas privadas e sociais.   

Relevante reforçar que esse alunado, que estará no comando e nas ações das 

instituições públicas, privadas e do terceiro setor brevemente, já possui 

realidades/perspectivas distintas do professor que atua na educação profissional e 

tecnológica. Esses alunos são categorizados, muitas vezes, como da geração Z, 

terminologia que será valorizada na discussão proposta, como uma tentativa de 

compreensão e enlace com o ensino do empreendedorismo, pelo prisma do contexto 

geracional.  

A partir de uma percepção do que vem a ser empreendedorismo atualmente, 

por meio de um percurso, ainda que rápido, mas ilustrativo, histórico e conceitual, na 

segunda parte foi feito um exercício de compreensão do quem vem a ser a geração 

Z, para traçar, finalmente, possibilidades de ensino do empreendedorismo, 

valorizando o uso das tecnologias, do ensino híbrido, mas também reforçar a 

importância do desenvolvimento comportamental desse alunado, para viver em 
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sociedade e desenvolver projetos, onde seu formato técnico, mercadológico, 

financeiro, ou social, sejam viáveis, e eticamente aceitáveis.  

Finalmente, as possibilidades de intervenção na educação empreendedora 

aqui apresentadas, são baseadas numa percepção de atuação no tripé – ensino-

pesquisa e extensão, e numa atuação docente reflexiva, um professor pesquisador de 

sua atuação, conforme as recomendações do mestre Paulo Freire: “pesquiso para 

constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo” (FREIRE, 2011, 

p.31). 

 

Empreendedorismo: Do que se trata?  

Segundo Bom Ângelo (2003), o termo entrepreneur é antigo, e a raiz da palavra 

surgiu por volta de 800 anos, pelo verbo francês entreprendre, cujo significado é fazer 

algo ou empreender. Ao verificar sua etimologia, temos entre + prendre, sendo entre 

(do latim inter) que significa espaço de um lugar a outro, ação mútua, reciprocidade e 

interação, e prendre (do latim prehendere), que significa tomar posse, utilizar, 

empregar, tomar uma atitude. A partir do século XVIII, economistas tais como Richard 

Cantillon (1725), Jean Baptist Say (1803) e Joseph Schumpeter (1912), conectaram a 

importância do empreendedorismo e da figura do empreendedor com a inovação e ao 

desenvolvimento econômico.  

Shumpeter compreendia, no início do século passado, o empreendedorismo 

como um “processo de destruição criadora” e reforçava que a importância da 

adaptação de toda empresa a essa máxima (SCHUMPETER, 1961, p. 110). Numa 

percepção diferenciada, mais voltada ao protagonismo social, Franco (2000) afirma 

que o empreendedorismo rompe os laços de dependência, gerando desenvolvimento 

através da cooperação. Outra ênfase que difere da percepção somente economicista 

é a concepção de Boncler (2002), que distingue quatro tipos de empreendedorismo, 

em função do valor criado (social ou lucro financeiro) e do tipo de interesse (coletivo 

ou pessoal) (Figura 1). 
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Figura 1. Tipos de empreendedorismo em função do interesse e dos valores criados, 

segundo Boncler (2002). 

 

                                     Interesse Coletivo 

 

Empreendedorismo Coletivo    Empresa ou organismo público 

     

 

Mais valor social                                        Lucro Financeiro 

 

Associação privada      Empreendedorismo  

autocentrada no interesse de      individual capitalista 

seus membros 

                    

                                      Interesse Pessoal 

 

A abordagem de Boncler permite diferenciar o tipo de empreendedor em função 

de seu objetivo financeiro (lucro ou bem-estar social) e de seus interesses, de forma 

a valorizar o empreendedor social, ou coletivo. Nota-se que o estudo do 

empreendedorismo e do empreendedor está fortemente ligado às atitudes, ou seja, 

as ações que caracterizam comportamentos ditos empreendedores (CERIZZA & 

VILPOUX, 2006).   

David McClelland desenvolveu um estudo sobre as características 

comportamentais do empreendedor, que durou três anos, em mais de 30 países. O 

estudo teve como objetivo demonstrar que os empreendedores eram dotados de 

características intrínsecas que os diferenciavam, sintetizadas em 10 principais, 

divididas em três categorias motivacionais: realização, afiliação e poder (teoria de 

R.A.P. ou teoria das necessidades adquiridas). Essas características são vivenciadas 

durante o Empretec, uma metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) e 

aplicada com exclusividade no Brasil pelo SEBRAE (2018).  

As características preconizadas por McClelland, e divididas em 3 categorias 

são: 1) Realização (busca de oportunidades e iniciativa; correr riscos calculados; 

exigência de qualidade e eficiência; persistência; comprometimento); 2) Afiliação 

(busca de informações; estabelecimento de metas; planejamento e monitoramento 
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sistemático); e 3) Poder (persuasão e rede de contatos; independência e 

autoconfiança) (OLIVO, 2003). 

 

Indústria 4.0: A 4ª Revolução Industrial e suas demandas  

O termo indústria 4.0 (também conhecida como manufatura avançada ou 

internet das coisas) foi cunhado em 2011, numa feira de Hannover, na Alemanha. 

Remete a integração de vários tipos de tecnologias no processo produtivo, tais como 

a internet das coisas e sensores; a impressão 3D; a robótica avançada, a inteligência 

artificial, a realidade virtual e aumentada, a nanotecnologia, a biotecnologia, as 

moedas eletrônicas e o chamado conhecimento perfeito. 

Schwab (2016), descreve 3 razões da ocorrência da quarta revolução industrial: 

velocidade, amplitude e profundidade, e impacto sistêmico, ou seja, uma 

transformação rápida, do nosso ethos, de modo holístico. As três primeiras revoluções 

industriais (a primeira no século XVIII, motivada pela máquina a vapor e ferrovias; a 

segunda entre o final do século XIX e início do século XX, pela eletricidade e a 

produção em massa; a terceira, no início da década de 60, motivada pelos 

semicondutores, pela computação e posteriormente, pela internet) tiveram impacto 

profundo na humanidade, mas enquanto o mundo possui 17% da população ainda 

sem acesso a eletricidade, ou seja, não alcançou a segunda revolução, a internet se 

espalhou pelo planeta em uma década. Na quarta revolução, a integração ocorrerá 

entre tecnologias físicas, digitais e biológicas.  

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) desenvolveu, em 2016, o trabalho 

Desafios para a Indústria 4.0 no Brasil. O estudo contempla sete necessidades para 

o desenvolvimento da Indústria 4.0 no Brasil: aplicação nas cadeias produtivas e 

desenvolvimento de fornecedores; mecanismos para induzir a adoção das tecnologias 

habilitadoras; desenvolvimento tecnológico; ampliação e melhoria da infraestrutura de 

banda larga; aspectos regulatórios; articulação institucional e formação de recursos 

humanos.  

No que tange a esse último item, a quarta revolução exige formação 

multidisciplinar, para os trabalhadores atuarem com equipes também 

multidisciplinares. Além disso, as empresas estão utilizando metodologias ágeis para 

cumprir metas e resultados, que são acompanhados por todos os integrantes dos 

times. Para tais demandas, há modelos diferenciados de espaços de aprendizagem, 

tais como a Singularity University, criada em 2008, uma escola que não possui 
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graduação ou pós-graduação, mas que oferece cursos semanais sobre novas 

tecnologias e seus impactos, como também a aceleração de startups (MANO, 2017).   

 

A abordagem acadêmica tradicional no ensino de empreendedorismo, para 

gerações não tradicionais 

De acordo com a pesquisa realizada pelo SEBRAE/ENDEAVOR, um em cada 

quatro alunos universitários têm ou quer ter um negócio próprio. Entretanto, é baixa a 

média de satisfação da educação empreendedora realizada entre os alunos, em 

virtude, segundo eles, da falta de estrutura, para dar suporte ao aluno empreendedor; 

a falta de conectividade com o mercado e a falta de estímulo à inovação e ao sonho 

do alunado (SEBRAE, 2016).  

Outra questão que reflete no processo de ensino do empreendedorismo é a 

geração do alunado, com sua denominação e contexto distintos, a chamada geração 

Z. A Revista Exame, em matéria de dezembro de 2017(KOJIVOVSKI, 2017), traça um 

histórico da geração Z, atualmente na faixa entre 7 a 22 anos (nascidos entre 1995 a 

2010), e que representa 26% da população mundial, e no Brasil, especificamente, 30 

milhões de pessoas. O contexto da geração Z são as redes sociais e a hiper-realidade. 

Um comportamento evidenciado pela geração Z é o desapego, e empresas tais 

como a Uber, a Netflix e a Spotify já trabalham nesse conceito. Outros pontos a serem 

valorizados é a questão da confiança e visão de mundo, e o discurso que reflita a 

realidade. Os Zs compõem a geração mais realista no quesito ambiente de trabalho e 

valorizam o emprego formal, chegando a 71% afirmarem a importância da carteira de 

trabalho assinada, segundo pesquisa realizada pela McKinsey (KOJIVOVSKI, 2017).  

Ao verificar o comportamento realista e pragmático da geração Z, seu contexto, 

e a valorização da singularidade, do acesso e da ética, como ensinar 

empreendedorismo, ou seja, como promover uma educação empreendedora que 

permita uma relação dialógica com essa geração? Para Filion (2000), a educação 

empreendedora tem dois pilares: a aprendizagem do autoconhecimento e do know-

how, que permitam ao futuro empreendedor uma visão empreendedora. Filion (2000) 

reforça ainda sobre o padrão de aprendizagem desenvolvido, que deveria contemplar 

o aprendizado contínuo. 

Para Hashimoto (2013) o foco da disciplina de empreendedorismo é o 

comportamento empreendedor, e ensinar como lidar com recursos limitados, correr 

riscos e a tolerar, tanto o fracasso, quanto o erro; ter perseverança e determinação, 
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competir, buscar liberdade e autonomia, ultrapassar limites e promover mudanças 

inovadoras.  

Hashimoto (2013) afirma que o professor de empreendedorismo precisa sair da 

sala de aula e valorizar outras técnicas de ensino, por meio de dinâmicas, 

competições, desafios, contato com empreendedores, laboratórios de 

experimentação, clubes de convivência e networking. O autor enfatiza os estudos de 

caso como método relevante ao ensino do empreendedorismo. As histórias dos 

empreendedores, os casos de fracasso e êxito, os dilemas de gestores de micro e 

pequenas empresas, podem servir como instrumentos educacionais. 

Para Cerizza (2017), o protagonismo do alunado, por meio da experiência, do 

preparo, do trabalho em equipe, na administração de conflitos, pelas visitas técnicas, 

os diálogos com os empreendedores, ou seja, a aproximação com a realidade e seus 

desafios, fará com que o alunado desenvolva os conhecimentos, habilidades e 

atitudes - CHA, pertinentes a sua modalidade educacional. 

Outra questão referente a abordagem acadêmica do ensino do 

empreendedorismo, é a atuação do professor, no caso do IFSP, na educação 

profissional e tecnológica. Para Machado (2008), o docente da educação profissional 

deve valorizar a pesquisa, o trabalho coletivo e à ação crítica e cooperativa, e 

envolver-se com sua formação específica e pedagógica, numa visão do mundo do 

trabalho e das redes de relações que permeiam a educação, bem como o 

conhecimento de práxis, do que é necessário fazer.  

Hashimoto (2013) relata que o professor de empreendedorismo deve motivar a 

descoberta do tema em seus alunos, de modo a auxiliá-los a compreender essa 

possibilidade de carreira profissional, bem como a trajetória de autodesenvolvimento. 

Para tanto, o autor defende a vivência empreendedora do professor, como consultor 

ou como empreendedor. 

O empreendedorismo demanda metodologias desenvolvidas a partir de 

modelos educacionais diferenciados, de tal forma que o alunado possa aguçar, por 

meio de projetos, a criatividade, para o desenvolvimento de novos produtos e 

processos, e de novas organizações. O desenvolvimento de temáticas tais como 

empreendedorismo no espaço escolar compreende grande desafio ao professorado. 

É um tema que solicita uma ampliação de conceitos e uma formação para as 

possibilidades que irão surgir a partir das ações e reflexões nas aulas desenvolvidas 

(CERIZZA, 2017a). Solicita também o que Dolabela (2003) preconiza, uma educação 
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empreendedora como estratégia didática não somente em sala de aula, mas na 

escola. 

 

As possibilidades metodológicas do ensino de empreendedorismo na educação 

profissional e tecnológica, para a Geração Z, na realidade do mundo 4.0 

Para o ensino do empreendedorismo, as intervenções propostas em sala de 

aula são baseadas numa atuação ativa do aluno, que participa do processo, interage, 

cria, se relaciona, retorna às teorias, num eterno agir/refletir/agir, de modo a construir 

projetos em grupos, reforçando a tolerância, a arte de negociar, de administrar 

conflitos, e tomando decisões, reforçando a autonomia  e gerando emancipação; e ao 

mesmo tempo, essa miscelânea de experiências comporá o processo avaliativo, 

também com a participação ativa do aluno, pela autoavaliação.  

Valorizando o tripé ensino-pesquisa-extensão, as possibilidades de intervenção 

educacional por meio do empreendedorismo são infinitas. Para Cerizza (2017), a partir 

de projetos distintos com viés em empreendedorismo, desenvolvidos em diversas 

modalidades de educação profissional e tecnológica, há duas práticas, já utilizadas há 

décadas, que potencializam a efetividade formativa do egresso: a participação ativa 

do alunado no processo, inclusive no processo avaliativo, pela autoavaliação, e a 

interação com o ecossistema de empreendedorismo e inovação local.  

Como exemplos de projetos realizados no tripé, que podem proporcionar 

resultados satisfatórios: entrevistas com empreendedores, encontros com 

empreendedores, mesa-redonda com empreendedores, seminários de planos de 

negócios, visitas técnicas, projeto coletivo, estudos de casos, iniciação científica, 

projetos de extensão; que podem ser utilizados em cursos técnicos integrados, 

técnicos concomitantes ou subsequentes, tecnólogos e graduações. Os resultados 

possíveis são a participação ativa do alunado, índice baixo de evasão na disciplina, 

índice significativo de satisfação e motivação do alunado, interação entre os 

professores e alunos de várias modalidades e participação da comunidade externa. 

Lopes (2010) elucida quais pontos se ater para o desenvolvimento desses 

projetos: respeito a idade e etapa de desenvolvimento do alunado, clareza nos 

objetivos pretendidos, conteúdos compatíveis, metodologia e técnicas pedagógicas 

voltadas a participação do alunado no processo de ensino-aprendizagem e a 

integração dos projetos com a comunidade interna e externa. O vínculo com a 

comunidade externa e seus atores locais, que fazem parte do ecossistema de 
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empreendedorismo e inovação, reforça uma identidade grupal e um sentimento de 

pertença junto a localidade e fortalece o capital social, por meio do convívio entre os 

atores, e suas trocas de experiências. 

Em tempos de revolução 4.0, porém, se faz necessário vivenciar outras formas 

de ensino, outras metodologias, tais como a o ensino híbrido, também conhecido 

como blended, que valoriza a atuação do alunado como protagonista, numa postura 

mais participativa, e o professor atua como mediador, e o local propício é a sala de 

aula, onde ocorre a interação do aluno com o professor e seus colegas, de modo a 

desenvolver habilidades e competências desejadas, numa sociedade que valorização 

o conhecimento (BACICH, TANZI e TREVISAN, 2015). O ritmo, a autonomia e a 

autoavaliação são ações e comportamentos que antecedem o encontro presencial em 

sala de aula, ou seja, há uma preparação para o encontro. O encontro é intencional, 

é de troca de conhecimento, de aprofundamento das leituras realizadas e dos 

questionamentos que podem ser respondidos no tempo comum.  

Outra metodologia aliada a tecnologia é a gamificação, que responde às 

necessidades de novas estratégias para o alunado inserido no contexto das mídias e 

das tecnologias digitais e que se mostra desinteressado pelos métodos passivos de 

ensino e aprendizagem desenvolvidos nos espaços escolares (FARDO, 2013). Para 

Valente (2014), se faz necessário criar situações de aprendizagem para estimular a 

compreensão e a construção de conhecimento, e uma solução tem sido o uso das 

tecnologias digitais de informação e comunicação - TDICs. Há quatro exemplos de 

como as TDICs podem ser utilizadas na educação: na educação a distância, no uso 

de software do tipo simulação, na construção de narrativas digitais, e na implantação 

da abordagem híbrida de ensino e de aprendizagem, conhecida como a sala de aula 

invertida.  

A importância latente de se trabalhar com a tecnologia no ambiente de 

aprendizagem, de forma a propiciar mudanças, por meio de modelos disruptivos, 

somada a urgência de uma sociedade que vislumbra a conectividade como força 

motivadora de seu desenvolvimento, é evidenciada a todo o tempo em relatórios, tais 

como a da Horizon Report (2015), que elenca os seguintes recursos tecnológicos: 

computação em nuvem, ambientes colaborativos, aprendizagem baseada em jogos, 

dispositivos móveis, conteúdo livre, inteligência coletiva, laboratórios móveis, 

ambientes pessoais de aprendizado e grades de cursos abertos on-line.  
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Considerações Finais 

O estudo do empreendedorismo, na formação do alunado para o mundo do 

trabalho, deve ser inserido como possibilidade de atuação profissional, no sentido de 

abrir um empreendimento (de negócios ou social), mas também como comportamento 

do trabalhador, seja no terceiro setor, como empregado e/ou como funcionário público. 

A ideia é que o empreendedorismo seja ensinado a partir de um ethos da valorização 

humana, cujo cálculo é coletivo, do bem comum, e não somente econômico. Para 

tanto, se faz necessário um comportamento diferenciado do professor, que passa a 

se preocupar com o “o quê?”, o “como”, o “onde”, o “porquê” e “quem”, qual a 

linguagem, a metodologia, os espaços e materiais necessários, que fogem e muito do 

contexto do giz/lousa/sala teórica e solicita um repertório didático que ultrapassa os 

muros da escola profissional e tecnológica, numa relação mais direta com a 

comunidade local, seus anseios e necessidades.  

O professor necessita de um repertório de cultivo a interação instituição de 

educação profissional e tecnológica x sociedade, de modo a valorizar a boniteza de 

ensinar, a partir de uma abordagem freiriana, dialógica, de significados, de uma eterna 

reflexão, que dá sentido a sua atividade, que é viva, e sem o qual, incorrerá no erro 

da concha, da impossibilidade de dialogar com os mundos - da tecnologia, dos jovens, 

e da sociedade, pensando em uma revolução 4.0, de integração física e virtual.  

É importante frisar que o empreendedorismo não é um tema para doutrinar o 

alunado a abrir um negócio, mas sim o convida à reflexão de sua atuação profissional; 

e cidadã, que faz parte de um tecido social, e possui responsabilidade sobre o coletivo. 

Posto desta forma, o empreendedorismo se baseia no respeito às escolhas de cada 

aluno, seja seu campo de atuação no serviço público, no privado e ou no terceiro setor, 

e que solicita uma aula contextualizada, aula viva, onde o aluno saiba, faça, viva e 

conviva, conforme enfatiza Delors (2003).  
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