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ERRATAS 
 
DOUTORADO EM CURRÍCULO – EDUCAÇÃO 
Folha  Linha    Onde se lê      Leia-se 
   01     05  CURRÍCULO – EDUCAÇÃO       EDUCAÇÃO – CURRÍCULO 
 
Este modelo de negócios colocou à margem o pequeno empreendedor, que não dispunha de recursos para acompanhar os 
investimentos das corporações globais. Ao mesmo tempo, porém, esta transformação proporcionou o surgimento de um 
grande número de oportunidades locai para abertura de pequenas manufaturas, voltadas a atender as necessidades de 
produção de bens específicos utilizados por estas grandes multinacionais, que não se enquadravam no modelo de produção 
em escala industrial. 
Folha   Linha    Onde se lê      Leia-se 
   27      07      negócios     negócio 
Folha   Linha    Onde se lê      Leia-se 
   27     07        locai       locais 
 
Empreendedores por oportunidade: são pessoas que perderam o emprego, ou não possuíam emprego, e tiveram que abrir 
um negócio, como alternativa de ocupação e renda para a sobrevivência; 
Folha   Linha    Onde se lê      Leia-se 
  41     08              oportunidade                                        necessidade 
 
Finalmente, o empreendedor precisa conhecer os procedimentos para concretizar, gerir e controlar os resultados do 
negócio. Normalmente, os procedimentos para abertura são delegados a um especialista. Cabe, porém, o empreendedor, 
discutir com o profissional suas particularidades, em conjunto com as dos seus sócios, que deverão estar refletidas no 
negócio (em especial no contrato social) para evitar problemas futuros. Uma vez aberto, o negócio precisa ser gerido. Para 
tanto, um conjunto de práticas de gestão (comercial, de operações e financeira) deverá ser acessível ao empreendedor para 
auxiliá-lo a gerir o relacionamento com o cliente, aumentar a eficiência na utilização dos recursos operacionais, 
compatibilizando seus resultados com a disponibilidade de caixa, de modo a dispor de recursos para a sobrevivência do 
empreendedor e crescimento do negócio. Aberto, funcionando, mas sem controle, o negócio será uma ‘nau sem rumo’. O 
empreendedor ainda precisa saber como andam as coisas com relação à eficácia com que os resultados estão sendo 
atingidos e a eficiência com que os recursos são utilizados. Todas estas informações podem ser alcançadas por meio de um 
conjunto de indicadores obtidos dos relatórios contábeis da empresa. 
Folha   Linha    Onde se lê      Leia-se 
   55     07            o empreendedor       ao empreendedor 
 

Em 1792 foi publicado o “Relatório Condorcet”. Estabelecera um sistema de ensino fundamentado em critérios 
racionais, com decisões curriculares centralizadas pela Sociedade Nacional de Ciências e Letras e padronizado, com foco 
na agricultura, para as regiões campestres e, nas artes e comércio, para as cidades. O relatório prescreve detalhadamente o 
processo de ensino em cinco estágios – escola primária, escola secundária, instituto e liceu, a ser percorridos para a 
formação do estudante dos seis aos vinte anos de idade. Este modelo, criado pela necessidade de unificação do que se 
entendia por educação em um período pós-revolucionário, continua ainda hoje como referência para escola pública de 
diferentes países e foi herdado por muitas instituições particulares. 
Folha   Linha    Onde se lê      Leia-se 
   64     23        cinco       quatro 
 
Na educação baseada pela experiência, a organização progressiva dos conteúdos de aprendizagem deve iniciar pela 
experiência e pelas capacidades desenvolvidas pelo aluno, desde o período anterior à escola. Este quadro de referência 
fornece o ponto de partida de toda aprendizagem posterior. Na sequência, os novos objetivos devem estar relacionados com 
os resultados das experiências anteriores. Isto significa isto que algum avanço tenha ocorrido quanto à articulação 
consciente de fatos e ideias neste processo.  
Folha   Linha    Onde se lê      Leia-se 
   72     25          significa isto que         significa que 
 



A preocupação constante do educador deve ser a de flexibilizar os conteúdos com essa conexão dos sucessivos estágios de 
crescimento. Na substituição das matérias pela experiência, é importante se levar em conta um conjunto mais amplo de 
significados, cujo conteúdo varia de lugar para lugar e de tempo para tempo, de acordo com as características culturais do 
aluno. Dispor de um único conjunto de conteúdos de aprendizado para todas as escolas progressivas seria impossível, uma 
vez que se afastaria do princípio fundamental da conexão da educação com experiências de vida de cada do aluno. 
Folha   Linha    Onde se lê      Leia-se 
   72     33     de vida de cada do aluno      de vida do aluno 
 
Deve-se destacar a diferença entre experiência e vivência – a primeira pode ser compartilhada, a segunda não. Interessa ao 
empreendedorismo as experiências que podem ser compartilhar (partilhar com para crescer). 
Folha   Linha    Onde se lê      Leia-se 
   89     31   compartilhar       compartilhadas 
 
Uma estratégia para alcançar este propósito é a da Aprendizagem Significativa, que envolve o aluno como um todo 
(cultura, valores, profissão), permitindo que ele construa seu próprio conhecimento, respondendo a perguntas que lhe 
interessem. “O processo de abordagem pela Aprendizagem Significativa está voltado para a vida dos alunos, ajudando a 
lidar com situações vivenciais, pessoais e profissionais, como o seu projeto de vida” (MASETTO, 2003, p. 75). 
Folha   Linha    Onde se lê      Leia-se 
  97     06     estratégia     diretriz 
 
A experiência do autor mostra que a organização do currículo com base nesta estratégia, em que recai sobre o aluno a 
escolha de qual assunto deverá concentrar sua aprendizagem, acaba por trazê-lo a todos os módulos do programa, quer por 
estar motivado e acabar se interessando por tudo, quer por querer participar das soluções encontradas pelos demais 
participantes para superar as barreiras para o desenvolvimento do seu negócio. 
Folha   Linha    Onde se lê      Leia-se 
   97     23     estratégia     diretriz 
 
Deve incluir aperfeiçoar a capacidade do aluno de pensar, dar um significado para aquilo que ele apreende e permitir que 
ele perceba a relação entre aquilo que aprende e a sua atividade profissional, de tal sorte que este tenha capacidade de 
construir o seu próprio conhecimento (MASSETO, 2003, p.19). 
Folha   Linha    Onde se lê      Leia-se 
   98     14    MASSETO              MASETTO 
 
Quadro 11: Etapas para realização de um currículo para formação de empreendedores por projeto. 
Fonte: Adaptado de Hernàndez (1998, p.82). 
Folha   Linha    Onde se lê      Leia-se 
  100     20      Adaptado     Inspirado nas ideias 
 
6- Sobre o Papel do Educador: Educador é o Facilitado 
Folha   Linha    Onde se lê      Leia-se 
  102     06     Facilitado               Facilitador 
 

ESCOLA DE EMPREENDEDORES DIRETRIZES PARA O CURRÍULO PFE 

PRESSUPOSTO 
EPISTEMOLÓGICO 

Há uma relação entre a aprendizagem e o 
interesse do aluno, de modo que este construa 
seu conhecimento a partir da realização de seu 
projeto de vida. 

O processo de construção do conhecimento é 
orientado pelo princípio da Aprendizagem 
Significativa, permitindo que o aluno 
participe da decisão do que ele deve 
aprender ao longo do programa. 

ESTRATÉGIA 
DE 

APRENDIZAGE
M 
 

Folha   Linha    Onde se lê      Leia-se 
  103     12   ESTRATÉGIA                    DIRETRIZ 
 
O currículo está organizado pela metodologia de Projeto de Trabalho, em que o conhecimento é um eixo composto por 
conteúdos interdisciplinares, idealizados para o aluno construir o seu próprio projeto de empreendimento. 
Folha   Linha    Onde se lê      Leia-se 
  104     15        pela metodologia de       por 
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RESUMO 

 

Esta tese pretende contribuir com o estado da arte para a área de ensino relacionada 

com a formação de empreendedores. 

A partir de uma pesquisa bibliográfica e documental, selecionou-se, por hipótese, a 

linha epistemológica do Progressivismo, desenvolvido por John Dewey que, pela análise 

conceitual, comprovou ser a mais adequada para programas desta natureza.  

A partir do modelo da Escola Experimental decorrente do Progressivismo, foram 

desenvolvidas diretrizes curriculares para formação de empreendedores, independente da 

atividade de origem da ação de empreender.  

Com base nestas diretrizes e, na experiência profissional e acadêmica do autor, foi 

elaborada uma sugestão de um Programa para Formação de Empreendedores, cujo detalhe do 

conteúdo e do material disponibilizado, permite que sua aplicação transcenda o âmbito 

acadêmico, para também atingir uma utilidade prática. 

Esta segunda possibilidade de aplicação desta tese corresponde ao desejo do autor em 

contribuir, além do aspecto teórico, para aumentar as chances de sucesso para pessoas que 

iniciam na atividade de empreender.     

 

 

 

Palavras-chave: Currículo para Formação de Empreendedores – Escola Experimental – 

Empreendedorismo e Visão de Negócio. 



 
 
 

 

ABSTRACT 

 

This thesis aims to contribute to the state of the art for the area of education related to 

the formation of entrepreneurs. 

From a bibliographical and documentary, was select by hypothesis, the 

epistemological of Progressivism, developed by John Dewey through the conceptual analysis, 

proved to be more suitable for such programs.  

From the model resulting from the Experimental School of Progressivism, were 

developed curriculum guidelines for the training of entrepreneurs, independent of the activity 

of the origin of action taken. 

Based on these guidelines and in professional and academic experience of the author, 

was prepared to recommend a program for training of entrepreneurs, which detail the content 

and materials available, allows your application transcends the academic sphere, to also 

achieve a practical utility. 

This second possibility of applying this theory corresponds to the author’s desire  to 

contribute, beyond the theoretical aspects, to increase the chances of success for individuals 

who begin theirs initiatives to undertake. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Curriculum for training of entrepreneurs – Experimental School – 
Entrepreneurship and Business Vision.   
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INTRODUÇÃO 

 

 

Muito embora não seja uma prática recente, o Empreendedorismo é um tema de estudo 

emergente
1
 e atual

2
, uma das áreas que mais se pesquisa e se publica na atualidade. 

O crescimento deste interesse é consequência de, pelo menos, três tendências 

observadas a partir do final do século passado: desemprego estrutural, crescimento do 

trabalho autônomo e o „oitavo‟ dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 

Como efeito do desemprego estrutural, este interesse se dá pela necessidade de se 

encontrar alternativas de trabalho, em função do aumento da automação nas empresas e do 

crescimento do processo de unificação das fontes de suprimento, em localidades com a mão 

de obra mais barata (global sourcing).  

Em resposta às diferentes iniciativas para o trabalho autônomo, o empreendedorismo 

aparece como opção de carreira criada pela especialização no setor de serviços, tendo como 

resultado a terceirização de atividades secundárias à atividade principal das empresas 

(outsourcing).  

Finalmente, em decorrência das ações coordenadas pelas Nações Unidas para atender 

ao „oitavo‟ dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
3
 – „Todo Mundo Trabalhando pelo 

Desenvolvimento‟ – que criaram parcerias mundiais, apoiadas por organizações não 

governamentais, com o intuito de diminuir a desigualdade entre países menos desenvolvidos, 

por meio de capacitação profissional de jovens e do estímulo a projetos de empreendedorismo 

de natureza local. 

Estas tendências impulsionaram ações de fomento para o empreendedorismo, tendo 

como resultado a criação de programas para a formação de empreendedores, envolvendo 

universidades, governos, entidades de apoio e organizações não governamentais.  

                                                 
1
Sobre ser um tema emergente: a palavra „empreendedorismo‟ não foi encontrada nos dicionários Aulete, 

Houaiss e Michaelis. Pesquisa realizada em 20 abr. 2011. 
2
Sobre ser um tema atual: foram obtidos 3.430.000 resultados para a palavra „empreendedorismo‟ em 0,06 

segundos de pesquisa no Google. Visitado em 20 abr. 2011.   
3
Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio foram publicados pelo relatório “Road Map towards the 

implementation of the United Nations Millennium Declaration” (2001). Neste relatório, o objetivo geral de 

„Desenvolvimento e Erradicação da Pobreza‟ foi sistematizado, no que então se denominou „Oito Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio‟ 
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No Brasil, estes programas surgiram na década de 1980 e se multiplicaram na virada 

do século XXI por duas iniciativas principais: a primeira, de natureza acadêmica, colocada em 

prática por Instituições de Ensino Superior para atender a demanda de jovens universitários 

que buscavam no empreendedorismo uma oportunidade de carreira. A segunda, de natureza 

institucional, por meio de programas de capacitação, realizados pelo Governo, Órgãos de 

Fomento e Associações de Apoio, que responderam à necessidade de se encontrar uma 

alternativa para a falta de emprego existente naquele momento. 

Na sequência, o espírito empreendedor foi introduzido no ambiente corporativo, por 

meio do intra-empreendedorismo, como uma nova maneira de se pensar e agir dentro das 

organizações que, segundo Dornelas (2008), conduz à identificação, desenvolvimento, captura 

e implantação de novas oportunidades de negócio, que requerem mudanças na forma como os 

recursos são empregados na empresa e exigem a criação de novas competências empresariais. 

Mais recentemente, surgiram ações de empreendedorismo de alcance social, cuja 

recompensa não se dá pelo lucro dos investidores responsáveis pela sua realização, mas pelos 

dividendos revertidos em favor da sociedade. Estas ações, normalmente, são apoiadas por 

organizações não governamentais, com recursos suportados por fundos internacionais, ou por 

países comprometidos com os objetivos de desenvolvimento das Nações Unidas.   

Atualmente, uma nova possibilidade que se observa neste campo é o 

empreendedorismo de base comunitária. Nas empresas, este tipo de empreendedorismo surgiu 

através da “Co-opetição”
4
, como resultado de arranjos produtivos locais, com foco em se 

obter sinergia e ganhos em escala, por meio de estratégias competitivas comuns e recursos 

partilhados por concorrentes e parceiros de negócio. O mesmo conceito agora se aplica às 

comunidades, especialmente, às mais carentes, onde estes recursos são escassos, ou, de outra 

maneira, são providos por programas assistenciais. As dificuldades que se apresentam em 

iniciativas desta natureza começam pelas diferentes dimensões pelas quais o problema deve 

ser abordado, envolvendo as perspectivas social, conjuntural e cultural.  

Muito embora de natureza diferente, as ações de apoio a estas diversas modalidades de 

empreendedorismo possuem um núcleo de interesse comum, ou seja, criar condições para que 

o empreendedor realize sua ação de empreender com sucesso.  

                                                 
4
 Termo criado por Nalebuff e Brandenburger (1996) para designar a „competição colaborativa‟. 
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Segundo Shesfky (1996), para realizar esta ação, o indivíduo independe de nascer 

empreendedor, mas sim, de se formar empreendedor
5
. Portanto, esta condição está menos 

relacionada com a genética do sujeito e mais com o desenvolvimento de competência da qual 

resultem práticas que transformem em sucesso sua iniciativa empreendedora. 

Neste processo de construção do conhecimento, encontram-se características 

particulares para formação de empreendedores que se diferenciam das estruturas de ensino 

idealizadas para reprodução de conteúdos e especialização do aluno, presentes na maioria dos 

currículos das escolas de terceiro grau e programas de capacitação profissional.  

Diferentes destas estruturas de ensino, no processo de formação de empreendedores, o 

aluno está interessado em obter conhecimento para iniciar ou melhorar o seu próprio 

empreendimento. O que lhe interessa é o conhecimento que possa ser aplicado: a cada 

ensinamento que lhe é transmitido, o empreendedor pergunta – como posso obter resultado 

com esta prática em meu negócio? Se a resposta for negativa, desinteressa-se pela aula, se isto 

se repetir com frequência, abandona o curso. Neste sentido, o processo de aprendizado e sua 

aplicação para o empreendedor não podem ser defasados – aprender primeiro e aplicar depois 

– mas interativo. Tampouco pode ser considerado definitivo – não se alcança o objetivo com 

um diploma – mas permanente. Finalmente, este processo não pode ser estático, mas 

dinâmico, em que o saber deve interagir continuamente com o fazer acontecer e isto tem que 

trazer resultado prático para o empreendedor no seu cotidiano. Também do ponto de vista de 

conteúdo curricular a expectativa é diferente, pois não interessa ao empreendedor as minúcias 

técnicas de uma área de conhecimento como são ensinadas nas práticas tradicionais de ensino 

(aqui não cabe crítica, uma vez que não se sabe sobre qual delas o aluno irá se especializar em 

sua vida profissional). Na situação do empreendedor esta aplicação já está definida – o seu 

negócio – o conteúdo também – aquilo que poderá melhorar seu desempenho. 

Muitas (ou todas) destas características estão presentes na Escola Progressiva de John 

Dewey, que a tornam compatível com o processo epistemológico do empreendedor. Sendo 

verdadeira esta constatação, a questão central a ser trabalhada nesta tese de doutoramento 

será: Como elaborar Programas de Formação de Empreendedores com base em diretrizes 

curriculares orientadas de acordo com a Escola Progressiva de John Dewey? 

                                                 
5
 Tradução livre da expressão que dá título ao livro “Entrepreneur are note born, they are made” de Shesfky 

(1996). 
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O objetivo desta tese de doutorado é definir as diretrizes curriculares para elaborar 

programas de formação de empreendedores, com base na Escola Progressiva de John Dewey. 

 Pretende-se alcançar este objetivo principal pela consecução de quatro objetivos 

secundários: 

I. Contextualizar o tema Empreendedorismo e Visão de Negócios, visando definir os 

principais conceitos sobre ele, a serem aplicados nesta tese; 

II. Fundamentar conceitualmente a escolha da Escola Progressiva de Jonh Dewey como 

base para o processo de construção de conhecimento do empreendedor; 

III. Estabelecer as diretrizes para Programas de Formação de Empreendedores, a partir 

do processo epistemológico desta escola; 

IV. Elaborar um Programa de Formação de Empreendedores a partir destas diretrizes, em 

condições de ser implantado em situações diferenciadas de empreendedorismo. 

Para atingir estes objetivos, após identificar o contexto cultural, conjuntural e 

epistemológico, em que se enquadra a ação de empreender, quatro questões centrais aplicadas 

a qualquer programa de formação da competência empreendedora devem ser respondidas ao 

longo deste processo:  

- Qual a competência que o empreendedor deverá desenvolver para ter sucesso no seu 

empreendimento?  

- Qual o processo de construção de conhecimento será mais eficaz e motivará o 

empreendedor a buscar esta competência? 

- Quais as diretrizes que deverão orientar o currículo que o empreendedor deverá 

seguir para desenvolver esta competência? 

- Como elaborar um Programa de Formação de Empreendedores, com base nestas 

diretrizes, que dê suporte à aplicação prática desta competência na realização de um 

novo empreendimento? 

Do ponto de vista metodológico, esta tese, por ter o propósito de fornecer informações 

preliminares para elaboração de diretrizes curriculares para programas de formação de 

empreendedores, se constitui em uma modalidade de pesquisa exploratória, com abordagem 

qualitativa e foco de aplicação em ciências sociais. As estratégias de pesquisa utilizadas são a 

Revisão Bibliográfica, a Pesquisa Documental e a Pesquisa de Campo. 
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A Revisão Bibliográfica foi realizada com a intenção de se obter uma visão ampla 

sobre o tema empreendedorismo e visão de negócios, sobre o processo de construção de 

conhecimento para o empreendedor e sobre a metodologia para desenvolvimento de 

currículos. Para realizar esta revisão bibliográfica foram adotados os seguintes critérios: 

- Sobre o tema empreendedorismo e visão de negócios, foram selecionados vinte 

autores que possuem expertise neste assunto, cuja síntese, serviu para se elaborar os 

principais conceitos e definições desenvolvidos sobre este tema. Uma tabela com as 

referências bibliográficas utilizadas e a visão individual destes autores, sobre cada 

assunto tratado, está disponível no Apêndice B deste trabalho.  

- Sobre o processo de construção de conhecimento para o empreendedor, buscou-se, 

a partir da compreensão geral sobre as teorias das principais Escolas do 

Conhecimento, escolher a mais adequada a este propósito, aprofundando-se na sua 

pesquisa, sempre que possível, com os respectivos autores de raiz e suas obras 

originais. 

- Sobre a metodologia para construção de currículos, foram utilizados diferentes 

autores para conceituação de currículo, e a obra de Fernando Hernàndez para 

detalhamento da estratégia de organização de Currículos por Projeto.   

A Pesquisa Documental foi realizada para se obter informações sobre a atividade 

empreendedora no Brasil, através de diferentes edições do Relatório Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM). Para analisar as causas de mortalidade das empresas, pelos os relatórios das 

pesquisas realizadas pelo Serviço de Apoio a Micro e Pequena Empresa (SEBRAE), com esta 

finalidade e os Programas para Formação de Empreendedores disponíveis na atualidade. 

Justifica-se o interesse acadêmico por esta tese de doutorado, pela lacuna existente, 

criada pela falta de uma fundamentação epistemológica própria no campo de formação de 

empreendedores, tanto em cursos de terceiro grau, como em programas de capacitação, com 

esta finalidade. 

Nas escolas de terceiro grau, o ensino de empreendedorismo está presente, 

usualmente, pela inclusão de uma a três disciplinas para tratar do tema dentro da estrutura 

curricular existente. Cabe ressaltar que o conhecimento obtido com esta estrutura é 

transmitido verticalmente, visando à especialização do aluno em determinada área funcional 

de uma organização. Após obter este conhecimento nos meios formais de ensino, o aluno irá 
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enriquecê-lo através de sua prática profissional, compreendendo seu caráter interdisciplinar e 

remontando-o horizontalmente na organização em que atua. Sob este aspecto é importante 

considerar neste modelo os seguintes fatores de limitação, quando aplicados à formação de 

empreendedores: a aquisição do conteúdo de maneira prescritiva, o foco na especialização por 

área funcional e a defasagem na expectativa do aluno entre, a obtenção do conhecimento e a 

sua aplicação na vida profissional. Portanto, neste processo de formação, a informação 

prevalece sobre a formação, e o saber sobre o fazer acontecer que, por meio de sua aplicação 

interativa e experimental, seriam condições imprescindíveis para formação do empreendedor.      

 Já nos programas de capacitação de empreendedores, este conhecimento é transmitido 

com foco técnico na modelagem de um negócio, utilizando como recurso comum a técnica de 

Plano de Negócios, ensinada pelo professor para aplicação pelo aluno no seu futuro 

empreendimento. Neste processo de formação, em que se destaca o elevado grau de 

instrumentalização, aprende-se para fazer de acordo com a padronização do método, que não 

evita a sua superficialidade quando comparada à realidade específica de cada empreendedor. 

Supõe-se, por hipótese, que ambas as estratégias de formação não sejam as alternativas 

mais adequadas para formação de empreendedores, o que justifica a pesquisa por uma 

estratégia mais adequada, que se pretende desenvolver nesta tese.  

A par da justificativa acadêmica, o tema desperta no autor amplo interesse, 

consequente de sua vivência profissional, como executivo, educador e pesquisador. O autor, 

atualmente professor e consultor, é graduado em Administração de Empresas pela Fundação 

Getúlio Vargas, Mestre em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade 

de São Paulo e realiza esta tese no programa de Educação Currículo da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo.  

Com relação à sua atividade executiva, o autor trabalhou quinze anos como gestor de 

médias empresas, atividade compartilhada com a função de diretor sindical em entidade 

patronal no Sindicato das Indústrias de Artefatos de Borracha (SINDIBOR) e participante do 

Sindicato das Indústrias de Autopeças do Estado de São Paulo (SINDIPEÇAS), entidades 

coligadas à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), onde teve oportunidade 

de conviver com a geração de empreendedores das décadas de 1980 e 1990, Nesta ocasião 

pôde acompanhar casos que resultaram em sucesso, ou insucesso por parte deles, que podem 

agora ser melhores compreendidos, ao longo do desenvolvimento desta tese. 
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Como educador, o autor tem participado nos últimos dez anos de programas de 

formação de empreendedores na graduação, pós-graduação e especialização, de diversas 

instituições e, em especial, de programa idealizado exclusivamente com esta finalidade por 

uma destas instituições. Nele teve oportunidade de participar de suas vinte e quatro edições, 

lecionando as disciplinas de abertura e de encerramento do curso. Este programa ocorria em 

paralelo aos cursos de graduação existentes, sendo cursado por inteira iniciativa do aluno, 

com elevado índice de desistência. Nesta oportunidade o autor deseja compreender esta perda 

de interesse do aluno, ao longo dos dezoito meses do programa.   

Como pesquisador, o autor participou de projeto realizado em Moçambique, 

denominado de Entrepreneurship Development for the Youth, como consultor contratado pela 

agência das Nações Unidas United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). 

Este programa visava o desenvolvimento da iniciativa empreendedora como alternativa de 

ocupação e renda para a emancipação econômica e social de, aproximadamente, quatrocentos 

mil jovens frequentadores do ensino secundário no país.  

Neste projeto de empreendedorismo de cunho social, o autor teve a oportunidade de 

aplicar, dentro de uma aproximação da estratégia de pesquisa-ação, uma análise mais 

aprofundada do currículo desenvolvido por ele para programas de formação de 

empreendedores. Isto resultou em uma excelente experiência de aprendizagem, tanto do ponto 

de vista da análise da consistência do conteúdo curricular, como das dificuldades para sua 

implantação. Desta maneira, a experiência no projeto Entrepreneurship Development for the 

Youth foi importante para ambos os propósitos do projeto: o da pesquisa e o da ação.  

Do ponto de vista do propósito da ação, a análise crítica da situação permitiu que nela 

se interviesse de maneira a dar consistência à ação planejada, quer no propósito metodológico, 

como nos procedimentos a serem adotados para sua implantação.  

Do ponto de vista da pesquisa, com base nas informações obtidas nesta interação, foi 

possível analisar a consistência do currículo proposto para formação de empreendedores com 

relação às condições reais de aplicação encontradas neste projeto (processo epistemológico) e, 

com os aspectos estruturais, políticos e culturais, envolvidos com sua adaptação às condições 

sócias locais (processo de implantação), conforme o propósito estabelecido para ela.  
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As lições aprendidas com esta experiência constituem-se em importante objeto de 

reflexão para elaboração desta tese. 

O desenvolvimento desta tese é orientado a partir de uma estrutura lógica própria. Esta 

estrutura, que corresponde ao seu núcleo central conceitual, supõe o empreendedor como um 

indivíduo que precisa compreender (Ser – Saber – Fazer Acontecer) para empreender. Para 

tanto, necessita desenvolver uma competência específica (Saberes, Habilidades e Atitudes) 

para realizar, com sucesso, uma ação empreendedora (Idealizar, Planejar e Realizar um novo 

empreendimento). O caminho para desenvolver esta competência é orientado por diretrizes 

curriculares (conjunto de conhecimentos, processo de transmissão e sua aplicação pelo futuro 

empreendedor), que deverá orientar o seu processo de formação.   

O Capítulo 1 – „Empreendedorismo‟ – define empreendedorismo com foco na 

realização da ação de empreender e descreve as principais características da atividade 

empreendedora, na história e no Brasil.  

O Capítulo 2 – „Ser Empreendedor‟ – define o que é ser empreendedor, o que motiva 

sua ação e que conjunto de competências este precisa adquirir para ser bem sucedido na ação 

de empreender. 

O Capítulo 3 – „Construção do Saber Empreendedor‟ – analisa as principais escolas do 

conhecimento e seleciona-se a alternativa epistemológica que melhor se adéqua para 

elaboração de um currículo com esta natureza.  

O Capítulo 4 – „Diretrizes Curriculares para Formação de Empreendedores‟ – 

desenvolve, a partir desta linha epistemológica, diretrizes curriculares para elaboração de 

programas com esta finalidade. Na sequência estas diretrizes são aplicadas para a elaboração 

de uma proposta para Programa de Formação de Empreendedores. 
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CAPÍTULO 1 – EMPREENDEDORISMO 

 

1.1 Definição de Empreendedorismo 

 

O Empreendedorismo
6
, como tema de estudo recente, é passível de múltiplas 

abordagens e aplicações, proporcionando alguma dificuldade para se obter consenso sobre o 

que este conceito representa na atualidade. Tal fato se deve pelo empreendedorismo ser objeto 

de múltiplas áreas de pesquisa, que encerram perspectivas de análise diferentes (econômica, 

sociológica e psicológica), ou ainda, por se considerar que o conceito possa ser aplicado a 

diferentes áreas de atividade (criação de novos negócios, intra-empreendedorismo, 

empreendedorismo social e empreendedorismo na gestão pública). 

Para Dolabela (1999), o empreendedorismo ainda não alcança o “status” de ciência: 

“Isto quer dizer que ainda não existem paradigmas, padrões que possam, por exemplo, nos 

garantir que, a partir de certas circunstâncias, haverá um empreendedor de sucesso” 

(DOLABELA, 1999, p.33). 

Baron (2007) também considera complexa a tarefa de se encontrar a definição para 

uma área nova como empreendedorismo: “Não é de surpreender, então, que não exista 

atualmente um consenso sobre a definição de empreendedorismo como uma área de estudo de 

negócios, ou como uma atividade em que as pessoas se envolvem” (BARON, 2007, p.6). 

Os Autores de Empreendedorismo Selecionados (BARON, 2007; DOLABELA, 1999; 

DORNELAS, 2005; DORNELAS, 2008; SOUZA, 2005; WEVER, 2003)
I
, possuem uma 

orientação prática para tratar deste tema, definindo empreendedorismo em torno da ideia de 

um processo inovador, que requer iniciativa, planejamento e realização de uma nova 

oportunidade de negócio, envolvendo risco para se obter ganhos. Entretanto, todos concordam 

com a complexidade para se abordar esta definição com caráter científico. 

                                                 
6
A expressão „empreendedorismo‟ é entendida aqui a partir do radical empreendedor mais o sufixo ismo 

(derivado do grego ismós), aplicado com a ideia de comportamento, procedimento ou ação para se realizar algo.  

Conforme dicionário Aulete:   

http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital&op=loadVerbete&pesquisa=1&palavra=ismo&x=10&y=8. 

Visitado em 05 jan. 2011.  

http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital&op=loadVerbete&pesquisa=1&palavra=ismo&x=10&y=8
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Mais do que enfatizar a origem etimológica da palavra, ou buscar uma breve definição 

para seu significado, importa para esta tese desenvolver um conceito para empreendedorismo.  

Segundo Souza (2005), este conceito pode ser abordado por, pelo menos, duas 

diferentes perspectivas: comportamental e econômica. Os comportamentalistas concentram-se 

nas características do indivíduo e no seu padrão de comportamento. Para os economistas
7
, o 

empreendedorismo está ligado à geração de riquezas pela inovação, transferindo recursos de 

setores menos produtivos da economia para setores com maior produtividade, tendo como 

resultado o processo de desenvolvimento econômico sustentável e a geração de riqueza para a 

nação, na forma de ocupação e renda para sua população.  

Dentro de uma perspectiva sócio-histórica, a preocupação em relação a aspectos 

conceituais com o empreendedorismo emerge, a partir do início do século XX e, com maior 

destaque, impulsionada por fatores econômicos, nas últimas duas décadas deste período. 

Para Camargo et al. (2008) a ideia de empreendedorismo é posterior às teorias 

econômicas clássica e neoclássica. Pela teoria clássica de Adam Smith (1723 – 1790), todas 

as ações são dirigidas pela mão invisível do mercado, eliminando o poder e a atuação 

individual dos agentes econômicos, portanto, não havendo espaço para atuação do 

empreendedor
8
. Para a teoria neoclássica do final do século XIX, a figura do empreendedor 

também não está presente, uma vez que as decisões são tomadas sob condições de 

comportamento racional, sendo a economia regulada pela lei da oferta e procura e, a moeda, o 

denominador comum das motivações humanas. Estes fatores determinam a atuação dos 

agentes econômicos, sendo pouco relevantes as ações que o indivíduo possa refletir 

isoladamente no mercado como empreendedor. 

Como consequência, do ponto de vista histórico, o conceito de empreendedorismo 

desenvolve-se a partir do início do século XX, no período pós-revolução industrial, quando se 

materializa a evolução dos mercados, resultado das mudanças ocasionadas pelo capitalismo. 

Este evolução pode ser retratada em duas fases distintas – produção e competição – com 

diferentes focos de atuação dos empreendedores.  

                                                 
7
 Os economistas Richard Cantilon (1680 – 1734), Jean Baptiste Say (1767 – 1832), Joseph Alois Schumpeter 

(1883 – 1950) e Peter Ferdinand Drucker (1909 - 2005), são, cronologicamente, os mais citados na evolução da 

análise do empreendedorismo do ponto de vista econômico e suas ideias são apresentadas no decorrer desta tese. 
8
 Esta colocação tem que ser observada com reservas, uma vez que, a mão invisível do mercado não pode ser 

isolada da mão invisível de cada empreendedor, na busca de seus interesses individuais, pela produção e 

acumulação de bens. 
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A primeira fase, relacionada com a produção, começa no início do século XX e vai até 

a década de 1970. Era caracterizada por uma situação de mercado eminentemente favorável à 

oferta (mercado vendedor), em que a atuação do empreendedor restringia-se à maximização 

do uso dos recursos de produção, uma vez que se supunha uma demanda ainda por ser 

atendida. O foco, então, era a produtividade dos recursos para produzir mais e ganhar mais. 

Nesta situação, o empreendedor possuía, eminentemente, uma função gerencial e não 

assumia riscos: 

Neste contexto, o empreendedor é apenas um coordenador da produção e tem poucas 

escolhas a fazer. Na ausência de um progresso técnico e num ambiente sem 

incertezas [...] o empreendedor é tratado como ator passivo, cujas funções se 

resumem a transformar fatores em produtos e otimizar a utilização de recursos na 

produção (CAMARGO, 2008, p.112).
9
 

A partir das décadas de 1970 e 1980 inverteu-se a situação de mercado. A oferta 

houvera ultrapassado a demanda (mercado comprador), resultando em uma competição 

predatória entre as empresas, com a atuação do empreendedor não mais focada em apenas 

fazer mais, mas também, em fazer melhor que os demais. O foco passa a ser criar maior valor 

para o cliente, para assegurar competitividade ao negócio, tendo em vista a sua sobrevivência. 

É neste contexto que surgem os fundamentos definitivos para se estabelecer o conceito 

de empreendedorismo. Nada estático, com determinismo técnico, mas como resultado de um 

processo inerente a um ambiente cinético, em que se necessita antecipar-se às mudanças para 

sobreviver. 

Joseph Alois Schumpeter, economista tcheco, que, embora formado no contexto da 

escola neoclássica, foi quem introduziu o conceito do empreendedorismo e da sua natureza 

dinâmica, como fundamento para o desenvolvimento econômico
10

. 

Em „A Teoria do Desenvolvimento Econômico‟, Shumpeter (1982) rompe com a 

natureza pré-determinística da teoria neoclássica (chama de visão circular) e define como 

fenômeno fundamental para o desenvolvimento econômico a inovação nos produtos, métodos 

de produção, materiais, mercados e natureza da competição. 

                                                 
9
O autor desta tese considera certo exagero nesta afirmação, uma vez que não se pode negar a existência da 

competência empreendedora presente em indivíduos desta época, como Henry Ford (FORD) ou George Eastman 

(KODAK). 
10

“Schumpeter buscou apoio nas idéias de Marx e Weber, rompendo com as premissas do equilíbrio e da 

racionalidade ilimitada, introduzindo o conceito de empreendedor para análise do desenvolvimento econômico 

(apud GRANOVETTER e SWEDBERG, 1992 apud Camargo et al., 2008, p. 113).  
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Em Capitalismo, Socialismo e Democracia, Shumpeter (1984) destaca o 

desaparecimento do modo tradicional da concorrência baseado exclusivamente em ofertas de 

preço. Na (então) nova realidade do capitalismo, a concorrência baseada em novas 

mercadorias, novas tecnologias, novas fontes de oferta, novos tipos de organização, faz com 

que as empresas tentem manter-se de pé em um terreno que se move por baixo delas.  

O capitalismo é um processo
11

 de mutação industrial, que revoluciona a estrutura 

econômica a partir de dentro, destruindo a velha e criando uma nova, incessantemente: 

O aspecto essencial a captar é que, ao tratar do capitalismo, estamos falando de um 

processo evolutivo... o impulso fundamental que inicia e mantém o movimento da 

máquina capitalista decorre dos novos bens de consumo, dos novos métodos de 

produção e transporte, dos novos mercados, das novas formas de organização 

comercial que a empresa capitalista cria (SHUMPETER,1984, p. 112). 

O empreendedorismo representa esta renovação contínua, que Shumpeter denominou 

de „processo de destruição criativa‟
12

. O empreendedor, ator principal deste processo, é quem 

„faz as coisas acontecerem‟ e assim contribue para a formação da riqueza, renovando 

produtos, métodos de produção, mercados, e com isso revolucionando e impulsionando a 

estrutura econômica do país. 

Portanto, no processo de destruição criativa inerente ao empreendedorismo, não se 

trata de fazer o novo (inventar), nem de fazer de novo (copiar), mas sim, de inovar, em um 

incessante processo de agregação de valor ao que já existe. 

Peter Drucker em “Inovação e Espírito Empreendedor” (1987) destaca a importância 

da inovação neste processo de mudança, ressaltando a diferença entre o conceito de inovação 

e de invenção: 

A inovação é o instrumento específico dos empreendedores, o meio pelo qual eles 

exploram a mudança como oportunidade para se criar um negócio diferente. [Já a] A 

invenção possui um propósito determinado, sendo planejada e organizada, e com um 

alto grau de previsibilidade dos resultados almejados e das possibilidades deles 

serem alcançados (DRUCKER, 1987, p.44). 

                                                 
11

A visão do empreendedorismo como um processo e, não um evento único, não é nova. “Pelo contrário, há um 

crescente consenso na área quanto à utilidade e correção de se enxergar o empreendedorismo como um processo 

que se desenvolve ao longo do tempo e se move, por meio de fases distintas, mas intimamente relacionadas” 

(BARON, 2009, P.12) 
12

 O „processo de destruição criativa‟ idealizado por Schumpeter,  aproxima-se do conceito moderno de criação 

de nova demanda pela „canibalização‟ dos produtos e serviços. Como exemplo, o lançamento do “IPhone” pela 

Apple, que canibalizou a venda do produto “IPod”, pertencente a mesma Apple, mas também se apropriou da 

demanda de celulares, calculadoras, aplicativos de entretenimento e internet móvel de outros fabricantes. 
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Para Drucker (1987), os empreendedores não podem ficar indefinidamente esperando 

por uma ideia brilhante para inventar algo de novo
13

. O comportamento empreendedor é 

aquele que promove a „inovação sistemática‟, como busca organizada da mudança e análise 

das oportunidades que tais mudanças podem produzir pela inovação econômica e social. 

Sendo assim, o empreendedorismo pode ser entendido com um enfoque sistêmico, 

consequência do acúmulo de experiências pelo empreendedor, que se realiza pela criação de 

maior valor com a inovação e se concretiza em realização produtiva através de uma ação 

empreendedora, a partir da qual são geradas novas demandas pela sociedade pela substituição 

da oferta de valor existente, resultando em um processo de renovação contínua. 

Este enfoque sistêmico para definir empreendedorismo é representado na Figura1. 

 

Figura 1: Definição de empreendedorismo com um enfoque sistêmico 

Fonte: O autor. 

Com base nos conceitos apresentados anteriormente, nesta tese será adotada a seguinte 

definição para empreendedorismo. 

“Empreendedorismo é o processo individual de acúmulo permanente de experiências 

e de realizações produtivas, que se idealiza pela inovação e se concretiza por uma ação 

empreendedora”. 

                                                 
13

 O invento da fotografia, atribuído a Louis-Jacques-Mandré Daguerre não facilitou a vida dos fotógrafos. Obter 

uma foto dependia da capacidade para se operar um equipamento complexo, caro e de difícil manuseio. Em fins 

da década de 1880, George Eastman acreditou que seria possível democratizar a fotografia e gerar, ao mesmo 

tempo, um mercado novo e lucrativo. Em 1900, Eastman lança a Kodak Brownie por 1 dólar. Com ela, realizara 

sua visão: fotografia para todos. Eastman não inventou a fotografia, mas inovou por criar uma mudança no 

conceito de fotografar e explorar uma nova oportunidade de negócio com ela (REVISTA EXAME. 2002) 
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1.2 Ação Empreendedora 

 

O empreendedorismo não apenas inova a ação, mas também, realiza a ação. É na 

união destes dois movimentos que se dá a ação empreendedora. Não basta apenas inovar sem 

transformar a inovação em realização produtiva
14

, assim como não basta somente reproduzir, 

indefinidamente, aquilo que já existe, mesmo que novo. 

Para Baron (2007), no centro do processo empreendedor, está a intercessão entre as 

oportunidades geradas pelas condições sociais, tecnológicas e econômicas em mudança e as 

pessoas empreendedoras capazes de distinguir estas oportunidades, potencialmente valiosas, 

de outras de valor inferior, explorando-as efetivamente. 

Ele começa com uma ideia para algo novo – muitas vezes, um novo produto ou 

serviço. Mas esse é apenas o princípio: a menos que o processo continue para que a 

ideia seja transformada em realidade não se trata de empreendedorismo, mas apenas 

de um exercício de criatividade ou geração de ideias [...] Esse Processo é afetado por 

diversos fatores, alguns relacionados aos indivíduos (ou seja, os empreendedores), 

alguns na sua relação com outras pessoas (sócios, clientes, investidores) e outros à 

sociedade como um todo (governo, mercado, sociedade) (BARON, 2007, p.5) 

 

- Modelo para ação empreendedora 

Os autores de empreendedorismo selecionados (BARON, 2007; BERANARDI, 2003; 

BIRLEY, 2001; DEGEN, 2009; LEMES, 2010; MIRSHAWKA, 2003; SALIN, 2004)
II
 

possuem visão semelhante em relação às etapas que compõem o processo de realização de 

uma ação empreendedora para um novo negócio, que poderia ser resumida no seguinte ciclo: 

1. Idealizar uma oportunidade de um novo negócio (empreendimento); 

2. Planejar este negócio (empreendimento); 

3. Concretizar o negócio (empreendimento); 

4. Gerir o negócio (empreendimento); 

5. Colher os resultados (crescer ou recuperar o investimento) do negócio. 

                                                 
14

 Um exemplo de inovação sem realização produtiva pode ser o da Kodak, que inovou, criando a primeira 

câmera digital do mundo. Durante anos explorou apenas o licenciamento da sua inovação. Foi só em 2004 que o 

mercado digital tornou-se alvo concreto de sua estratégia. Naquela época, já era vendido o mesmo número de 

máquinas digitais e tradicionais nos Estados Unidos (12 milhões) e as companhias mais jovens haviam tomado o 

lugar da Kodak na preferência dos consumidores (Jornal Valor, 03/08/2009). 
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Para Pinto (1969), no centro deste ciclo está a identidade do empreendedor que, aqui é 

reconhecida como um indivíduo cultural, portanto indissociável de um processo de acúmulo 

de experiências e de realizações produtivas, impossível de ser separado de seu meio. 

Para Dolabela (1999), esta identidade possui diferentes dimensões: o empreendedor é 

um ser social, produto do meio em que vive, seja época ou lugar; é um fenômeno regional, ou 

seja, existem cidades, regiões, países nos quais o perfil do empreendedor pode variar de um 

lugar para outro; é fruto de um arranjo cultural, ou seja, empreendedores nascem por 

influência do meio em que vivem. 

Segundo Camargo “et al”. (2008), o comportamento do indivíduo empreendedor 

depende de suas condições ambientais, culturais, sociais e políticas. Neste sentido, a ação 

empreendedora é o resultado da interação do empreendedor com agentes e instituições em seu 

contexto social e em determinado contexto histórico. 

Para Lemes (2010), os fatores que influenciam na atividade empreendedora 

correspondem à personalidade e a rede de relacionamento do empreendedor, à cultura local e 

às condições da economia do país, em termos de disponibilidade de recursos e políticas de 

entidades de apoio. 

No modelo proposto nesta tese, o processo para realização da ação empreendedora é 

resultante da interação das condições presentes em duas dimensões: individual e cultural. 

Na dimensão individual, estão presentes as condições endógenas do processo da ação 

de empreender: ser, saber e fazer acontecer, formando a identidade empreendedora. Na 

dimensão cultural, coexistem as condições exógenas deste processo: social, epistemológica e 

conjuntural, que determinam o ambiente cultural em que o empreendedor está inserido. Na 

interação destas dimensões ocorre o processo da ação empreendedora. Este processo está 

sedimentado em um conjunto de características próprias do “ser” Empreendedor, que lhe 

assegura competência para realizar esta ação – ou seja, idealizar, planejar e concretizar um 

novo empreendimento.  

A Figura 2 mostra a relação entre as condições da dimensão individual com a 

dimensão cultural e os diferentes momentos da ação empreendedora, cujo processo de 

interação é detalhado a seguir. 
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Figura 2: Processo de realização da Ação Empreendedora 

Fonte: O Autor. 

O individuo empreendedor (SER) está inserido em um contexto histórico demarcado 

por determinada situação ideológica e local do ambiente em que vive (AMBIENTE 

SOCIAL), que irá determinar as condições para que este realize a ação empreendedora. Pela 

informação recebida (SABER) obtida de acordo com o conhecimento disponível 

(AMBIENTE EPISTEMOLÓGICO), o empreendedor desenvolve competência que o permite 

idealizar uma oportunidade para iniciar um novo negócio. Esta competência, relacionada com 

as circunstâncias econômicas e tecnológicas temporais (AMBIENTE CONJUNTURAL), lhe 

permite planejar o modelo de negócio para explorar esta oportunidade. A realização deste 

negócio (FAZER ACONTECER) fica condicionada à existência de condições de mercado, 

na forma de demanda, disponibilidade de recursos e infraestrutura, que dependem do contexto 

(SOCIAL) existente e da sua atitude como (SER) empreendedor. 

 

- Historicidade da Ação Empreendedora 

Do ponto de vista da dimensão cultural, é possível acompanhar o processo histórico 

de transformação social, epistemológica e conjuntural, que influenciou a evolução da ação de 

empreender ao longo da história. 
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Para Stuart Hall (2006) este processo de transição entre modelos culturais não é 

indolor, sendo marcado pelo que denomina de “crise de identidade”. Ela desloca as estruturas 

e processos centrais das sociedades, em especial nas modernas, em que o intervalo entre 

transições é menor, abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma 

“ancoragem estável” no mundo social. Destaca ainda três concepções diferentes de 

identidade, consequentes de momentos sociais distintos: sujeito do iluminismo, sujeito 

sociológico e sujeito pós-moderno. Para efeito desta análise, aqui serão acrescentados mais 

dois outros: anteriormente, o sujeito medieval e, posteriormente, o sujeito da era virtual. 

Parece conveniente se estabelecer um marco para o início
15

 desta análise, mesmo que 

possa ser contestado historicamente.  

Dornelas (2005) começa sua análise histórica sobre empreendedorismo realçando a 

iniciativa de Marco Polo (1254 – 1324) que, financiado por capitalistas, empreendeu, com 

risco e iniciativa, na criação de uma rota comercial para o Oriente. 

Nesta época, o empreendedor medieval (até o século XIV) estava sujeito ao que se 

pode chamar de dupla restrição para o desenvolvimento da sua ação de empreender – uma, de 

natureza ideológica, enquanto o trabalho era considerado pela Igreja como necessário apenas 

por uma razão natural de subsistência do indivíduo e da coletividade (Tomás de Aquino: 1225 

- 1274) e outra, de natureza prática, uma vez que era praticamente impossível a distribuição 

da produção além da propriedade feudal onde residisse.  

Nestas condições, as oportunidades de negócio ficavam restritas ao atendimento de 

necessidades locais “customizadas” e o modelo de negócio aplicado era o artesanal. Neste 

modelo, o saber era obtido pelo fazer (aprendiz) e a concretização de novos negócios 

dependia da capacidade do empreendedor de aprender a fazer o que a localidade necessitava e 

dispor dos (poucos) recursos necessários para iniciar a sua produção.  

O empreendedor burguês (séc. XIV – XVIII) surgiu devido à transformação cultural 

que ocorreu com o renascimento. Segundo Max Weber (2004), do ponto de vista ideológico, a 

Reforma Protestante, principalmente a partir de João Calvino (1509 – 1564) e Richard Baxter 

(1615 – 1691), houvera impulsionado o sujeito empreendedor para a expansão de seus 

negócios, como maneira de consolidar sua própria vocação espiritual para a salvação.          

                                                 
15

 Os dois primeiros momentos históricos desta evolução estão situados apenas na Europa. 
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Do ponto de vista econômico o fortalecimento das cidades e o crescimento das feiras pela 

expansão do comércio, permitiram a produção de excedentes, que podiam agora ser 

distribuídos em outras localidades. A partir do séc. XVII, o Iluminismo veio reforçar 

ideologicamente os princípios do liberalismo econômico (Adam Smith: 1723 – 1790), 

indispensável para o crescimento da ação empreendedora. 

Estas condições permitiram que surgissem novas oportunidades, na medida em que a 

sociedade incorporava novos hábitos de consumo e havia a necessidade de produtos para 

satisfazê-los. Neste modelo de negócio mercantilista predominavam as ações para obtenção 

destes produtos e sua consequente distribuição. Importava “saber quais” as mercadorias que 

interessavam à classe com poder de compra, „saber como‟ ter acesso às fontes de produção 

destas mercadorias e „saber o que‟ fazer para disponibilizá-las nos centros consumidores. A 

concretização de novos negócios dependia de recursos para suportar as despesas operacionais 

do empreendimento (comprar e distribuir) e ter acesso aos principais centros de produção e 

distribuição.  

O empreendedor da modernidade (meados séc. XVIII até a década de 1970) se vê 

diante de uma terceira variável (além das ideológica e econômica) que influenciou o resultado 

de sua ação de empreender – a tecnologia. A partir de meados do século XIX, uma série de 

inventos, em especial a substituição da energia animal pela energia mecânica, permitiu que 

novas fábricas fossem criadas para a produção de uma grande quantidade de produtos 

(produção em massa). A concretização destas unidades de produção provocou uma ruptura na 

relação disponibilidade de capital e a ação empreendedora – a independência existente entre a 

posse dos recursos (capitalista) e a ação de empreender (empreendedor). Com isso fez surgir a 

figura do investidor especulativo (acionista) que visava exclusivamente o lucro imediato, 

muitas vezes confundida, erradamente, com a figura do empreendedor. 

Do ponto de vista ideológico, no Ocidente, o modelo de produção em massa encontrou 

correspondência na sociedade capitalista – a unicidade da fábrica era associada aos ideais 

nacionalistas, o poder autoritário do patrão aos governos centralizadores e a expansão da 

empresa às ideias colonialistas – mostravam esta sintonia. A mesma ideologia não encontrou 

correspondência no Oriente com o socialismo que, por não incentivar a iniciativa privada, não 

propiciou o desenvolvimento do empreendedorismo.  
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No Ocidente, um novo padrão de consumo havia sido criado – bens de consumo 

populares, principalmente para a população que se aglutinava nas cidades em torno das 

fábricas. As oportunidades de negócio estavam associadas à disponibilidade de produtos com 

preços baixos para atender esta nova demanda. O modelo de negócio era a produção em 

massa de produtos padronizados para atender o consumo crescente (production out). Com a 

demanda maior que a oferta, a produtividade fazia a diferença. O saber necessário estava 

ligado à capacidade de racionalizar o uso dos recursos, quer no âmbito da fábrica, para se 

produzir com maior eficiência (padronização de componentes, racionalização do trabalho e 

produção em linhas de montagem), quer no âmbito administrativo, para se assegurar o 

controle do negócio independente de seu crescimento (modelo hierárquico). A concretização 

de novos negócios dependia de capital para investir nos meios de produção e ganhar escala 

para competir com custos baixos. 

O empreendedor da chamada hipermodernidade
16

 (década de 1970 – atual) se 

defronta com uma abrupta mudança na condição social e econômica – uma verdadeira ruptura 

do paradigma da produção em massa. Para Lipovetsky (2004), a sociedade que emergiu após 

os anos 1970 abalou os alicerces absolutos da racionalidade e o fracasso das grandes 

ideologias da história. O individual passou a se sobrepor ao coletivo, o “aqui e agora” em 

relação à tradição e, o esperar no futuro e os ideais totalitários perderam efeito às exigências 

das minorias no momento. Do ponto de vista econômico, a década de 1970 marcou, com a 

crise do petróleo, um momento de estagflação (inflação com recessão) na economia mundial. 

Uma nova forma de se fazer negócios – a globalização – assegurou um crescimento de 

mercado para retomada dos volumes, ganhando escala de competitividade mundial, ao mesmo 

tempo em que desafiou as empresas globalizadas a interagir com culturas desconhecidas. 

Neste tempo, as oportunidades de negócio estavam na capacidade de reconhecer, 

rapidamente, as mudanças de padrão de consumo e disponibilizar produtos diferenciados, com 

valor percebido pelo cliente superior ao da concorrência. O modelo de negócio era a produção 

flexível para atender a um cliente cada vez mais exigente (market in). Com a demanda menor 

que a oferta, a competitividade passou a fazer a diferença. O saber necessário passou a ser o 

“saber do mercado” – reconhecer cada cliente e suas preferências para tratá-lo como se fosse 

único. Adquirir flexibilidade sem perder eficiência passou a ser condição de sobrevivência e, 

a concretização de novos negócios dependia de se encontrar demandas ainda não atendidas. 

                                                 
16

 Pós-modernidade e Hiper-modernidade são expressões utilizadas aqui com o mesmo significado.  
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Se, pelo lado da oferta, as organizações se dispersaram para atendimento de uma 

demanda global, do lado da produção o movimento se deu ao contrário. Pela centralização da 

produção em um único local, ganhou-se escala global para justificar elevados investimentos 

em automação. Por sua vez, estas novas unidades de produção foram instaladas onde os 

recursos (principalmente a mão de obra) pudessem ser obtidos mais baratos. Ambos os 

acontecimentos provocaram um aumento do desemprego estrutural na sociedade ocidental. 

Este modelo de negócios colocou à margem o pequeno empreendedor, que não 

dispunha de recursos para acompanhar os investimentos das corporações globais. Ao mesmo 

tempo, porém, esta transformação proporcionou o surgimento de um grande número de 

oportunidades locai para abertura de pequenas manufaturas, voltadas a atender as 

necessidades de produção de bens específicos utilizados por estas grandes multinacionais, que 

não se enquadravam no modelo de produção em escala industrial
17

. 

Por outro lado, este mesmo modelo abriu espaço para a iniciativa empreendedora em 

outro campo de negócios – a prestação de serviços. Diante do gigantismo das corporações, 

passou a ser indispensável o foco no “core business”, obtendo-se, por meio de serviços 

prestados por terceiros, todas as demais atividades que com este não estivessem relacionadas. 

A oportunidade para a iniciativa da ação empreendedora surgiu na criação de novos negócios 

para prestação de serviços especializados (segurança, contabilidade, alimentação, dentre 

outros). Para atender a esta demanda crescente assegurou, de maneira indireta, a ocupação da 

população desempregada nas grandes organizações. O modelo de negócios nesta área 

correspondeu à criação de pequenas empresas para atender pequenas necessidades comuns. A 

concretização do negócio dependia da capacidade do empreendedor em identificar uma 

demanda por serviço não atendida e desenvolver uma competência para atendê-la, que, por 

vezes, ao invés de desenvolvida lhe era concedida pelo parceiro, como no caso de franquias 

ou da terceirização, por exemplo.  

A partir da virada do milênio, com os avanços da tecnologia de informação romperam-

se as barreiras temporais, geográficas e de custo, permitindo a integração de todos e o saber 

de tudo para todos, dando margem ao que aqui é chamado de economia digital. 

 

                                                 
17

 Este modelo de negócio em escala deu margem ao surgimento da pequena e média indústria brasileira, criada 

para atender às necessidades das grandes montadoras da indústria automotiva, eletrônica, dentre outras. 



 

 

 

28 

 

O empreendedor virtual (2000 – atual) aproveitou as novas funcionalidades da 

tecnologia de informação e transmissão de dados para atender as necessidades de mercado, 

que então se diversificavam cada vez mais. Dentro do setor de prestação de serviços, este 

avanço tecnológico criou a possibilidade para se atender uma nova categoria de mercado – o 

mercado de “nichos”, como descreve Chris Anderson em “A cauda Longa” (2006). Segundo 

ele, os consumidores agora podem ser atendidos, praticamente, de acordo com as suas 

necessidades individuais.  

A oportunidade de negócio está em não mais colidir com as grandes organizações que 

atuam no mercado de massa, mas “customizar” o atendimento para clientes com desejos 

especiais. O modelo de negócio para explorar esta oportunidade consiste em, cada vez mais, 

transformar matéria em “bit‟s”, criando uma oferta ilimitada de produtos digitais, com custo 

de armazenagem e distribuição irrelevantes, e desenvolvendo condições para 

operacionalização deste tipo de negócio pela WEB. A concretização do negócio também não 

se dá mais por altos investimentos, mas sim pela inventividade do empreendedor e pela sua 

capacidade de dominar as novas tecnologias. 

Outro tipo de empreendedor que surge, a partir das novas facilidades tecnológicas, é o 

empreendedor cooperativo. Este novo tipo de empreendimento requer alianças entre parceiros 

de negócios que possuem competências complementares, para oferecer um pacote de maior 

valor agregado ao consumidor, a um custo menor.  

A oportunidade de negócio está na sinergia a ser obtida pelo uso de recursos comuns, 

ou por proporcionar um pacote para atender uma necessidade complexa do cliente, que não 

poderia ser satisfeita individualmente por cada uma das empresas
18

. O modelo de negócio é 

do tipo keiretsu
19

. Sua concretização se efetiva por meio de alianças virtuais
20

, para oferecer 

um pacote de soluções com grande possibilidade de “customização” através de uma estrutura 

flexível que pode ser adaptada às necessidades individuais de cada cliente.  

                                                 
18

 Do grego “synergos” que significa trabalhar juntos. NET, VIRTUA e EMBRATEL, por exemplo, adotam este 

modelo de negócio para oferecer um sistema de comunicações completo para usuários residências, com maior 

valor percebido pelo cliente do que se contratado individualmente e com o compartilhamento do mesmo recurso 

de cabo, o que reduz o custo de operação.   
19

 Segundo Drucker (1999), a expressão keiretsu significa „união sem cabeça‟. Tipo de organização criada no 

Japão, composto por uma coalizão de empresas de sentido horizontal, sem uma liderança específica, unidas por 

interesses econômicos. 
20

 Segundo O‟Brian (2007) as alianças virtuais permitem que as empresas expandam suas fronteiras, conectando 

pessoas recursos e ideias, criando uma organização virtual.  



 

 

 

29 

 

Cabe ressaltar que os modelos de negócios apresentados anteriormente não são 

excludentes. Foram criados para aproveitar novas oportunidades que surgiram por meio das 

mudanças nos modelos sociais, não implicando no desaparecimento dos demais modelos de 

negócio existentes, com os quais continuaram a interagir.   

O Quadro 1 resume as principais características da ação empreendedora em função do 

seu contexto histórico, conforme descrito anteriormente. 

 MOMENTO 

EMPREENDEDOR 

CONTEXTO 

HISTÓRICO 

AÇÃO EMPREENDEDORA 

IDENTIFICACÃO 

OPORTUNIDADE 

MODELO DE 

NEGÓCIO 

CONCRETIZACÃO 

E OPERAÇÀO 

MEDIEVAL 

(ATÉ SÉC XIV) 

Restrições ideológicas 

(Igreja) 
Atender necessidades 

locais customizadas 

Artesanal 

(O empreendedor 

é... o artesão) 

Aprender a fazer e 

dispor do recurso 

instrumental para 

produzir Restrições logísticas 

(feudos) 

MERCANTILISMO 

(SÉC XIV A XVIII) 

Reforma Protestante 

Absolutismo Atender novo hábito 

de consumo trazido 

pela descoberta de 

novas civilizações 

Mercantilista 

(O empreendedor 

é... o comerciante) 

Dispor de recursos para 

viajar e adquirir 

mercadorias e ter acesso 

aos grandes centros de 

produção e distribuição. 

Crescimento das feiras 

e cidades. Grandes 

viagens e descobertas 

MODERNO 

(MEADOS SÉC 

XVIII – DÉCADA 

1970) 

Ideais totalitários e 

sociedade 

tradicionalista Atender mercado de 

massa para bens de 

consumo popular 

Industrial 

 

(O empreendedor 

é... o empresário) 

Dispor de recursos 

(muitos) para investir e 

ganhar escala de 

produção 
Revolução Industrial 

(separação do capital e 

trabalho) 

HIPERMODERNO 

(DÉCADA 1970...?) 

O presente se opõe à 

tradição e o individual 

ao coletivo 
Atender demanda por 

serviço especializado 

ou produção de bens 

para grande empresa 

Serviços 

(O empreendedor 

é... o prestador de 

serviço) 

Dispor de habilidades e 

recursos (poucos) para 

realizar atividades 

específicas ou para 

terceirizar a produção de 

grandes empresas 

Neoliberalismo 

Globalização 

Competição 

VIRTUAL 

(SÉC XXI...?) 

A sociedade virtual, 

sem tempo, sem 

barreiras geográficas e 

sem fronteiras 

Atender a demanda de 

mercados de nicho em 

negócios pela WEB  

Virtual 

(O empreendedor 

é... o criador de 

soluções na WEB) 

Dispor de criatividade e 

conhecimento digital 

para transformar 

matéria em bits 

Evolução tecnológica 

permite a integração de 

empresas para oferecer 

soluções complexas. 

Atender o cliente com 

solução de maior 

valor agregado obtida 

a um custo inferior 

pela sinergia no uso 

comum dos recursos.  

Parceria 

(O empreendedor 

é... um keiretsu) 

Dispor de estrutura 

flexível, que possa ser 

remontada para cada 

cliente e para cada nova 

parceria de negócio. 

Quadro 1: Historicidade da Ação Empreendedora 

Fonte: O autor. 
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1.3 Empreendedorismo no Brasil 

 

A pesquisa GEM
21

 (Global Entrepreneurship Monitor) foi concebida com o objetivo 

de se aprofundar no conhecimento sobre o empreendedorismo, tomando-o como o principal 

propulsor do crescimento econômico. 

Para o GEM (2008), o foco do estudo do empreendedorismo deverá ser centrado no 

empreendedor: 

O empreendedorismo é um fenômeno complexo e abrange uma variedade de 

contextos, porém, as pessoas são os agentes primários nos movimentos de 

instalação, iniciação e manutenção de novos empreendimentos (GEM, 2008, p.132).  

Com periodicidade anual, os dados sobre empreendedorismo são capturados por esta 

pesquisa com as seguintes finalidades (GEM, 2010, p. 25): 

- Medir diferenças no nível de atividade empreendedora entre os países, 

identificando os diversos tipos e fases de desenvolvimento; 

- Descobrir os fatores que determinam em cada país seu nível de atividade 

empreendedora; 

- Identificar políticas públicas que possam favorecer a atividade empreendedora 

local. 

Até a pesquisa de 2008
22

, o tratamento dado aos países não fazia distinção com relação 

ao seu estágio de desenvolvimento econômico. A inclusão de maior número de países na base 

de pesquisa passou a dificultar a compreensão das estatísticas apresentadas. Para facilitar a 

comparação entre países com características econômicas homogêneas, a partir de 2009, as 

pesquisas passaram a ser publicadas incluindo também o agrupamento segundo este critério, 

conforme a classificação descrita no Quadro 2 a seguir. 

                                                 
21

 Concebido em 1999, o GEM é o maior projeto de pesquisa sobre a atividade empreendedora, cobrindo mais de 

60 países consorciados com indiscutível representatividade em termos econômicos (aproximadamente 95% do 

PIB mundial) e demográficos (mais de dois terços da população mundial). As ações tomadas com base nestas 

informações têm apoiado o conhecimento e o desenvolvimento da atividade empreendedora em todo o mundo 

(GEM, 2009, p.3). 
22

 Deve-se salientar que, como os relatórios são publicados no ano seguinte ao da realização da pesquisa, existe 

uma defasagem entre o ano do título do relatório e o ano de sua referência catalográfica. Desta maneira, o 

Relatório GEM da pesquisa realizada em 2009 aparece na citação como (GEM, 2010).  
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CLASSIFICAÇÃO CARACTERÍSTICA ECÔNOMICA OPORTUNIDADE EMPREENDEDORA 

Factor-Driven 

São países com baixos níveis de 

desenvolvimento econômico, que têm 

tipicamente um grande setor agrícola, 

que fornece subsistência para maior 

parte da população, que, na sua maioria, 

ainda vive no campo. 

O resultado do excesso de oferta de mão 

de obra alimenta o empreendedorismo de 

subsistência em aglomerações regionais, 

com os trabalhadores procurando criar 

oportunidades de autoemprego com a 

finalidade de ganhar a vida. 

Efficiency-Driven 

São países com o setor industrial em 

desenvolvimento, onde começam surgir 

instituições para apoiar a industrialização 

na busca de maior produtividade por 

meio de economias de escala. 

Oportunidades de desenvolvimento para 

micro e pequenas empresas na indústria de 

transformação, que atuam em pequena 

escala, para suprir as grandes empresas. 

Innovation-Driven 

São países com economia amadurecida, 

onde a ênfase na atividade industrial 

muda em direção a uma expansão de 

setores voltados a prover serviços de 

elevado valor agregado, para atender a 

uma população cada vez mais rica. 

As oportunidades de desenvolvimento 

estão tipicamente associadas à criação de 

novas empresas baseadas no conhecimento 

e no empreendedorismo inovador. 

Quadro 2: Características econômicas e oportunidades empreendedoras em países com diferentes estágios de 

desenvolvimento econômico. 

Fonte: Adaptado da Pesquisa GEM 2009. 

Na pesquisa de 2009, o Brasil foi enquadrado como um país do grupo Efficiency-

Driven, com uma população economicamente ativa de 123.046.000 pessoas
23

 (60.819.000 

homens e 62.227.000 mulheres), dos quais, cerca de 33.000.000 desempenhavam alguma 

atividade empreendedora. 

A seguir são relatadas as principais características do empreendedorismo obtidas com 

base no Relatório GEM da pesquisa, realizada no ano de 2009, no Brasil: 

- Taxas da atividade empreendedora no país: 

Tabela 1: Taxa da atividade empreendedora no Brasil – comparativo 2008 e 2009. 

TAXA
24

 (%) TEN
25

 TEI
26

 TEA
27

 TEE
28

 

2009 5,8 9,5 15,3 11,8 

2008 2,9 9,1 12,0 14,6 

Fonte: Pesquisa GEM 2009 (2010, p. 46) e Pesquisa GEM 2008 (2009, p. 150-153). 

                                                 
23

A população economicamente ativa (pessoas entre 18 a 64 anos) que, ao invés da população total do país, é 

utilizada como base de referência para apuração das estatísticas (proporções) apuradas pelo GEM.   
24

Todas as taxas são obtidas em função da base da população economicamente ativa do país. 
25

TEN – Taxa de Empreendedores Nascentes (empreendedores envolvidos em negócios ainda em fase de 

estruturação que ainda não pagaram salários ou remuneraram os sócios por mais de três meses). 
26

TEI – Taxa de Empreendedores Novos envolvidos em novos negócios que pagaram salários ou remuneraram 

os sócios por mais de três meses e menos de 42 meses. 
27

 TEA – Taxa de Empreendedores Iniciais, que corresponde à soma dos nascentes e novos, ou seja, com menos 

de 42 meses de existência, período que se considera crítico para a sobrevivência de um empreendimento. 
28

 TEE – Taxa de Empreendedores Estabelecidos que pagaram salários  ou remuneraram os sócios por mais de 

42 meses. 
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No ano de 2009, o Brasil obteve sua maior TEA (Empreendedores Novos) histórica, 

restabelecendo sua supremacia sobre TEE (Empreendedores Estabelecidos). Mais de 18 

milhões de pessoas estiveram ocupadas com o início de uma atividade empreendedora. Esta 

taxa é 37% acima da média dos 22 países classificados como Efficiency-Driven, ocupando o 

sexto lugar no “ranking” destes países
29

. Destaca-se ainda que a taxa TEN (Empreendedores 

Nascentes) cresceu 54% em relação a 2008, pela cultura que se instalou no país favorável ao 

empreendedorismo como alternativa ao emprego tradicional.  

- Motivação empreendedora: 

Tabela 2: Evolução histórica da motivação para empreender no Brasil 
MOTIVAÇÃO OPORTUNIDADE NECESSIDADE RELAÇÃO O/N 

2009 61% 39% 1,6 

2008 67% 33% 2,0 

2007 58% 42% 1,4 

2006 52% 48% 1,1 

2005 53% 47% 1,1 

2004 53% 47% 1,1 

2003 56% 44% 1,3 

2002 44% 56% 0,8 

Fonte: Pesquisa GEM 2009 (2010, p. 146) e Pesquisa GEM 2008 (2009, p. 154-155). 

A relação entre empreendedores por oportunidade e empreendedor por necessidade, 

caiu para 1,6 em 2009, motivado pela falta de emprego em função da crise do início do ano, 

mantendo a tendência de se empreender por iniciativa própria e não pela circunstância. 

- Perfil demográfico:  

Tabela 3: Perfil demográfico do empreendedor brasileiro – gênero, idade e escolaridade 
CARACTERÍTICA INICIAIS (%) ESTABELECIDOS (%) 

GÊNERO 
HOMEM 47, 0 62,7 

MULHER 53, 0 37,3 

FAIXA ETÁRIA  

(ANOS) 

18 A 24 20,8 7,8 

25 A 34 31,7 26,6 

35 A 44 28,8 28,1 

45 A 54 15,0 26,5 

55 A 64 4,3 11,3 

ESCOLARIDADE 

(ANOS DE ESTUDO) 

Sem educação 1,0 3,1 

1 a 4 27,6 36,3 

5  a 11 52,7 46,9 

Acima de 11 18,7 13,7 

Fonte: Pesquisa GEM 2009 (2010, p. 145) 

                                                 
29

 Na sua frente estão classificados: Colômbia - 22,4%, Peru - 20,9%, China - 18,8%, República Dominicana - 

17,5% e Equador - 15,8%. 
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Em relação ao gênero, a pesquisa de 2009 mostra que, na nova geração de 

empreendedores, prevalecem as mulheres Isto reflete a tendência de sua emancipação na 

sociedade (oportunidade) ou o número crescente de lares hoje mantidos exclusivamente pelas 

mulheres (necessidade). 

Quanto à faixa etária, nota-se que, cada vez mais, os brasileiros estão ingressando mais 

jovens no empreendedorismo (50% com idade inferior a 35 anos nos empreendedores iniciais, 

contra 50% abaixo de 44 anos comparado aos empreendedores estabelecidos). 

Para a escolaridade, a pesquisa revelou que o ensino formal, da maneira que hoje está 

estruturado, não aumentava as chances de sucesso do empreendedor. Isto podia ser observado 

pelo fato de que os empreendedores estabelecidos possuíam, em média, menos tempo de 

estudo formal do que os iniciais. 

- Aspectos mercadológicos: 

Tabela 4: Condições mercadológicas do empreendedorismo no Brasil. 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa GEM 2009 (2010, p. 147). 

Pela pesquisa, os empreendimentos brasileiros possuiam baixo teor de inovação 

tecnológica, sujeitos a muita concorrência, utilizam processos obsoletos de fabricação e 

possuem pouca perspectiva de geração de empregos como alternativa para superação de crises 

internas. Estes fatores dificultam a manutenção de vantagens competitivas sustentáveis e 

elevam a uma condição de concorrência predatória por ofertas de preço. 

 

CONHECIMENTO DO 

PRODUTO (INOVAÇÃO)  

Ninguém acha novo 

83,5% 

Novo para alguns 

11,1% 

Novo para todos 

5,4% 

QUANTIDADES DE 

CONCORRENTES  

Muitos 

67,6% 

Poucos 

26,4% 

Nenhum 

6,0% 

IDADE DA 

TECNOLOGIA DE 

PROCESSOS  

Mais de 5 anos 

82,2% 

De 1 a 5 anos 

11,6% 

Menos de 1 ano 

6,2% 

EXPECTATIVA DE 

EXPORTAÇÃO  

Nenhum cliente 

89,5% 

Até 50% clientes 

6,8% 

Maior que 25% 

3,7% 

CRIAÇÃO DE 

EMPREGO  

Nenhuma vaga 

50,6% 

De 1 a 5 vagas 

34,2% 

Acima de 6 vagas 

15,2% 
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- Atitudes e percepções empreendedoras: 

Tabela 5: Atitudes e percepções empreendedoras no Brasil comparado com países do grupo Efficiency-Driven 

PESQUISA 
Percepção de 

oportunidade 

Percepção de 

capacidade 

Medo de 

fracasso 

Intenção de 

empreender 

Empreender 

como carreira 

BRASIL 48% 57% 30% 21% 80% 

Efficiency-Driven 38% 59% 33% 21% 72% 

Fonte: Pesquisa GEM 2009 (2010, p. 46). 

Praticamente, metade da população economicamente ativa do país afirma ter 

percepção para identificar novas oportunidades de negócio e capacidade para realizá-las. 

Apenas 30% têm medo de fracassar na tentativa de iniciar um negócio, 21% declaram ter 

intenção de fazê-lo e 80% consideram o empreendedorismo como uma opção de carreira 

aceitável. Estes dados permitem vislumbrar a manutenção da tendência de crescimento na 

taxa de novos empreendimentos.  

As considerações anteriores permitiram alcançar uma definição para 

empreendedorismo como resultado do ato de empreender, sua evolução histórica e presença 

da atividade empreendedora no Brasil. Porém, todo ato pressupõe um ator, este de maior 

importância que o próprio ato, neste caso o “ser” empreendedor, cujas características, 

motivações e capacidades a serem desenvolvidas, são discutidas a seguir.         
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CAPÍTULO 2 – SER EMPREENDEDOR 

 

2.1 Definição de Empreendedor  

 

Historicamente, a palavra empreendedor (entrepreneur) está associada ao indivíduo 

que, ao começar algo de novo, assume riscos, visando alcançar uma recompensa. 

Filion (1999) descreve duas abordagens com que os psicólogos, sociólogos e outros 

estudiosos do comportamento humano buscam compreender o empreendedor e a perspectiva 

de sucesso que possui por meio delas: a escola que estuda os seus traços de personalidade 

(1960-1980) e a escola que estuda o seu comportamento (a partir de 1980). 

Pela Escola de Traços de Personalidade, os empreendedores são vistos como pessoas 

que possuem um conjunto de características que irão determinar o seu perfil e as suas chances 

de sucesso. Filion (ibidem) relata uma síntese das pesquisas realizadas por participantes desta 

escola (TIMMONS 1978; HOMADAY 1982; MEREDITH, NELSON & NECK 1982), que 

descreve as características mais comuns presentes nos empreendedores bem sucedidos. 

CARACTERÍSTICAS DOS EMPREENDEDORES 

Inovação Otimismo Tolerância a ambiguidade e incerteza 

Liderança Orientação para resultados Iniciativa 

Riscos Moderados Flexibilidade Capacidade de Aprendizagem 

Independência Habilidade para conduzir situações Habilidade na utilização de recursos 

Criatividade Necessidade de Realização Sensibilidade a outros 

Energia Autoconsciência Agressividade 

Tenacidade Autoconfiança Tendência a confiar nas pessoas 

Quadro 3: Características dos empreendedores por Filion 

Fonte: Revista de Administração, São Paulo v. 34, n.2, p.9, abril/junho 1999. 

Embora estas pesquisas fossem impecáveis na metodologia utilizada para sua 

realização, “produziram resultados bastante variáveis e contraditórios, sem resultar em um 

perfil psicológico definitivo para o empreendedor, que pudesse assegurar que, possuindo estas 

características, o indivíduo seria bem sucedido como empreendedor” (FILION, 1999, p.10). 
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Ainda na linha de se definir os empreendedores por traços de personalidade, o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) disponibiliza
30

 uma relação 

com as dez características mais importantes para o sucesso do empreendedor. Esta relação foi 

comparada com as características apresentadas por onze dos Autores de Empreendedorismo 

Selecionados
III

 (BARON, 2007; BERNARDI, 2010; DEGEN; 2009; DOLABELA, 1999, 

DORNELAS, 2007; FARAH, 2008; LEMES 2010; LONGENECKER, 2007; 

MARCOVITCH, 2006; MAXIMINIANO, 2006; MIRSHAWKA, 2003; SALIN, 2004), com 

o objetivo de se identificar a frequência com que cada uma se repetia em ambas as relações. 

Os resultados são apresentados na Tabela 6 a seguir: 

Tabela 6: Frequência das características de atuação do empreendedor indicadas pelo SEBRAE, observadas nos 

autores de empreendedorismo selecionados. 
ATUAÇÃO DO 

EMPREENDEDOR 

CARACTERÍSTICAS  

SEBRAE 

FREQUÊNCIA 

NOS 12 AUTORES 

RELATIVAS À 

REALIZAÇÃO 

Busca oportunidades e toma a iniciativa 10 83% 

Corre riscos calculados 11 92% 

Exige qualidade e eficiência 2 17% 

É persistente 8 67% 

É comprometido 7 58% 

RELATIVAS AO 

PLANEJAMENTO 

Busca de informações para o planejamento do negócio 7 58% 

Estabelece metas de desempenho 4 33% 

Planeja e monitora o negócio sistematicamente 6 50% 

RELATIVAS AO 

PODER 

Possui poder de persuasão para criação de rede de contatos 8 67% 

Possui independência e autoconfiança 10 83% 

Fonte: O autor.  

 Mesmo se considerando aproximações nos significados dos termos utilizados, apenas 

três características estão presentes com frequência maior que 75% (maior que 9) em ambas as 

listas:  

- Correr riscos calculados, (11 / 92%) 

- Ter iniciativa para buscar oportunidades (10 / 83%) 

- Possuir independência e autoconfiança (10 / 83%) 

Devido à dificuldade de se obter consenso para se chegar a um resultado conclusivo 

com a abordagem por características, a partir da década de 80, outro enfoque passou a servir 

de referência para análise do perfil do empreendedor. O foco deixa de ser em como ele é e 

passa ser em como ele faz para ser – ou seja, quais os seus comportamentos frente a 

diferentes aspectos: social, regional, familiar e, sobretudo, em relação à autoaprendizagem. 

                                                 
30

Disponível no Site do SEBRAE Nacional: http://www.sebrae.com.br/customizado/desenvolvimento-

territorial/o-que-e/empreendedorismo/integra_bia?ident_unico=336.  Visitado em 10 jan. 2011.  

http://www.sebrae.com.br/customizado/desenvolvimento-territorial/o-que-e/empreendedorismo/integra_bia?ident_unico=336
http://www.sebrae.com.br/customizado/desenvolvimento-territorial/o-que-e/empreendedorismo/integra_bia?ident_unico=336
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Na abordagem comportamental, o empreendedor é o “protótipo do ser social”, que se 

desenvolve, a partir do ambiente em que vive. Diante desta abordagem é retratado como um 

“fenômeno regional”, uma vez que, a cultura, os hábitos, as necessidades de uma região 

determinam seu padrão de comportamento e a maneira de atuação, ou como “herdam as 

características de ofício” pela tradição familiar ou, ainda, como interagem com o meio para 

obter a informação e formação que precisam para dar continuidade ao seu negócio.   

O escopo do enfoque baseado no comportamento do empreendedor foi ampliado e 

hoje já não pertence apenas à escola comportamentalista. Sua abordagem se mescla com 

outras diferentes áreas de conhecimento (negócios, treinamento, sociologia). 

O enfoque comportamental (como fazem para ser) está presente nas definições de 

empreendedor dos Autores de Empreendedorismo Selecionados (FILION, 1999; BIRLEY, 

2001; DORNELAS, 2005; LONGENECKER, 2007; MARCONDES, 2004; 

MAXIMINIANO, 2006; MIRSHAWKA, 2003)
IV

. O ponto consensual que alimenta as 

definições destes autores reflete o comportamento realizador do empreendedor. 

Este comportamento é o anverso do conformismo com o status quo, da busca pela 

estabilidade, da resistência às mudanças, presente na maioria das pessoas. Ao contrário, o 

“Ser Empreendedor” reflete esta inquietação por criar, por fazer acontecer, por desfrutar de 

uma condição de ser o centro e não parte, mesmo que correndo o risco de perder tudo e se 

tornar nada. Portanto, o empreendedor, para ser considerado como tal, não pode estar 

dissociado da realização da ação de empreender
31

.  

Em decorrência destas considerações, será adotada a seguinte definição para o “Ser” 

Empreendedor. 

 “Empreendedor é o indivíduo que realiza a ação empreendedora e, por ela, idealiza, 

planeja e realiza um novo negócio (empreendimento) para atender uma demanda 

(necessidade) não satisfeita, correndo riscos calculados na busca de uma recompensa” 
32

. 

 

                                                 
31

 Uma analogia é a situação da maternidade, que só se concretiza com o advento do filho. Neste caso, pode 

haver a intenção, o desejo, o preparo por parte da pessoa, porém só será possível se constituir a identidade de 

uma mãe, a partir de sua convivência com o seu filho e a do empreendedor, pela da realização do seu negócio. 
32

 Nesta tese haverá sempre a associação dos termos negócio & demanda para se tratar de uma oportunidade 

comercial, ou empreendimento & necessidade para se tratar de oportunidades empreendedoras de maneira geral. 
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2.2 Motivação para “Ser Empreendedor” 

 

Na década de 1920, foi publicada “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo” de 

Max Weber, constituindo-se em uma das primeiras reflexões sobre a motivação para a ação de 

empreender. Nesta obra, Weber destaca a diferença entre católicos e calvinistas, sob a ótica da 

vida profissional, e os motivos que levaram a presença destes últimos em lugar de destaque na 

economia, buscando compreender as raízes desta diferença, tendo fundamentado sua análise 

do ponto de vista ascético, com origem na Idade Média. 

Para Weber (2004), o (então) novo capitalismo estava centrado no aproveitamento das 

oportunidades de crescimento e de lucro, e o perfil do empresário se caracterizava pela 

sobriedade, constância e sagacidade, inteiramente devotado às causas profissionais: Um 

homem com visão e princípios burgueses. Esta concepção do ser humano de ganhar dinheiro 

por vocação repugnava a sensibilidade moral da época. Sendo assim, surge a questão de que 

círculo de ideias originou-se, pois, a inclusão de uma atividade voltada puramente para o 

ganho, a qual o indivíduo se sentia vinculado pelo dever? A resposta a esta concepção está na 

vocação do ser humano que, segundo a ideia de profissão do protestantismo ascético, o 

homem abençoado por Deus é aquele quem tem sucesso no trabalho.  

Portanto, segundo a ótica protestante, uma vida profissional bem sucedida é uma 

vocação divina. Para alcançá-la, é necessária uma busca por resultados santificados pelas 

obras, obtidos por uma racionalização da vida profissional e suportados por uma disciplina 

rígida para cumprir este programa. Há necessidade de uma constante reflexão para se 

acompanhar o que está acontecendo: Eu possuo uma conduta de vida ética metodicamente 

racionalizada?. Daí a necessidade permanente da prova para se evitar o risco de retorno ao 

estado natural pecaminoso – e, esta prova, é o sucesso. Nesta concepção, o sucesso representa 

o acúmulo de capital, rendimento do capital, re-investimento do capital e crescimento da 

riqueza. 

Diferente, portanto, da concepção católica, na origem ascética do protestantismo, o 

indivíduo possui no dever a sua vocação e, a prova de estar cumprindo este dever estaria 

representada na sua capacidade de realização. Nisto está a sua motivação para empreender.    
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 - Teorias Clássicas de Motivação  

Além destes fatores ascéticos, uma rápida visão sobre as teorias da motivação será útil 

para a reflexão sobre o que motiva à ação do empreendedor, para, a seguir, utilizá-la como 

referência na elaboração da perspectiva da motivação empreendedora.    

Para Robbins (2002), a motivação é o processo responsável pela intensidade, direção e 

persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de determinada meta. Segundo a 

concepção de Robbins, as teorias, selecionadas para esta análise, abordam o comportamento 

do indivíduo frente a uma necessidade relacionada como meta a ser atingida. Conforme estas 

teorias, denominadas de teorias da motivação baseadas na necessidade, a motivação ocorre 

em função da satisfação das necessidades internas do indivíduo. Neste grupo, enquadram-se a 

Hierarquia de Necessidades de Maslow, a Teoria das Necessidades de McClelland e Teoria 

dos Fatores Motivadores de Herzberg. 

Maslow (1963) propôs a Teoria da Hierarquia de Necessidades que, com foco em 

aspectos psicológicos, postula um dinamismo pelo qual surge um impulso motivacional 

ascendente. Ou seja, o indivíduo somente está motivado a subir na escala de necessidades, 

após ter satisfeito seus níveis inferiores. O mesmo ocorre no sentido inverso, caso uma 

necessidade primária deixe de ser satisfeita. 

- Necessidades Fisiológicas: necessidade de alimentação, descanso e proteção contra 

os elementos agressivos da natureza; 

- Necessidade de Segurança: proteção contra possíveis privações do que já foi obtido 

com o primeiro grupo e frente aos perigos do meio natural e social em que vive; 

- Necessidades Sociais: dar e receber afeto, e sentir-se aceito pelos outros; 

- Necessidade de Autoestima: estima pessoal pela confiança em si mesmo, no 

conhecimento que possui e na sua competência profissional, e estima por parte dos 

outros, pelo reconhecimento de suas qualidades pessoais; 

- Necessidade de Autorealização: realização pessoal pela utilização de toda sua 

potencialidade. 

A teoria de Maslow deu origem a um novo conceito importante – estabelece uma 

dinâmica motivacional para o estudo da motivação nas empresas. 
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Frederick Herzberg (1959) desenvolveu a Teoria dos Fatores Motivadores, fazendo 

distinção entre fatores desmotivadores e motivadores do indivíduo no trabalho. 

- Fatores Higiênicos: fatores extrínsecos que provocam a desmotivação pela falta de 

atendimento às necessidades primárias do trabalhador (salário, condições de 

trabalho, relações interpessoais com a chefia etc.); 

- Fatores Motivadores: fatores intrínsecos que promovem a motivação, pela ação 

destes fatores na satisfação das necessidades superiores do trabalhador (realização 

pessoal, reconhecimento, possibilidade de promoção etc.). 

Para o autor, a inexistência de fatores de higiene não leva à motivação, mas remove as 

causas de insatisfação. Só com a presença de fatores motivadores, desde que existam os 

primeiros, é que se pode gerar a motivação no trabalho. 

David McClelland (1961) desenvolveu a Teoria da Necessidade de Realização, pela 

qual, assume uma representação social do indivíduo como um agente autônomo e único 

responsável pelo seu sucesso ou seu fracasso. Portanto, sua motivação está ligada ao impulso 

de obter sucesso nas atividades desenvolvidas, mais pela sua realização pessoal (intrínseca), 

do que pelo recebimento de recompensas externas (extrínseca). Neste sentido, fixa ele suas 

próprias metas de desempenho, progressivamente, como um estímulo, e se realiza ao atingi-

las.  

Para comprovar esta teoria, McClelland desenvolveu um método que media a 

intensidade da preocupação de uma pessoa com sua realização, denominado de „n Realização‟ 

(necessidade de realização). Posteriormente, essa medida foi reconhecida e generalizada para 

outros motivos, não apenas de necessidade de realização, como a concretização de algo, mas 

também como a necessidade de afiliação e necessidade de poder. 

Estas considerações são resumidas na Figura 3, que leva em conta em um contínuo, 

uma combinação possível das teorias descritas anteriormente. Procura associar as 

necessidades fisiológicas e de segurança da Teoria das Necessidades de Maslow, com os 

fatores higiênicos de Herzberg, e ainda com os estímulos para alcançar o poder de McLelland. 

No outro lado, são associados as necessidades de autoestima e realização de Maslow, com os 

fatores motivadores de Herzberg e os impulsos para realização de McLelland. Esta relação 

será utilizada para construir uma teoria para motivação empreendedora descrita na sequência. 
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Figura 3: Teorias clássicas da motivação 

Fonte: O Autor  

- Fatores de Motivação Empreendedora 

A motivação empreendedora é a motivação para realizar uma oportunidade de negócio 

associada a uma recompensa. Na visão dos Autores de Empreendedorismo Selecionados 

(BERNARDI, 2003; DEGAN, 2009, DOLABELA, 1999; FARAH, 2008; LONGENECKER, 

2007; SALIN, 2004)
V
 esta motivação pode se dar por duas causas primárias: 

- Empreendedores por oportunidade: são pessoas que perderam o emprego, ou não 

possuíam emprego, e tiveram que abrir um negócio, como alternativa de ocupação e 

renda para a sobrevivência; 

- Empreendedores por oportunidade: são pessoas atentas a novas oportunidades de 

negócio, que querem ser independentes na sua forma de sobreviver e existir. 

Além das causas primárias, outros fatores são comumente descritos por estes autores 

como razões para se criar uma empresa: 

– Para ter o que comer; 

– Para ganhar dinheiro e ficar rico; 

– Para se livrar do “chefe” e ser independente; 

– Para criar algo exclusivamente seu; 

– Para escrever a sua própria história. 

Outro fator a ser considerado como motivador é a percepção do empreendedor com 

relação ao sucesso.  
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Os empreendedores possuem o seu próprio critério de sucesso. Pode-se afirmar que os 

empreendedores dividem-se igualmente em dois grupos:  

Aqueles para os quais o sucesso é definido pela sociedade (objetivo) e aqueles que 

têm uma noção interna do sucesso (subjetivo). Não há nenhum estudo que diga que 

uma ou outra categoria tenha maior sucesso. Mas aqueles que têm uma noção 

interna do sucesso possuem mais facilidade de alcançar a autorealização. Quanto 

mais alto for o nível cultural, mais frequente se torna estabelecimento de padrões 

internos de sucesso. (DOLABELA, 1999, p.46). 

Esta concepção pode ser observada em estudo realizado por Gomes e Balestra (2005) 

sobre a motivação de empreender na atividade de fabricação de bolos artesanais e por 

encomenda
33

. Este estudo concluiu que os fabricantes de bolos artesanais definem o sucesso 

com o alcance das seguintes metas: a preocupação em satisfazer às necessidades individuais e 

o reconhecimento de seus clientes, bem como a busca de sua própria realização pessoal. Para 

as doceiras que fabricavam bolos por encomenda, o sucesso estava relacionado diretamente 

com o retorno financeiro satisfatório para sua sobrevivência. As empreendedoras de bolos 

artesanais desfrutavam de uma percepção de sucesso maior do que as empreendedoras de 

bolos por encomenda. Obtinham, ainda, um retorno financeiro maior, muito embora este não 

fosse o primeiro alvo destas empreendedoras.   

Para Degan (2009), há ainda duas outras condições que irão determinar a disposição 

para empreender: uma associada ao grau de conhecimento adquirido ao longo da experiência 

profissional, e outra, relativa ao grau de responsabilidade que este acumula em sua vida.  

Pela primeira (grau de conhecimento), existem fatores que atuam como motivadores 

para se iniciar um empreendimento como um desafio: “A autoconfiança do potencial 

empreendedor é função direta de seu conhecimento no domínio sobre as tarefas necessárias 

para desenvolver o negócio e sua experiência gerencial” (DEGAN, 2009, p.19).  

Pela segunda, (grau de responsabilidade) o progresso na carreira, o aumento das 

responsabilidades familiares, as obrigações financeiras que se sucedem representam um fator 

desmotivador para esta iniciativa: “Torna-se aterrorizante para estas pessoas ter que abrir mão 

da estabilidade de um emprego para submeterem-se a um revés num negócio próprio” 

(DEGAN, 2009, p.20). 

                                                 
33

 Conforme apurado neste estudo, as fabricantes de bolos artesanais faziam os bolos de acordo com a situação 

idealizada pelo cliente. Através de treinamento e material de cobertura próprio, conseguiam refletir no bolo a 

situação criada pelo cliente - cada bolo era uma história e uma produção independente. As fabricantes de bolo 

por encomenda possuíam uma relação de bolos, doces e salgados padrão, que eram produzidos por lote, de 

acordo com os pedidos recebidos, em um sistema que envolvia a família inteira 
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Degan (1989) considera que há um período de „livre escolha‟ nele o indivíduo se sente 

seguro diante da competência profissional adquirida e ainda não possui a responsabilidade 

pelo envolvimento com outras atividades e responsabilidades que o impediriam de recomeçar. 

Situa este período de „livre escolha‟ em uma faixa de idade que varia de 28 a 35 anos, em 

consonância com a pesquisa GEM (2010), apresentada anteriormente, que aponta esta faixa 

etária com a maior participação de indivíduos (31,7%) na iniciativa de empreender. 

A Figura 4 fornece uma análise destes Fatores de Motivação Empreendedora 

aplicados ao quadro resumo das Teorias de Motivação Clássica apresentado anteriormente, 

cuja comparação é descrita na sequência. 

 
Figura 4: Fatores de Motivação Empreendedora aplicados às Teorias de Motivação Clássicas  

Fonte: O Autor 

 

Numa primeira aproximação, ambas as situações apresentadas nesta figura, ao invés 

de excludentes, estão dispostas em um contínuo. Neste contínuo, de um lado, são 

apresentados os fatores motivadores extrínsecos de Herzberg, associados à motivação de se 

empreender pela necessidade. No outro lado, estão os fatores motivadores intrínsecos de 

Herzberg, nesta vez associados com a motivação de se empreender pela oportunidade. A 

hierarquia de necessidades de Maslow está representada sob a perspectiva da motivação 

empreendedora, renomeada com as razões para se criar uma empresa segundo a ótica do 

empreendedor (ter o que comer, ficar rico, ser independente, criar algo exclusivo seu e para 

escrever a sua própria história). Finalmente, a motivação pela Necessidade de Realização de 

McClelland, relacionada com o comportamento do empreendedor, como impulso para realizar 

meios para sobrevivência, ou estímulo para realização pessoal. 
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O enfoque contínuo e progressivo apresentado anteriormente é pertinente ao relato 

realizado por Marcovitch (2005; 2006). Trata da trajetória de dezesseis pioneiros 

empreendedores do Brasil, que marcaram a história do desenvolvimento empresarial no país. 

No relato destes empreendedores, a ação de empreender foi iniciada pelo impulso do 

indivíduo para realizar a sua própria sobrevivência, até tornar-se objeto de sua realização 

pessoal. Nota-se a maleabilidade deste processo, com relação ao objeto de realização por parte 

destes indivíduos que se transforma de simples obtenção de meios para sobrevivência, até se 

alcançar a necessidade de associação e aumento do poder e influência.  

A maleabilidade suposta neste contínuo de aspirações é plenamente comprovada com 

a experiência do autor, que teve oportunidade de acompanhar o desenvolvimento de vários 

empreendedores, ao longo de doze anos como diretor de entidade patronal ligada à FIESP. 

Interessante observar que, neste convívio (talvez no de maior intimidade), a grande maioria 

destes empreendedores se orgulhava do trajeto percorrido entre a subsistência e a auto-

realização e se preocupavam em transmitir as experiências que tiveram nos tempos difíceis 

desde o início de sua trajetória, e como estas experiências serviram de referência para seu 

padrão de conduta como empresário. Outra constatação foi a elevada participação destes 

empreendedores bem sucedidos nos cargos de direção dos sindicatos, associações e da própria 

federação, empenhados na construção de uma nova realidade econômica para o país (na 

Figura 4 a sequência ascendente: reconhecimento social, autoestima e autorealização). 

A recíproca também era verdadeira nesta maleabilidade. O empreendedor que, por 

desventura, se encontrasse em dificuldade, costumava se afastar do convívio público dos 

demais. Interioriza-se em seus problemas, mesmo que pudesse contar com a compreensão e 

ajuda dos colegas, percorrendo o sentido inverso daqueles que ascenderam na vida 

empresarial (na figura a seqüência descendente: afastamento social, busca pela segurança e 

sobrevivência).     

Sendo assim, a mobilidade descrita anteriormente é aspiração circunstancial na vida do 

empreendedor. Isto pode explicar a dificuldade em se estabelecer um padrão de referências 

único para as características e comportamentos que definam empreendedores de sucesso, 

exatamente porque esta medida é de caráter mutável e situacional na vida de cada indivíduo. 

Estes momentos díspares estão refletidos na conceituação da competência empreendedora,  

relatados com os dois enfoques: competência para sobreviver e competência para ser, 

conforme descrito na sequência. 
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2.3  Competência Empreendedora  

 

2.3.1 Competência para sobreviver 

De acordo com a definição adotada anteriormente, o empreendedor é o indivíduo que 

executa uma ação empreendedora correndo riscos calculados, na busca de uma recompensa. 

Entretanto, esta condição de risco nem sempre é calculada de maneira adequada, o que leva a 

um índice de insucesso que ultrapassa mais da metade dos empreendimentos em sua fase 

inicial.    

Sendo assim, a criação de condições adequadas para se antecipar possíveis situações 

de risco e evitá-las, ou desistir do empreendimento antes de um maior envolvimento, é 

condição indispensável para se assegurar o sucesso do empreendedor no desenvolvimento de 

sua ação empreendedora. Para tanto, devem ser diagnosticadas as causas que levam ao 

empreendimento a uma mortalidade precoce e como isto pode ser evitado. 

 

- Causas de mortalidade de empreendimentos iniciais 

Existem diversas pesquisas com diferentes escopos, que buscam compreender os 

fatores desencadeadores de situações que levam um negócio a se tornar insolvente, resultando 

na sua impossibilidade de continuidade por falta de recursos para financiar suas operações
34

.  

Nesta tese será adotada a pesquisa realizada pelo SEBRAE-SP (2010)
35

, que monitora 

a sobrevivência das empresas abertas no Estado de São Paulo nos últimos sete anos
36

, 

realizada com os objetivos de calcular (atualizar) a taxa de mortalidade (fechamento) das 

empresas e identificar os principais fatores que contribuíram para o seu encerramento. 

                                                 
34

É importante compreender que uma empresa não é obrigada a encerrar suas atividades por falta de lucro 

(receita – despesa), mas sim, por falta de „caixa‟ (entrada – saída). Ou seja, a indisponibilidade de numerário é o 

que torna a empresa insolvente perante aos seus credores, o que acaba por impedir a sua continuidade. 
35

Site do SEBRAE – SP. Pesquisa: “Doze anos de monitoramento da sobrevivência e mortalidade das empresas”. 

http://www.sebraesp.com.br/TenhoUmaEmpresa/Biblioteca/OutrosConteudos/EstudosEPesquisas/MortalidadeD

asEmpresas/Paginas/MortalidadeDasEmpresas.aspx#bottom . Visitado em 18 de out. 2010. 
36

 A pesquisa foi realizada no período de outubro de 2008 a maio de 2009 e levou em conta as empresas abertas 

no Estado a partir de 2003. Neste caso, quando do início da realização da pesquisa, as empresas abertas em 2003 

estavam com 5 anos, as abertas em 2004 com 4 anos e, assim, sucessivamente. 

http://www.sebraesp.com.br/TenhoUmaEmpresa/Biblioteca/OutrosConteudos/EstudosEPesquisas/MortalidadeDasEmpresas/Paginas/MortalidadeDasEmpresas.aspx#bottom
http://www.sebraesp.com.br/TenhoUmaEmpresa/Biblioteca/OutrosConteudos/EstudosEPesquisas/MortalidadeDasEmpresas/Paginas/MortalidadeDasEmpresas.aspx#bottom
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A pesquisa envolveu o rastreamento de uma amostra planejada de 3.000 empresas 

abertas nos anos de 2003 a 2007, sendo entrevistados mais de 2.000 sócios-proprietários e ex-

sócios-proprietários, e envolveu os seguintes procedimentos, para obtenção destas 

informações: 

– Levantamento de dados na JUCESP (registro de abertura); 

– Identificação do CNPJ na Receita Federal do Brasil; 

– Visita ao endereço atualizado da empresa para entrevista; 

– Consulta a vizinhos, atual inquilino do imóvel e imobiliária; 

– Contato por telefone e visita à residência dos proprietários; 

– Consulta a antigo contador ou advogado da empresa; 

– Consultas diversas (Associação Comercial, moradores do bairro e sindicatos). 

A taxa de mortalidade
37

 observada correspondeu à seguinte evolução destas empresas, 

segundo seu tempo de abertura. 

Tabela 7: Taxa de mortalidade das empresas de 1 a 5 anos no Estado de São Paulo 

ANO ABERTURA 2007 2006 2005 2004 2003 

IDADE (ANOS) 1 2 3 4 5 

% EMPRESAS ENCERRADAS 27% 37% 46% 50% 58% 

Fonte: Doze anos de monitoramento da sobrevivência e mortalidade das empresas. SEBRAE (2010). 

Portanto, praticamente, seis de cada dez empresas que iniciaram suas atividades desde 

o ano 2003, haviam sido encerradas até o ano de 2008. 

O principal motivo que levou a estes empreendedores abrirem estas empresas foi o 

desejo de ter um negócio próprio (40%) e expectativa de melhoria de vida com a atividade 

empreendedora (33%). 

A utilização de recursos próprios (83%) foi a fonte de financiamento mais citada para 

investimento na abertura destas empresas, seguida de empréstimos em instituições financeiras 

(12%), negociação de prazos com fornecedores (12%), cartão de crédito / cheque pré-datado 

(7%) e empréstimos com amigos (6%)
38

. 

                                                 
37

 A taxa de mortalidade indica a proporção de empresas que haviam encerrado suas atividades, após o período 

(anos) decorrido desde sua abertura. 
38

 Cada empreendedor pode ter utilizado mais de uma fonte. 
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O valor médio da perda por parte dos empresários que encerraram seu negócio foi de 

R$ 26.385,00, sendo que, apenas 39% conseguiram recuperar integralmente o capital 

investido, 27% recuperaram parte do capital e 34% perderam tudo que investiram no negócio. 

Os principais motivos alegados pelos empreendedores para o encerramento de suas 

empresas estão dispostos na tabela a seguir. 

Tabela 8: Motivos alegados pelos empreendedores para o encerramento das empresas. 

MOTIVO % 

FALTA DE CLIENTES 18% 

FALTA DE CAPITAL 10% 

FALTA DE PLANEJAMENTO/ADMINISTRAÇÃO 10% 

PERDA DO CLIENTE ÚNICO 9% 

PROBLEMAS COM SÓCIOS 8% 

ENCONTROU OUTRA ATIVIDADE 8% 

CUSTOS ELEVADOS 7% 

PPROBLEMAS PARTICULARES 7% 

FALTA DE LUCRO 7% 

OUTROS MOTIVOS 15% 

Fonte: Doze anos de monitoramento da sobrevivência e mortalidade das empresas. SEBRAE (2010) 

Uma análise das características das empresas e dos sócios, dos esforços despendidos 

em planejamento e gestão, e do comportamento do empreendedor, comparando as empresas 

que haviam sido encerradas neste período de cinco anos com as que continuavam operando, 

mostrou as diferenças,
39

 apresentadas na sequência. Podem elas esclarecer as ações que 

permitiriam aumentar as chances de sobrevivência. 

- Características das empresas:   

Tabela 9: Comparativo entre as características das empresas encerradas e empresas em atividade 
CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS ENCERRADAS EM ATIVIDADE 

QUANTIDADE DE SÓCIOS 47% MAIS DE UM 51% MAIS DE UM 

TIPO DE EMPRESA 47% SOCIEDADE LTDA 51% SOCIEDADE LTDA 

MÉDIA DAS PESSOAS OCUPADAS 4,1 PESSOAS 6,5 PESSOAS 

RAMO DE ATIVIDADE 

52% COMÉRCIO 53% COMÉRCIO 

38% SERVIÇOS 38% SERVIÇOS 

9 % INDÚSTRIA 9% INDÚSTRIA 

Fonte: Doze anos de monitoramento da sobrevivência e mortalidade das empresas. SEBRAE (2010). 

  

                                                 
39

 Esta comparação é realizada pela diferença percentual da incidência de cada característica observada entre as 

empresas em atividade e empresas encerradas: 1 – (% EM ATIVIDADE / % ENCERRADAS)  
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Aparentemente as empresas não constituídas por um único sócio (-8%), que delimitam 

sua responsabilidade sobre o patrimônio (+9%). Contam com um maior número de 

empregados (+59%) e possuem maior chance de sobreviver. O ramo de atividade da empresa 

parece não influenciar na sua condição de sucesso. 

 - Características dos sócios:  

Tabela 10: Comparativo entre as características dos sócios das empresas encerradas e em atividade 

CARACTERÍSTICAS DOS SÓCIOS ENCERRADAS EM ATIVIDADE 

ESCOLARIDADE 80 % ENSINO MÉDIO 78% ENSINO MÉDIO 

ESTAVA DESEMPREGADO AO ABRIR 32%  27% 

EXPERIÊNCIA ANTERIOR 51% 63% 

Fonte: Doze anos de monitoramento da sobrevivência e mortalidade das empresas. SEBRAE (2010). 

Como ambos os grupos possuem praticamente a mesma escolaridade, é impossível 

fazer qualquer distinção com relação a ela. Faz diferença negativa, porém a condição do 

empreendedor estar desempregado (+16%), pois se imagina que estes têm maior pressa para 

abrir o negócio e não o fazem com devido cuidado. Já o fato de possuírem experiência prévia 

na atividade comercial atua como fator determinante para o sucesso na criação de um novo 

negócio (+24).  

- Planejamento e gestão do negócio 

Tabela 11: Comparativo entre as características de planejamento e gestão das empresas 

PLANEJAMENTO E GESTÃO ENCERRADAS EM ATIVIDADE 

TEMPO DE PLANEJAMENTO ANTERIOR 3 MESES 6 MESES 

ESTABELECE OBJETIVO E METAS 48% SIM 57% SIM 

FAZ PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO  34% SIM 41% SIM 

CONTROLA O RESULTADO 59% SIM 74% SIM 

APERFEIÇOA PRODUTOS E SERVIÇOS 77% SIM 89% SIM 

INOVA EM PROCESSOS E PRODUTOS 70% SIM 86% SIM 

Fonte: Doze anos de monitoramento da sobrevivência e mortalidade das empresas. SEBRAE (2010). 

  

Fica claro que o planejamento prévio é fundamental para o sucesso do negócio, uma 

vez que os empreendedores, que se mantiveram em atividade, dedicaram, em média, o dobro 

de tempo planejando seu negócio. Outros pontos que parecem ser importantes para o sucesso 

do empreendimento: estabelecer objetivos (+19%), comunicar-se com o mercado (+21%), 

controlar resultados (+16%), aperfeiçoar continuamente produtos e serviços (+16%) e, ainda, 

procurar inovar em processos e produtos (+23%). 
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- Comportamento individual do empreendedor  

Tabela 12: Comparativo do comportamento do empreendedor nas empresas encerradas e em atividade. 
COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR ENCERRADAS EM ATIVIDADE 

SEGUE OBJETIVOS (PERSISTÊNCIA) 79% SIM 90% SIM 

SACRIFICA-SE PARA ATINGIR METAS 76% SIM 85% SIM 

INVESTE NA CAPACITAÇÃO 42% SIM 66% SIM 

Fonte: Doze anos de monitoramento da sobrevivência e mortalidade das empresas. SEBRAE (2010). 

Sob o aspecto do comportamento individual, é mais bem sucedido o empreendedor 

que segue seus propósitos com tenacidade (+14%), que se sacrifica para atingir o que deseja 

(+12%) e que acredita não saber tudo e, por isso, investe na sua capacitação (+57%). 

- Comportamento externo do empreendedor 

Tabela 13: Comportamento externo do empreendedor nas empresas encerradas e em atividade 

COMPORTAMENTO EXTERNO ENCERRADAS EM ATIVIDADE 

SEMPRE BUSCA INFORMAÇÃO 55% SIM 68% SIM 

SEMPRE SE ANTECIPA AOS FATOS 49% SIM 68% SIM 

CONTATA CLIENTES E PARCEIROS 75% SIM 85% SIM 

PARTICIPA DE REUNIÕES E PARCERIAS 10% SIM 19% SIM 

FAZ AÇÕES CONJUNTAS EM PARCERIA 11% SIM 15% SIM 

ACOMPANHA AÇÕES DO CONCORRENTE 45% SIM 67% SIM 

SEMPRE BUSCA FONECEDORES MELHORES 72% SIM 82% SIM 

ATUALIZA COM A TECNOLOGIA DO SETOR 65% SIM 83% SIM 

Fonte: Doze anos de monitoramento da sobrevivência e mortalidade das empresas. SEBRAE (2010). 

Sob o aspecto de comportamento externo, o empreendedor bem sucedido é aquele que 

está sempre atualizado (+24%) e busca se antecipar aos fatos (+39%), não trabalha isolado, 

mas contata clientes (+13%), participa de atividades de classe, tanto na tomada de decisão 

(+90%), como em ações conjuntas em parceria (+36%), está atento a estratégia do 

concorrente (+49%), busca novas possibilidades de obtenção de recursos com vantagens 

(+14%) e se mantém a par das tecnológicas do setor em que atua (+28%). 

Na tabela 14, é apresentado um “ranking” em que são destacados estes indicadores de 

comportamento que possuem maior relevância por estar presentes nos empreendedores das 

empresas que permaneceram em atividade (sucesso), em relação aos mesmos padrões 

tomados dos empreendedores das empresas encerradas (fracasso).  
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Tabela 14: Principais indicadores de comportamento de sucesso entre as empresas em atividade e encerradas. 
INDICADOR DE COMPORTAMENTO DE SUCESSO % EM ATIVIDADE/ ENCERRADA 

PLANEJAR ANTERIORMENTE O NEGÓCIO +100% 

PARTICIPAR DE REUNIÕES DE CLASSE E COMUNIDADES +90% 

INVESTIR NA CAPACITAÇÃO +57% 

ACOMPANHAR AÇÕES DO CONCORRENTE +49% 

BUSCAR INFORMAÇÃO PARA ANTECIPAR-SE AOS FATOS +39% 

FAZER AÇÕES CONJUNTAS EM PARCERIA +36% 

MANTER-SE ATUALIZADO COM A TECNOLOGIA DO SETOR +28% 

ESTAR SEMPRE BEM INFORMADO +24% 

INOVAR EM PROCESSOS E PRODUTOS +23% 

FAZER PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO  +21% 

ESTABELECER OBJETIVO E METAS +19% 

CONTROLAR O RESULTADO +16% 

APERFEIÇOAR PRODUTOS E SERVIÇOS +16% 

BUSCAR FONECEDORES MELHORES +14% 

SEGUIR OBJETIVOS COM PERSISTÊNCIA +14% 

CONTATAR CLIENTES +13% 

SACRIFICAR-SE PARA ATINGIR METAS +12% 

Fonte: O Autor 

Com base na constatação destes indicadores de sucesso, é possível se estabelecer qual 

a competência a ser desenvolvida pelo empreendedor para aumentar suas chances de sucesso 

em sua ação de empreender. 

 

 

2.3.2 Competência para “Ser” 

A UNESCO (2004) define competência como a capacidade de enfrentar situações 

concretas com eficácia: 

Competência é a capacidade de enfrentar com sucesso exigências complexas ou 

levar a cabo uma tarefa. Neste âmbito, um desempenho competente, corresponde à 

combinação de habilidades cognitivas e práticas interrelacionadas, conhecimento 

(incluindo o conhecimento tácito, motivação, valores e ética, atitudes, emoções e 

outros componentes sociais e comportamentais e o contexto
40

. 

Barini (2008), após considerar diferentes definições de competência, define a 

competência empreendedora com foco na capacidade de realização e no comportamento do 

empreendedor:  

[Competência corresponde] ao conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

que viabilizam a um indivíduo imprimir sua visão, estratégias e ações na criação de 

valor (tangíveis ou intangíveis) para a sociedade (BARINE, 2008, p.42). 

                                                 
40

 Tradução livre Obtido em Search VOCED. http://www.voced.edu.au/td/tnc_79.291. Visitado em 11 jan. 2011. 

UNESCO, 2004 

http://www.voced.edu.au/td/tnc_79.291
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Masetto (2003) acrescenta mais uma característica às definições de competência 

apresentadas anteriormente – os „Valores‟. 

É uma definição que insiste em deixar claro que competência sempre tem a ver com 

uma série de aspectos que se desenvolvem conjuntamente: Valores, Conhecimentos, 

Habilidades e Atitudes (MASETTO, 2003, p. 24) 

 Com base nestas considerações, nesta tese será adotada a seguinte definição para a 

competência a ser desenvolvida pelo empreendedor: 

Competência empreendedora corresponde ao conjunto de capacidades – 

conhecimentos, habilidades, e atitudes  que o empreendedor deverá desenvolver para realizar 

com sucesso sua ação de empreender 

 Uma síntese destas capacidades é apresentada a seguir: 

- Conhecimentos para idealizar, planejar, concretizar, gerir e colher os resultados de 

um empreendimento; 

- Habilidades para colocar em prática estes conhecimentos na elaboração do seu 

projeto de empreendimento; 

- Atitudes para materializar as iniciativas de modo que o seu empreendimento se 

torne realidade. 

  Cabe agora definir quais os conhecimentos, habilidades e atitudes que o empreendedor 

deverá desenvolver para realizar com êxito sua ação empreendedora. 

 

ETAPA I: Idealizar uma oportunidade de negócio  

Uma oportunidade de negócio é satisfazer uma necessidade ainda não atendida
41

. 

Portanto, para explorar uma nova oportunidade, o empreendedor deverá primeiramente 

identificar esta demanda (necessidade) e criar uma maneira de satisfazê-la. 

Degen (2009) considera que as oportunidades de negócio podem ser encontradas em 

todos os lugares e sob as mais diversas formas, exigindo predisposição e criatividade por 

parte do empreendedor para identificá-las e saber como aproveitá-las. Destaca, porém, que 

nenhum empreendedor nasce com conhecimento e experiência necessários para identificar e 

                                                 
41

 Para Kotler (2003) uma demanda é uma necessidade transformada em desejo com poder de compra. 



 

 

 

52 

 

avaliar estas oportunidades de negócios. Estas habilidades devem ser adquiridas pelo 

treinamento e prática constante por parte do empreendedor. 

Todas as „pessoas são expostas diariamente a centenas de negócios, mas a maioria só 

vê seus anúncios e fachadas‟ que, pela repetição se tornam parte do seu cenário diário. Porém 

com o empreendedor não acontece o mesmo.  

Por trás deles, o empreendedor, através da predisposição
42

, consegue identificar 

necessidades ainda não satisfeitas, consequência de novas tendências, de 

deficiências no atendimento atual, de novos hábitos de consumo, de novas 

aplicações de sua experiência com produtos & serviços já existentes, ou mesmo, 

derivadas de necessidades contingencias (DEGAN, 2009, p.28). 

Pela predisposição o empreendedor aprende a observar e avaliar negócios e a 

encontrar neles inspiração para identificar uma oportunidade. Mas, isto não basta, ele tem que 

desenvolver sua própria fórmula de sucesso.  

Pela criatividade, através da observação, associação e combinação de ideias, que o 

empreendedor consegue inovar e criar novas alternativas para oferecer maior valor 

para o cliente, se destacando assim dos concorrentes
43

 (DEGAN, 2009, p.29). 

Além destas duas habilidades, o autor desta tese entende que uma terceira deveria ser 

adquirida pelo empreendedor – o oportunismo. Uma boa oportunidade pode não dar certo 

com a pessoa errada, no local inadequado, no momento inoportuno. O empreendedor deverá 

considerar estes fatores e controlar a ansiedade, antes de colocar sua ideia em prática
44

. 

Portanto, predisposição para identificar necessidades não atendidas, criatividade para 

inovar em novas maneiras de atendê-las e oportunismo para saber aproveitá-las no momento 

certo são as habilidades que o empreendedor deverá adquirir para identificar uma nova 

oportunidade de negócios. 

Encontrada a oportunidade, o passo seguinte será definir um conceito para o negócio. 

Segundo Degan (2009), o conceito do negócio define o propósito e o alcance únicos do 

                                                 
42

Neste ponto é importante diferenciar „iniciativa‟ de „predisposição‟. A primeira é uma característica que 

algumas pessoas possuem, a segunda é um comportamento deliberado, que requer treinamento e persistência, 

para se obter eficácia na ação.  
43

Da mesma maneira, é importante distinguir a característica imaginativa da pessoa de seu potencial criativo. A 

criatividade, atualmente, é tratada como uma técnica a ser desenvolvida, sendo objeto de muitas áreas de estudo 

neste sentido, constituindo-se disciplina em diferentes programas de graduação e de pós-graduação. 
44

O produto “Tablet PC” existe desde a década de 1980, com a utilidade de um caderno eletrônico. Porém, o seu 

sucesso obtido pela Apple pelo iPad, deveu-se ao fato somente ter sido lançado após a disseminação da 

comunicação wireless, quando o mesmo produto adquiriu muitas outras funcionalidades.  
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empreendimento em termos mercado, público e produto (qual a demanda a ser atendida, quem 

é o público-alvo e como atender esta demanda deste público-alvo
45

.  

Na sequência, este conceito deverá ser simulado pela pesquisa preliminar a ser 

realizada junto aos possíveis clientes e consumidores para se definir, previamente, as 

condições mercadológicas (aceitação, demanda, preço, fatores críticos de sucesso e 

concorrentes) que servirão para promover ajustes no conceito sob a perspectiva do mercado. 

A vantagem desta simulação é a de que o empreendedor poderá fazer ajustes na sua ideia 

original, sem gastar muito tempo e dinheiro 

  

ETAPA II: Planejar o Modelo de Negócio 

O próximo passo na ação empreendedora será desenvolver um modelo de negócio para 

explorar a oportunidade identificada.  

Os Autores de Empreendedorismo Selecionados (BARON, 2007; BERNARDI, 2003; 

DEGAN, 2009; DOLABELA, 1999, DORNELAS, 2005, 2008; FARAH, 2008, 

LONGENECKER, 2007; MAXIMINIANO, 2006; MIRSHAWKA, 2003; SALIN, 2005, 

2010) oferecem soluções orientadoras para elaboração de um modelo de negócio. Estas 

soluções são apresentadas com exemplos pelos estudos de caso, planilhas eletrônicas 

interativas
46

, ou ainda, pelos endereços eletrônicos para sua elaboração online
47

, de tal modo 

que o empreendedor possa „aprender fazendo‟. 

Nesta tese, a modelagem do negócio será apresentada para ser realizada em duas fases 

distintas de seu desenvolvimento: Análise da Viabilidade da Oportunidade do Negócio, e 

Elaboração do Plano de Negócio. 

                                                 
45

O conceito de negócio dará margem à Declaração de Missão da empresa após ser constituída. 
46

Dos Autores de Empreendedorismo Selecionados, DEGAN (2009), SALIN (2005, 2007), DOLABELA (1999), 

DORNELAS (2008), SALIN (2005, 2007), fornecem exemplos e/ou recursos para treinamento prático na 

elaboração de modelos de negócio.  
47

Para elaboração através de meio eletrônico, podem ser encontrados recursos nos sites Portal Plano de Negócio: 

(www.planodenegocios.com.br/), SEBRAE: (http://www.portal.sebrae.com.br/momento/quero-abrir-um-

negocio/planeje-sua-empresa), MakeMoney: (http://www.dolabela.com.br/livrosetc/software.htm), dentre outros.  

http://www.planodenegocios.com.br/
http://www.portal.sebrae.com.br/momento/quero-abrir-um-negocio/planeje-sua-empresa
http://www.portal.sebrae.com.br/momento/quero-abrir-um-negocio/planeje-sua-empresa
http://www.dolabela.com.br/livrosetc/software.htm
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Fase I - Análise da Viabilidade do Negócio
48

 

Segundo Longenecker (2007), para que a oportunidade possa ser considerada efetiva, 

deve-se analisar a sua viabilidade mercadológica. Propõe duas abordagens para realizar esta 

análise: de fora para dentro, de modo a se antever a atratividade e ameaças do setor em que a 

empresa irá atuar e, de dentro para fora, de maneira a se identificar as competências essências 

da empresa e como será possível se alcançar com elas vantagem competitiva e sustentável.  

Antes de seguir adiante, o autor desta tese propõe que também se avalie a viabilidade 

financeira do empreendimento, a fim de que se identifique o ponto de equilíbrio do negócio
49

 

e se este é compatível com as informações sobre demanda e preço obtidas na fase de 

simulação do conceito do negócio.  

Outro fator a ser ponderado, são os possíveis riscos do negócio, tais como problemas de 

ordem pessoal, os futuros sócios, a distribuição dos produtos, o resultado final e o ambiente 

geral que o cerca. 

Uma vez o negócio sendo considerado viável, será imprescindível que o empreendedor 

adquira alguma experiência prática, com o mesmo. Esta habilidade, como a experiência 

mercadológica no ramo, recursos técnicos aplicados para o negócio e certos detalhes de sua 

operação, irá fornecer detalhes que o ajudarão na elaboração do Plano de Negócios e na sua 

Gestão, que não pode ser alcançado por outro caminho. 

- Fase 2: Elaboração do Plano de Negócio 

Um Plano de Negócio é uma técnica que o empreendedor dispõe para dar consistência 

ao conceito do negócio e, depois, convertê-lo em um plano exequível. O Plano de Negócio 

também é desenvolvido com o objetivo de criar um meio para o empreendedor se comunicar 

de maneira eficaz com aqueles de quem ele precisará de apoio  ajudando-o a desenvolver uma 

visualização detalhada do empreendimento. O Plano de Negócios é elaborado por escrito e, 

normalmente, envolve os seguintes elementos: descrição da empresa e do negócio, análise do 

mercado, planejamento da comercialização, operações e financeiro do empreendimento.  

                                                 
48

Muito embora vários autores considerem esta etapa inerente ao Plano de Negócios, o autor desta tese entende 

que a constatação da viabilidade, de maneira prévia, irá eliminar a possibilidade de se empreender um grande 

esforço para elaboração de um Plano de Negócios, que poderá resultar em nada.  
49

O ponto de equilíbrio determina o volume que assegura uma receita suficiente para cobrir suas despesas fixas 

do negócio e começar a dar lucro para o empreendedor. O empreendedor deve-se assegurar que este volume é 

factível de ser alcançado para não ter prejuízo. 



 

 

 

55 

 

Uma síntese, na forma de um Sumário Executivo, é elaborada com a finalidade de 

divulgar o empreendimento para possíveis interessados. Aos que demonstrem interesse, o 

empreendedor apresenta formalmente o documento elaborado.  

 

ETAPA III: Concretização, Gestão e Coleta do Resultado do Negócio 

Finalmente, o empreendedor precisa conhecer os procedimentos para concretizar, gerir 

e controlar os resultados do negócio. Normalmente, os procedimentos para abertura são 

delegados a um especialista. Cabe, porém, o empreendedor, discutir com o profissional suas 

particularidades, em conjunto com as dos seus sócios, que deverão estar refletidas no negócio 

(em especial no contrato social) para evitar problemas futuros. Uma vez aberto, o negócio 

precisa ser gerido. Para tanto, um conjunto de práticas de gestão (comercial, de operações e 

financeira) deverá ser acessível ao empreendedor
50

 para auxiliá-lo a gerir o relacionamento 

com o cliente, aumentar a eficiência na utilização dos recursos operacionais, compatibilizando 

seus resultados com a disponibilidade de caixa, de modo a dispor de recursos para a 

sobrevivência do empreendedor e crescimento do negócio. Aberto, funcionando, mas sem 

controle, o negócio será uma “nau sem rumo”
51

. O empreendedor ainda precisa saber como 

andam as coisas com relação à eficácia com que os resultados estão sendo atingidos e a 

eficiência com que os recursos são utilizados. Todas estas informações podem ser alcançadas 

por meio de um conjunto de indicadores obtidos dos relatórios contábeis da empresa. 

A capacidade para concretizar, gerir e colher o resultado do empreendimento não é 

intuitiva, mas também dificilmente poderá ser aprendida integralmente na escola. Esta 

capacidade é adquirida através de um conjunto de atitudes (intrínsecas e extrínsecas), que 

distinguem o verdadeiro empreendedor do indivíduo arguto ou bom planejador
52

 e irão 

assegurar a sobrevivência e o sucesso de seu empreendimento. 

 

                                                 
50

 Este „conjunto de práticas de gestão‟ não deve ser confundido com os conhecimentos adquiridos nos cursos de 

graduação em administração de empresas e pós-graduação em negócios. Este tipo de conhecimento é acessível a 

qualquer indivíduo com um mínimo de escolaridade e orientado, especificamente, para aplicação no seu negócio. 
51

 Para Robert Kapan e Richard Norton (2004), “você só pode atingir aquilo que consegue medir”.  
52

As listas apresentadas a seguir foram elaboradas de acordo com o relatório de pesquisa “Doze anos de 

monitoramento da sobrevivência e mortalidade das empresas”, pelo quadro de referência adquirido com 

experiência profissional do autor e nas práticas sugeridas pelos Autores de Empreendedorismo Selecionados. 
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A) Atitudes Extrínsecas 

As atitudes extrínsecas correspondem ao relacionamento que o empreendedor irá 

desenvolver, tanto na fase de implantação, como na gestão do empreendimento, com o 

ambiente que está no entorno do seu negócio. Neste relacionamento enquadram-se os 

stakeholders, da comunidade financeira (bancos e sócios acionistas), da comunidade 

empresarial (clientes, fornecedores e concorrentes), da comunidade social (vizinhos e 

instituições próximas geograficamente) e da comunidade de parceiros de negócios (sindicato e 

redes de comunicação sociais). 

Estas atitudes, com o envolvimento destas comunidades, deverão estar orientadas para 

auxiliar o empreendedor na difícil fase de inicialização do negócio e, principalmente, na sua 

expansão, visto que um bom relacionamento com elas pode assegurar a fidelidade, principal 

arma de defesa do pequeno negociante contra as grandes empresas.    

Com estes objetivos são sugeridas as seguintes atitudes a ser incorporadas ao 

comportamento do empreendedor para o relacionamento com o ambiente externo: 

- Clareza na declaração dos propósitos:  

 Atualmente é muito comum, mesmo nos pequenos negócios, encontrar-se uma 

declaração explicitando sua missão, visão e valores empresariais. Esta declaração ajuda a 

empresa a se identificar com seus funcionários, clientes e comunidade, mais rapidamente. 

- Aprendizagem contínua com o cliente:  

A satisfação do cliente depende do valor percebido no desempenho do produto ou 

serviço com relação ao valor criado pelas suas expectativas. Ouvir o cliente após o 

atendimento é o caminho mais curto, não só para corrigir estas falhas no atendimento futuro, 

como para modificar sua percepção quanto ao tratamento recebido. 

- Abertura a parcerias para obtenção de ganhos de escala:  

Devido ao seu tamanho, é muito difícil para o empreendedor obter recursos nas 

mesmas condições que seus concorrentes maiores. Neste sentido, as parcerias obtidas em 

sindicatos (associação de classes), concorrentes (clusters) e comunidades locais (associação 

de bairro), transformam pequenas empresas em grandes negócios, sem perder a flexibilidade. 
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- Busca permanente de novas informações:  

Uma pesquisa de mercado, por melhor que possa ter sido realizada na etapa de 

modelagem do negócio, não deixa de apresentar algumas limitações: em primeiro lugar, por 

tratar-se de uma fotografia do mercado naquele momento. Neste sentido, a busca de 

informações sobre os movimentos dos concorrentes, preferências dos clientes e tecnologias 

emergentes é fundamental para se manter uma condição real de competitividade do negócio. 

- Participação na comunidade:  

O novo empreendimento irá obter benefícios com a comunidade na qual vai-se 

instalar. São clientes, fornecedores, empregados, condições operacionais e de segurança, 

dentre outras, que darão consistência ao novo negócio, ao longo do tempo. O caminho inverso 

deverá ser observado pelo empreendedor – primeiramente, em não prejudicar a sociedade, 

quer sob o aspecto ambiental ou moral – em segundo lugar, assumir seu papel de responsável 

social, retribuindo à sociedade de maneira a solucionar os seus problemas.  

 

B) Atitudes Intrínsecas 

As atitudes intrínsecas estão relacionadas com o padrão de comportamento do 

indivíduo frente a diferentes situações contingenciais que irá encontrar como empreendedor 

desde a abertura até, se for o caso, o encerramento do seu negócio. Neste sentido, foram 

sugeridas as seguintes atitudes a ser incorporadas aos padrões de comportamento do 

empreendedor, de maneira a manter a sua integridade emocional e patrimonial. 

- Compromisso para trabalhar duro:  

Para Mirshawaka (2004), o empreendedor não pode encarar o negócio como um 

emprego, com salário e horário pré-definidos. O empreendedor deve ter em mente que, ao 

assumir o próprio negocio, terá sua receita condicionada ao próprio trabalho. Perderá os 

benefícios recebidos como empregado e estará sujeito a um crescimento do stress, tanto por 

conta de expectativas criadas pelas incertezas do negócio, como por não conseguir mais ser 

dono do seu próprio tempo.  
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Neste sentido, estar sempre presente, mesmo que virtualmente, é condição 

indispensável para o negócio ganhar consistência no início.  

-  Propensão para assumir riscos: 

Para Longenecker (2007) os empreendedores aceitam correr riscos calculados sobre 

os quais têm algum tipo de controle, ao contrário daqueles que assumem riscos extremos, 

confiando exclusivamente na sorte. 

Deve-se destacar a diferença entre o conceito de risco e de incerteza. Segundo 

Knight (1972 apud FUZETTI e SALAZAR, 2007, p.37) os riscos são atitudes recorrentes, 

possíveis de se estabelecer probabilidades de ocorrência (mesmo que subjetivamente). Já a 

incerteza ocorre quando não existe precedência, ou sequer a possibilidade de se obter uma 

noção sobre a probabilidade da ocorrência do evento. Portanto, o empreendedor nunca arrisca 

no incerto, mas sempre com riscos que possam ser calculados e neutralizados.   

- Resiliência diante das dificuldades:  

Segundo Direzenchi
53

 (2008) o empreendedor precisa perseverar a fim de que possa 

responder, de forma consistente, aos desafios e obstáculos encontrados, e ainda obter uma 

adaptação positiva com relação a estes. Esta atitude por parte do empreendedor permitirá que 

sempre esteja disposto a se recuperar dos insucessos e aprender com eles para não incorrer no 

mesmo tipo de erro. Para tanto, é muito importante que o empreendedor desenvolva a 

capacidade de autocrítica.  

- Humildade e reconhecimento na colheita dos resultados: 

Esta é uma atitude indispensável para o empreendedor se sustentar e não sentir 

vertigem com o sucesso decorrente do crescimento do negócio. O empreendedor deve 

compreender que, no mundo dos negócios, “ele é, enquanto ele estiver”. No patamar do 

sucesso, encontram-se aspirações para além do sucesso financeiro, como o prestígio, a rede de 

influências, o poder, dentre outras. Ao sentir seu sabor, alguns empreendedores se esquecem 

do caminho que o levaram até este patamar. Se, por este ou por outros motivos, a situação se 

reverte, deverá poder contar com os que o ajudaram a chegar até lá. 

                                                 
53

Direzenchi (2008), em sua dissertação de mestrado com tema “A interface entre a resiliência e 

empreendedorismo”, define resiliência a partir de Kaplan (1999), “como a capacidade que o ser humano tem de 

enfrentar, vencer e descortinar novas possibilidades frente à adversidade” (Kaplan, 1999 apud 2008, p.1) 
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- Estabelecimento de uma hierarquia de valores:  

Segundo o monge beneditino Anselm Grün a questão central não é „como viver bem 

apesar do trabalho‟, mas „como o engajamento profissional pode fazer o homem progredir em 

seu desenvolvimento pessoal‟. O „mero sucesso‟ não ajuda muito, pois traz consigo a pressão 

por fazer mais, as aflições das preocupações, a frustração de não conseguir, a ansiedade pela 

falta de tempo e até a perda de controle de si mesmo. Para Grün (2007) não há como se livrar 

dos problemas, mas sim, como enfrentá-los. Neste sentido, destaca a importância de se 

conciliar a atuação profissional com a vida pessoal, como um desafio espiritual. Em primeiro 

lugar, atingir o autocontrole para, só depois, poder controlar os outros. Em segundo lugar, 

alcançar a introspecção para ser senhor de seu tempo. Ter tempo de pensar antes de agir e não 

apenas reagir diante dos acontecimentos que o cercam. Em terceiro lugar, estabelecer uma 

hierarquia de valores que dignifiquem e dêem sentido ao agir além dos interesses cotidianos. 

- Saber a hora de parar:  

O insucesso e o encerramento do negócio são acontecimentos normais no ambiente 

das pequenas e médias empresas e deve ser encarado sem nenhum demérito para o 

empreendedor. Entretanto, é comum, diante desta perspectiva, que o empreendedor adote uma 

das seguintes atitudes: ignorar a realidade e não reconhecer o inevitável, desesperar e acabar 

por antecipar o imponderável ou, se acovardar, e fugir diante do inaceitável. Todas estas 

atitudes são passionais ou emocionais. Nenhuma delas resolve o problema, mas simplesmente 

o agrava, impedindo que o empreendedor minimize as perdas financeiras e morais que a 

sociedade impõe a quem está afeto a este tipo de infortúnio. Quando inicia o negócio, o 

empreendedor deve estar preparado para administrar o sucesso, mas se não pode esquecer-se 

do fracasso. Se o sucesso não vier e as coisas não derem certo, o que fazer? Esta „Lição Final‟ 

pode ser aprendida com o professor Randy Pausch
54

 (2008) que ensina como administrar com 

racionalidade diante do imponderável, inaceitável e inevitável: encarar a realidade; fazer o 

que deve ser feito; fixar uma meta; ter um plano (não o ideal, mas o possível), guardar-se para 

contingências e ir em frente, mesmo sabendo que o fim será inglório. 

                                                 
54

 Randy Pausch  foi diagnosticado com um câncer terminal de pâncreas, mas decidiu não se deixar derrotar pelo 

abatimento diante da evidência. Transformou-se em um exemplo de luta e determinação – não contra o 

inevitável – mas sim, o de construir algo de positivo, a partir da fatalidade que em breve o deveria atingir. 
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O Quadro 4 busca relacionar os Indicadores de Comportamento de Sucesso 

apresentados anteriormente (SEBRAE, 2010), com as Habilidades (H), Conhecimentos (C) e 

Atitudes (A) para criação da Competência Empreendedora, conforme proposto pelo autor.  

Indicador de comportamento  % A / E COMPETÊNCIA A SER DESENVOLVIDA 

Planejar anteriormente o negócio +100% C Planejamento do negócio – modelagem 

Participar de reuniões e comunidades +90% A Participação na comunidade 

Investir na capacitação +57% A Busca permanente de novas informações 

Acompanhar ações do concorrente +49% C Gestão do negócio – análise de mercado 

Informar-se para antecipar-se aos fatos +39% H Idealização de oportunidades – predisposição 

Fazer ações conjuntas em parceria +36% A Abertura a parcerias  

Manter-se atualizado com a tecnologia  +28% A Busca permanente de novas informações 

Inovar em processos e produtos +23% H Idealização de oportunidades – criatividade 

Fazer propaganda e divulgação  +21% A Saber gerir o negócio 

Estabelecer objetivo e metas +19% A Clareza na declaração de propósitos 

Controlar o resultado +16% C Gestão do negócio – controle 

Aperfeiçoar produtos e serviços +16% H Idealização oportunidades – oportunismo 

Buscar fonecedores melhores +14% C Gestão do negócio – análise fornecedores 

Seguir objetivos com persistência +14% A Compromisso para trabalhar duro 

Contatar clientes +13% A Aprendizagem contínua com os clientes 

Sacrificar-se para atingir metas +12% A Resiliência diante das dificuldades 

Quadro 4: Processo de realização da Ação Empreendedora e a Competência do “Ser Empreendedor”. 

Fonte: O Autor.  

Algumas atitudes consideradas importantes pelo autor – propensão a assumir riscos, 

humildade e reconhecimento pela participação dos colaboradores, justiça na distribuição de 

resultados, estabelecimento de uma hierarquia de valores na vida do empreendedor e saber o 

momento certo de parar – foram obtidas pela sua experiência profissional do autor e não são 

citadas na pesquisa do SEBRAE, provavelmente pelo contexto mais amplo que estes fatores 

são tratados nesta tese. 

Uma questão central deve ser discutida antes de se seguir em frente: o empreendedor 

desenvolve esta competência por ser ou saber? 

Muito embora o autor se tenha familiarizado com empreendedores que obtiveram 

sucesso apesar de pouca educação formal, em nenhum caso estes indivíduos limitaram sua 

iniciativa para obter uma aprendizagem permanente. Este aprendizado, porém, difere do 

processo acadêmico habitual, no que se refere ao conjunto de conhecimentos, processo de 

transmissão e sua aplicação pelo empreendedor para criar ou melhorar o desempenho de seu 

negócio. Estes fatores serão levados em conta na discussão a seguir, para elaboração das 

diretrizes curriculares para Programas de Formação de Empreendedores. 
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CAPÍTULO 3 – CONSTRUÇÃO DO SABER EMPREENDEDOR 

 

3.1 Escolas do Conhecimento 

 

O século XVI marcou o rompimento do paradigma epistemológico prevalecente na 

Idade Média, fundamentado em saberes e crenças concebidos pela lógica Aristotélica e 

baseados na Escolástica
55

, que se sustentavam por mais de um milênio. 

Na origem desta ruptura estão as mudanças que ocorreram no, então, mundo 

eurocentrista. No campo econômico, o fortalecimento da burguesia (capitalismo) e sua 

consequente expansão territorial (mercantilismo) impulsionaram o aparecimento de soluções 

lógicas, com respaldo na física e na matemática, para se explicar, quantificar e facilitar as 

trocas econômicas da época. No campo cultural, novas ideologias e questionamentos sobre 

uma verdade imposta pela tradição, até então irrefutável, criaram o ambiente para uma 

inquietação intelectual de onde surgiram os ideais de liberdade e individualidade do 

Iluminismo. No campo social, o absolutismo e o direito natural dos príncipes deram lugar às 

raízes do pensamento do liberalismo e da democracia, que culminaram na Revolução Inglesa 

(1688) e na Revolução Francesa (1789). Como consequência destas mudanças, um novo 

saber teria que acompanhar este novo acontecer.  

Para Chizzotti, em “Pesquisa Qualitativa em Ciências Humanas e Sociais” (2010), os 

intelectuais, apoiados pela burguesia e amparados na razão e liberdade, seriam os 

instrumentos para construção deste „novo saber‟ e para a edificação de uma nova sociedade 

que então se desenhava.  

A ciência como uma concepção teórica e uma prática sistemática de investigação, 

que se diferencia da filosofia, surge com a revolução burguesa e desenvolve-se na 

Europa a partir do século XVI. [...] Este movimento passou a invocar a supremacia 

da razão sobre qualquer tipo de autoridade intelectual ou política na investigação e a 

declarar liberdade tanto de investigar como de apresentar os resultados de suas 

descobertas, movimento conhecido como „Iluminismo‟ (CHIZZOTI, 2010, p.19). 

 

                                                 
55

Pensamento cristão da Idade Média, baseado na tentativa de conciliação entre um ideal de racionalidade, 

corporificado especialmente na tradição grega do platonismo e aristotelismo, e a experiência de contato direto 

com a verdade revelada, tal como a concebe a fé cristã. Disponível no Dicionário Houaiss: 

http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=Escol%E1stica&stype=k&x=12&y=14. Visitado em 24 jan. 2011. 

http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=Escol%E1stica&stype=k&x=12&y=14
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Neste contexto, diferentes filosofias surgiram para explicar o processo de construção 

do conhecimento na busca de uma nova concepção para a verdade. É importante destacar que, 

estas linhas filosóficas não se sobrepõem, mas sim, se contrapõem, complementam ou dão 

continuidade, construindo a verdade como em um caleidoscópio
56

.  

Na sequência será apresentada uma síntese
57

 das linhas filosóficas do Empirismo, 

Racionalismo, Idealismo, Republicanismo, Positivismo, Pragmatismo e Progressivismo, com 

ênfase maior neste último, do qual se pretende obter sustentação conceitual na definição de 

uma linha metodológica para construção do conhecimento para o empreendedor. 

– Empirismo (Séc. XVII) 

Com base nas ideias desenvolvidas por Francis Bacon (1561-1626), para o Empirismo 

a razão é uma síntese da experiência. Rejeita as ideias do racionalismo de Descartes e 

fundamenta a verdade na possibilidade de sua comprovação pelas experiências com elementos 

sensíveis e exógenos ao sujeito pesquisador, que possam ser comprovadas cientificamente.  

As sensações ou percepções que formam a experiência externa compõem os dados 

empíricos a partir dos quais se estruturam noções mais gerais e complexas.  

A ideia resulta da universalidade das percepções externas do mundo empírico que 

percutem os sentidos e, neles, ficam impressas. O conhecimento é um processo 

indutivo que se inicia com dados particulares e atinge noções mais gerais. Este 

método permite chegar à generalização da experiência (CHIZZOTI, 2010, p.39). 

O empirismo propõe uma teoria do conhecimento que parte de dados singulares e, pela 

indução, atinge-se uma ideia geral do todo. A verdade é fruto de múltiplas sensações 

individuais que possam ser comprovadas experimentalmente. 

– Racionalismo (Sec. XVII) 

Para o Racionalismo, a razão fundamenta-se em si própria – „penso logo existo‟. 

Assim, contrapondo-se à idéia empirista, para permitir que a razão possa constituir-se na 

vertente única na geração do conhecimento, devem ser eliminadas do pensamento todas as 

ilusões sensíveis. 

                                                 
56

 No caleidoscópio as figuras se compõem, a partir da manipulação da figura existente.  
57

 Até alcançar o Progressivismo, sempre que não citada outra fonte, as informações utilizadas nesta síntese 

foram obtidas da obra de Antônio Chizzotti “Pesquisa Qualitativa em Ciências Humanas e Sociais” (2010). 
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Segundo a visão de René Descartes (1596 – 1650), o Racionalismo é a doutrina que 

afirma que tudo que existe tem uma causa inteligível, mesmo que não possa ser demonstrada 

de fato. “Privilegia a lógica, em detrimento da experiência do mundo sensível, como via de 

acesso ao conhecimento. Considera a dedução como o método superior de investigação 

filosófica” (CHIZZOTI, 2010, p.36). 

 – Idealismo (Sec. XVIII - XIX)
 
 

 O Idealismo está na convergência das duas teorias descritas anteriormente: compõe os 

avanços do conhecimento científico (empirismo) com a importância da razão (racionalismo), 

muito embora não deixe de criticá-los. Há um conhecimento que independe da experiência 

sensível, que não se restringe a mera percepção passiva dos objetos externos, mas pressupõe a 

atividade imprescindível da mente no processo de conhecer. 

A experiência produz um conjunto de impressões sensíveis, põe ordem no caos 

multiforme das sensações particulares por meio de categorias universais, pré-

existentes às sensações, e articula os dados empíricos em um todo inteligível – o 

conceito – sem esta síntese da particularidade o mundo seria uma superposição de 

eventos desconexos. [...] Este conceito é gerado pela razão que se constitui a base do 

conhecimento: A razão é o princípio do conhecimento humano, em virtude do papel 

ativo da consciência que produz o mundo em si e para si (CHIZZOTI, 2010, p. 41). 

Esta concepção de importância da razão está em Immanuel Kant (1724 - 1804), 

considerado fundador do Idealismo. Para ele, o conhecimento não fica restrito à percepção 

passiva dos objetos, mas pressupõe uma atividade da mente no processo de conhecer. Em 

“Crítica da Razão Prática” (1781), Kant destaca a diferença entre a „razão pura‟ e a „razão 

crítica‟. A primeira se fundamenta no determinismo causal que decorre da lei natural e, a 

segunda, na individualidade da escolha do sujeito segundo sua liberdade decorrente da lei 

moral: 

A reunião da causalidade, como liberdade, com a causalidade enquanto mecanismo 

da natureza, estabelecendo-se a primeira pela lei moral, e a segunda mediante a lei 

natural, num só e mesmo sujeito, o homem, é impossível, sem representar este, na 

relação à primeira, com ser em si mesmo, mas relativamente à segunda como 

fenômeno, aquele na consciência pura, este na consciência empírica. Sem isto é 

inevitável a contradição da razão consigo mesma (KANT, 1976, p. 14).   

O indivíduo depende da sua experiência, mas, a razão possui certa independência 

(transcendência). Portanto, seja qual for a índole natural do ser humano, esta pode ser 

direcionada para um determinado fim – a moral – porque não há lugar no mundo sem moral. 

Como consequência, o homem para chegar à perfeição da razão, depende de uma formação 

moral realizada pela educação. 
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Em “Sobre a Pedagogia” (1996), Kant considera que „há uma ordem que precede as 

coisas‟ e a educação tem por função colocar as pessoas em sintonia com esta ordem: “O 

homem não é bom, nem mau, por natureza, porque não é um ser moral por natureza. Torna-se 

moral apenas quando eleva sua razão até os conceitos do dever da lei” (KANT, 1996, p.102). 

Kant está presente em muitas pedagogias que contemplam o desenvolvimento da 

consciência, da ciência e de valores universais, todas com visão otimista do ser humano como 

um conjunto de possibilidades a ser desenvolvidas, configurada pelas suas faculdades 

fundamentais: consciência e liberdade. 

- Republicanismo (Sec. XVIII - XIX) 

Um dos desdobramentos da filosofia do Iluminismo na pedagogia está nas políticas 

públicas para a educação, elaboradas pelo Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, Marquês de 

Condorcet (1743 – 1794). Esta transposição se dá na adaptação da visão filosófica de Kant à 

visão política de Condorcet, no contexto da França pós-revolucionária, carente de políticas 

públicas para direcionar o novo regime.  

Este regime transfere ao Estado a responsabilidade pela educação. Estabelece um 

único conjunto de ensinamentos (instrução), de conteúdo universal, que deve ser ministrado a 

todos na sociedade para garantir a liberdade e o progresso, de acordo com a capacidade de 

cada um, independente da sua condição social. 

Em 1792 foi publicado o “Relatório Condorcet”. Estabelecera um sistema de ensino 

fundamentado em critérios racionais, com decisões curriculares centralizadas pela Sociedade 

Nacional de Ciências e Letras e padronizado, com foco na agricultura, para as regiões 

campestres e, nas artes e comércio, para as cidades. O relatório prescreve detalhadamente o 

processo de ensino em cinco estágios – escola primária, escola secundária, instituto e liceu, a 

ser percorridos para a formação do estudante dos seis aos vinte anos de idade. Este modelo, 

criado pela necessidade de unificação do que se entendia por educação em um período pós-

revolucionário, continua ainda hoje como referência para escola pública de diferentes países e 

foi herdado por muitas instituições particulares. 
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 – Positivismo (Sec. XVIII - XIX) 

O Positivismo de Isidore Auguste Marie François Xavier Comte (1798-1857), surgiu 

como um desenvolvimento sociológico do Ilumismo. Desde sua origem até a contemporidade, 

assumiu diferentes significados, tanto como perspectivas filosóficas, como científicas. 

A filosofia positivista de Comte nega que a explicação dos fenômenos naturais, assim 

como sociais, provenha de um só princípio. A visão positiva dos fatos abandona a 

consideração das causas dos fenômenos (Deus ou natureza) e pesquisa suas leis, vistas como 

relações abstratas e constantes entre fenômenos observáveis. Utiliza o método comparativo 

(histórico e sistemático) para o estudo de diversidades sociais. O conhecimento positivo 

provém da observação que busca „ver para prever, a fim de prover‟, ou seja, conhecer a 

realidade, para que o ser humano possa agir sobre ela e melhorar sua própria realidade. 

Para Chisotti (2010), do ponto de vista científico, o Positivismo usa a observação 

como base experimental e, a previsão científica, obtida pela classificação, comparação e 

experimentação, como métodos de análise. Entretanto, deve-se perceber que cada tipo de 

fenômeno tem suas regras particulares, o que faz com que os métodos de observação sejam 

diferentes. Isto já não ocorre com o método de análise dos dados que está vinculado ao tipo de 

pesquisa a ser realizado. Além disso, no positivismo, a observação conjuga-se com a 

imaginação: ambas fazem parte da compreensão da realidade e são igualmente importantes. 

Para Comte, não é possível fazer ciência sem a imaginação, isto é, sem uma ativa participação 

da subjetividade individual e por assim dizer coletiva. O importante é que essa subjetividade 

seja a todo instante confrontada com a realidade, isto é, com a objetividade, ou seja, a 

observação subordinando a imaginação. 

Na linha de influência de Comte, Émile Durkhein (1858 – 1917), em “Educação e 

Sociologia” (1984), considera a educação como um fato social e a sua principal finalidade é a 

reprodução e preservação de um sistema social. Ou seja, a educação é a socialização do 

indivíduo. 

Chegamos aqui à censura generalizada em que todas estas definições [de educação] 

incorrem. Elas partem do pressuposto segundo o qual existe uma educação ideal, 

perfeita, [...] e é esta a educação universal e única que o teórico se esforça por 

definir... Na realidade, porém, cada sociedade, considerada num determinado 

momento do seu desenvolvimento, possui um sistema educativo que se impõe aos 

indivíduos com uma força irresistível (DURKHEIN, 1984, p.10).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1798
http://pt.wikipedia.org/wiki/1857
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 Por consequência, se os fatos sociais mudam, as práticas educacionais também devem 

mudar. Quando o processo de desenvolvimento dos sistemas educacionais é estudado 

historicamente, “dissociado da religião, do desenvolvimento das ciências, da organização 

política, do estado da indústria, perde completamente o sentido e torna-se incompreensível” 

(DURKHEIN, 1984, p.12).  

Este ideal „uno e diverso‟ constitui o centro da educação. A sociedade somente poderá 

desenvolver-se, entre seus membros, se houver a suficiente homogeneidade que a educação 

possui por função perpetuar, ao mesmo tempo em que deve proporcionar a diversidade 

necessária, sem a qual qualquer cooperação seria impossível. 

A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as que ainda não se 

encontram amadurecidas para a vida social. Ela tem por objetivo desenvolver... um 

certo número de condições físicas, intelectuais e morais que dela reclamam, seja a 

sociedade política, no seu conjunto, seja o meio especial a que ela se destina 

particularmente (DURKHEIN, 1984, p.17). 

Em resumo, para Durkheim , a educação possui o propósito de assegurar a reprodução 

social e, para tanto, promover a homogeneidade necessária para se alcançar a uniformidade 

que a vida coletiva exige. 

Os desdobramentos das linhas filosóficas do Idealismo e do Positivismo irão 

proporcionar os fundamentos epistemológicos para elaboração de estruturas de ensino com 

características padronizadas, normatizadas e prescritivas, cujo processo de decisão é 

centralizado e sua aplicação se dá por reprodução dos conteúdos. Neste trabalho, esta linha 

epistemológica será denominada de “Escola Conteudista”
58

 que, em conjunto com seu braço 

“Escola Tecnicista”
59

, estão presentes na maioria dos programas educacionais da atualidade. 

– Pragmatismo (Sec. XVIII - XIX) 

Para Ghiraldelli em “O que é o Pragmatismo?” (2007) o Pragmatismo é a contribuição 

original dos Estados Unidos para a filosofia universal, cujos intelectuais iniciadores foram 

Charles Peirce (1839-1914), William James (1841-1910) e John Dewey (1859-1952). 
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Segundo Guidotti (2009) a expressão „Pedagogia dos Conteúdos‟ foi criada por José Carlos Libânio na obra „A 

Democratização da Escola Pública‟, para “designar estruturas de ensino preocupadas com a „transmissão e 

assimilação dos conteúdos‟ do saber escolar” (LIBÂNIO, 1985, p.71, apud GUIDOTTI, 2009, p. 99). 
59

Moreira (2006) se refere às „Escolas Tecnicistas‟, criadas nos Estados Unidos da América no início do século 

XX, como projeção da „Escola Conteudista‟, representadas pelo pensamento de John Franklin Bobbitt (1876-

1956), cujo propósito estava na construção científica de um currículo fundamentado na objetividade do 

conhecimento, baseado em aspectos desejáveis que uma personalidade adulta deveria possuir (2006, P.11). 



 

 

 

67 

 

O Pragmatismo surgiu como uma cunha, entre o Empirismo e o Racionalismo.  

Essa cunha deveria funcionar com relação à metafísica e à epistemologia para ajudar 

a superar divergências que eram tratadas como infindáveis disputas entre ambas as 

propostas metodológicas (GHIRALDELLI, 2007, p.18). 

A ideia inicial do pragmatismo estava centrada na eliminação dos dualismos 

característicos da metafísica, como „realidade e aparência‟, „corpo e mente‟, „sujeito e objeto‟, 

dentre outros, por meio da experiência. A noção de experiência, nesse caso, estava associada 

aos conceitos de interação e relação. Apesar desse ponto comum, Peirce, James e Dewey 

compreendiam de modo diferente a aplicação do conceito de experiência, Cada qual de 

acordo com a sua área de pesquisa: 

Peirce entendia a experiência (experience) como „experimento‟ (experiment), ou 

seja, como prática de laboratório, onde os procedimentos aos quais se quer dar 

atenção são adrede preparados, controlados e postos sob alta condição de 

verificação. James considerou a noção de experiência de um ponto de vista, 

digamos, mais psicológico. Ele não desprezava a maneira pela qual Peirce, como 

„homem de laboratório‟, via a experiência, mas trouxe o termo para perto da noção 

de „vivência‟. Dewey, por sua vez, observando seus dois antecessores, procurou 

dissertar sobre o termo experiência de modo a torná-lo mais amplo e útil. Dewey 

reconduziu o termo a seu campo primordial, o da prática social (GHIRALDELLI 

2007, p.16). 

Portanto, a experiência, como fosse interpretada (experimental, psicológica ou social), 

era o método para se chegar à verdade. Ou seja, o pragmatismo deveria ser o instrumental, 

capaz de colaborar com procedimentos de decisão diante de enunciados, e, é claro, de ações. 

“Como isso seria feito? Observando a experiência de um ponto de vista pragmático, isto é 

considerando as alterações no âmbito da vida cotidiana, prática, das relações que eram, enfim, 

as experiências”. (GHIRALDELLI, 2007, p.19). 

Willian James em “O pragmatismo: um nome novo para algumas formas antigas de 

pensar” (1997), reforçou os aspectos mais controversos desta filosofia. Nesta obra, relata o 

ciclo de oito conferências por ele proferidas no Lowell Institute de Boston, na Columbia 

University, em Nova Iorque, entre novembro de 1906 e janeiro de 1907.  

A apresentação do pragmatismo, que James procedeu na oportunidade, valorizou sua 

caracterização enquanto método que permitisse solucionar as controvérsias metafísicas, 

interpretando-as e avaliando-as a partir das suas consequências práticas, como ainda conceber 

suas próprias teorias, que, segundo ele, “tornam-se instrumentos de investigação, deixando de 

ser „respostas a enigmas‟ sobre os quais podemos descansar‟” (JAMES, 1997, p.18). 
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Na sequência são destacados os aspectos mais relevantes, apresentados na ótica de 

William James, sobre a filosofia do Pragmatismo: 

• Sobre o método do „Pragmatismo‟: 

O método do pragmatismo não representa, até agora, nem um resultado particular, 

mas apenas uma atitude de orientação. A atitude de desviar o olhar das coisas 

primeiras, princípios, „categorias‟, supostas necessidades de olhar para as coisas 

ultimas, frutos, consequências, fatos (JAMES, 1997, p. 47). 

• Sobre a definição de „Verdade‟: 

Ideias verdadeiras são as que podemos assimilar, validar, corroborar e verificar. As 

ideias falsas são as que não o permitem. É esta a diferença prática que faz ter ideias 

verdadeiras; é este, portanto, o significado da verdade, pois ela não é conhecida por 

mais nada.  É esta tese que quero defender. A verdade de uma ideia não é uma 

propriedade estável que lhe seria inerente. A verdade acontece a uma ideia. Ela 

torna-se verdadeira pelos acontecimentos. A sua veracidade é de fato um 

acontecimento, um processo: nomeadamente o processo de se verificar a si mesma. 

A sua validade é o processo da sua validação (JAMES, 1997, p.102). 

• Sobre a definição de „Conhecimento‟: 

O conhecimento é presentemente incompleto e sujeito a adição [...] As novas 

verdades são assim o resultado de novas experiências e de velhas verdades 

combinadas e mutuamente modificadas [...] Os nossos modos fundamentais de 

pensar sobre as coisas são descobertas de antepassados imensamente remotos que 

conseguiram preservar-se através da experiência de todas as épocas subsequentes. 

Eles formam uma grande plataforma de equilíbrio no desenvolvimento da mente 

humana, a plataforma senso comum (JAMES, 1997, p. 90). 

John Dewey, outro autor desta filosofia, deu outra vertente para o Pragmatismo, 

tornando-se conhecido como o „filósofo da democracia‟ e o „filósofo da educação nova‟. Seu 

trabalho, não restrito apenas aos campos da filosofia, da lógica e da psicologia, mas também 

voltado para a política e para a educação, disseminou a filosofia do Pragmatismo em todo o 

mundo, atingindo até mesmo aqueles que jamais leriam filosofia por outras vias.  

Dewey descreveu as consequências das experiências de que os homens participavam 

como fonte de ressignificação para a vida:     

Dewey chamava tal ressignificação da „experiência de vida‟ e, especialmente, „vida 

humana‟ e, quando preparada e cuidada, ele a denominava „educação‟. Não foi à toa 

considerado além de filósofo, pedagogo. Ele enfocou um dos centros da prática e da 

ressignificação da experiência – a educação (GHIRALDELLI, 2007, p. 27). 
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3.2  O Conhecimento Baseado na Experiência
60

 (Sec. XVIII - XIX) 

 

Para Dewey em “Experiência e Educação” (2007), o que distingue a educação baseada 

na experiência da educação tradicional é o fato de que as condições encontradas na 

experiência do aluno são utilizadas como fontes de problemas. Na escola tradicional, a fonte 

dos problemas está fora da experiência do aluno. A matéria e o conteúdo da educação já estão 

prontos (foram definidos no passado), portanto, o que resta para a escola fazer é transmiti-los 

para as gerações futuras. Para que isto ocorra, as seguintes características devem orientar o 

processo de aprendizagem, quanto ao seu propósito, métodos de instrução e disciplina escolar: 

- Sobre o propósito da educação: 

O principal propósito ou objetivo é preparar o jovem para suas futuras 

responsabilidades e para o sucesso na vida, por meio da aquisição de corpos 

organizados de informação e de formas existentes de habilitação, que constituem o 

material de instrução (DEWEY, 2007, p.4). 

- Sobre os métodos de instrução: 

Livros, especialmente manuais escolares, são os principais representantes do 

conhecimento e sabedoria do passado e os professores são os órgãos, por meio dos 

quais, os alunos entram em relação com esse material (DEWEY, 2007, p.4). 

- Sobre a relação professor-aluno: 

Desde que as matérias de estudo, tanto quanto os padrões de conduta apropriada 

vêm do passado, a atitude dos alunos, deve ser de docilidade, receptividade e 

obediência. Os mestres são os agentes de comunicação do conhecimento e das 

habilitações e de imposição das normas de conduta (DEWEY, 2007, p.4). 

Pelo sistema „tradicional‟
61

, o conhecimento é imposto ao aluno autoritariamente, sem 

levar em conta seu preparo, maturidade ou se está ao alcance da experiência que então possui 

para assimilá-lo: “Aprender significa adquirir o que já está incorporado aos livros e à mente 

dos mais velhos” (DEWEY, 2007, p.5). Ensina-se um produto, (conhecimento) pronto, 

acabado, sem se levar em conta de onde e como foi obtido, e muito menos quanto às 

mudanças que poderá sofrer no futuro. 
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O Progressivismo (Sec. XVIII - XIX) aqui não deve ser confundido como outra linha filosófica, mas, como o 

próprio Dewey argumenta na apresentação da obra Experiência e Educação (1976), “como um novo movimento 

em educação, adaptado à necessidade de uma nova ordem social” (DEWEY, 1976, p. XVI). 
61

Segundo Cortella (2005), o „tradicional‟, nesta concepção, possui o sentido de arcaico, como algo „ultrapassado 

e que não tem mais aplicabilidade‟. Nesta tese a Escola Tradicional será denominada de „Escola Conteudista‟.  
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O aluno não participa do processo de aprendizagem, mas assimila o conteúdo imposto. 

Não há motivação para aprender, pois não se compreende o porquê se apreende. Sem uma 

compreensão do que irá fazer com o conhecimento adquirido, acaba por retê-lo por repetição, 

motivado pelo reforço negativo da punição. O desafio estaria em dosar a quantidade de 

conhecimento a ser ministrada de maneira que pudesse ser absorvida pelo aluno: 

A ideia de que certas matérias e métodos, bem como o conhecimento pessoal de 

certos fatos e verdades possuem tal valor por si e em si mesmo, é que leva a escola 

tradicional a reduzir as matérias de ensino, de modo geral, a uma dieta de matérias 

pré-digeridas. De acordo com essa ideia, era bastante regular a quantidade e 

dificuldade das matérias oferecidas, em um esquema de dosagens gradativas, pelos 

meses e pelos anos. Esperava-se que o aluno, por seu lado, tomasse as doses assim 

prescritas. Se o aluno, em vez de aceitar o remédio, se fizesse vadio física ou 

mentalmente e, afinal, adquirisse um sentimento de revulsão contra a matéria, era ele 

tido como em falta. Não se examinava se a causa não estaria na matéria ou no modo 

por que era ministrada (DEWEY, 2007, p.40). 

Deveria haver uma interrelação entre a experiência real do estudante e o da sua 

educação. Portanto, a verdadeira experiência educativa deveria ser uma experiência de 

qualidade, prescindindo de duas condições para que isto pudesse ocorrer: a imediata, que 

fosse agradável e de interesse do aluno e, a mediata, que proporcionasse uma influência 

positiva sobre suas experiências posteriores, em caráter progressivo.  

Dewey elabora uma teoria para Educação pela Experiência ou „Escola Progressiva‟
62

, 

sobre a qual apresenta os princípios que a fundamentam, o papel do professor, o propósito do 

ensino e o conteúdo de aprendizagem, conforme descrito a seguir. 

- Princípio da Continuidade e Interação 

Pelo princípio da continuidade, toda e qualquer experiência toma algo das experiências 

passadas e modifica de algum modo as subsequentes. Como consequência, a educação deve 

ser encarada como um processo contínuo de crescimento, no sentido de desenvolvimento não 

apenas físico, mas intelectual e moral, principalmente. 

Pelo princípio da interação, em toda e qualquer experiência ocorre uma interação entre 

o indivíduo, objetos e outras pessoas que fazem parte da situação em que esta experiência 

ocorre, e estes são inseparáveis. Como consequência, o processo de educação deve utilizar as 

condições físicas e sociais do ambiente para delas extrair tudo que possa contribuir para um 

conjunto de experiências que proporcionem o desenvolvimento do aluno. 
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A expressão „Escola Progressiva‟ é utilizada nesta tese para substituir a expressão para a teoria da „Educação 

por Experiência‟, utilizada na obra de Dewey.  
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Estes princípios se interceptam e se unem, correspondendo aos aspectos 

„longitudinais‟ e „transversais‟ da experiência: 

Diferentes situações sucedem uma às outras. Mas, devido ao princípio da 

continuidade, algo é levado de uma para outra. Ao passar o indivíduo de uma 

situação para outra, seu mundo, seu meio ou ambiente se expande ou se contrai. [...] 

O que aprendeu como conhecimento ou habilitação em uma situação torna-se 

instrumento para compreender e lidar efetivamente com a situação que se segue. O 

processo continua enquanto vida e aprendizagem continuem (DEWEY, 2007, p.37). 

Portanto, cada experiência é um processo individual e o seu valor não pode ser julgado 

senão na base de „para quê‟ e „para onde‟ ela se move. Continuidade e interação, em ativa 

união uma com a outra, dão a medida da importância e o valor educativo da experiência em 

causa. 

- Papel do Educador 

Na educação progressiva, a preocupação imediata do educador é com a situação em 

que a interação se processa. Do ponto de vista do aluno, o educador deve ser capaz de julgar 

quais atitudes levam ao seu crescimento contínuo e quais lhes são prejudiciais. Por outro lado, 

como educador, deve selecionar as condições objetivas que serão apresentadas ao aluno, de 

acordo com as suas necessidades e capacidades naquele momento. 

O professor perde a posição de chefe, acima e fora do grupo, para se fazer o líder das 

atividades do grupo. Não mais informa, mas forma, em um processo de troca em que o centro 

é o aluno e o seu processo de crescimento:  

O ofício do professor é velar por que seja aproveitada a oportunidade. Desde que a 

liberdade está nas operações de observação inteligente, na busca das informações e 

de julgamento lúcido para a formação do propósito, a direção dada pelo professor 

para o exercício da inteligência do aluno é a de auxílio à liberdade e não de restrição. 

[...] A sugestão do professor não é um molde para ser continuado e se transformar 

em plano pela contribuição que lhe trarão todos os que se acham empenhado no 

processo de aprendizagem. O desenvolvimento se fará por meio de um dar e receber 

recíprocos, o professor recebendo, mas não tendo medo de dar também. O essencial 

é que o propósito cresça e tome forma por meio do processo de comunicação e 

inteligência social (DEWEY, 2007, p.71). 

 Por conseguinte, o excesso de planejamento prévio, não só é desnecessário, como 

engessa a liberdade do aluno de conduzir sua própria experiência de aprendizagem. Porém, 

excesso não significa inexistência de planejamento. O planejamento deve ter a flexibilidade 

para conciliar o „livre exercício da experiência individual pelo aluno‟, como dar firme direção 

ao „desenvolvimento efetivo da sua capacidade‟ no processo de aprendizagem. 
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- Propósito de Aprendizagem 

O propósito é um objetivo a ser alcançado. Envolve, inicialmente, um impulso que 

leva o estudante a uma reflexão sobre as circunstâncias que o cercam e suas experiências 

passadas, para prever as consequências das suas ações futuras: 

A definição de um propósito se dá em três etapas: 1) observação das condições e 

circunstâncias ambientais; 2) conhecimento do que aconteceu em situações similares 

no passado, conhecimento obtido, em parte, pela lembrança e, em parte, pela 

informação dos que tiverem maiores e mais amplas experiências; e 3) julgamento, 

ou seja, a operação pela qual se concluí através sobre o que significa toda a situação, 

para podermos tomar, então, o propósito de ação. O propósito difere do impulso ou 

desejo original, por essa translação para um plano e método de ação, baseado na 

previsão das consequências de agir nas condições observadas (DEWEY, 2007, 

p.67). 

A filosofia da educação progressiva dá ênfase na importância da participação do 

aluno na formação dos propósitos que dirigem suas atividades durante o processo de 

aprendizagem. Porém, para que tenha valor real de experiência, os propósitos precisam ser 

concretizados. A questão de como e quando concretizá-los, dá consistência prática para 

obtenção dos meios para realizá-los e uma vez compreendidos, transformam este propósito 

em algo concreto e alcançável. 

- Conteúdo de Aprendizado 

Na educação baseada pela experiência, a organização progressiva dos conteúdos de 

aprendizagem deve iniciar pela experiência e pelas capacidades desenvolvidas pelo aluno, 

desde o período anterior à escola. Este quadro de referência fornece o ponto de partida de toda 

aprendizagem posterior. Na sequência, os novos objetivos devem estar relacionados com os 

resultados das experiências anteriores. Isto significa isto que algum avanço tenha ocorrido 

quanto à articulação consciente de fatos e ideias neste processo.  

A preocupação constante do educador deve ser a de flexibilizar os conteúdos com essa 

conexão dos sucessivos estágios de crescimento. Na substituição das matérias pela 

experiência, é importante se levar em conta um conjunto mais amplo de significados, cujo 

conteúdo varia de lugar para lugar e de tempo para tempo, de acordo com as características 

culturais do aluno. Dispor de um único conjunto de conteúdos de aprendizado para todas as 

escolas progressivas seria impossível, uma vez que se afastaria do princípio fundamental da 

conexão da educação com experiências de vida de cada do aluno. 
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Uma breve síntese do processo epistemológico da escola progressiva será supor a 

educação pela experiência como uma educação para se aprender a fazer, baseada na ideia do 

desenvolvimento progressivo do aluno, em um processo interativo e contínuo de 

aprendizagem. Está fundamentado em dois aspectos principais: primeiro, que o problema 

surja das condições da experiência presente do aluno e esteja dentro da sua capacidade e, 

segundo, que este desafio seja tal que desperte nele uma busca ativa por informação e por 

novas ideias. Os novos fatos e novas idéias, assim obtidos, se fazem campo para outras 

experiências, em que diferentes problemas surgirão, em um processo de uma contínua espiral. 

No Quadro 5, é retratada a principal diferença entre o processo epistemológico 

construído pela Escola Conteudista, comparado com as teorias da Escola Progressiva, sob os 

aspectos do Pressuposto Epistemológico, Propósito da Educação, Aplicação do Conhecimento 

pelo aluno, Organização do Currículo, Estratégia de Ensino e a Função do Educador. 

ASPECTO ESCOLA CONTEUDISTA ESCOLA PROGRESSIVA 

PRESSUPOSTO 

EPISTEMOLÓGICO 

O conhecimento já existe e deve ser 

transmitido para o aluno, sem que este 

participe da decisão do que vai aprender 

Há uma relação entre a experiência real do 

aluno e a construção do seu conhecimento, 

baseada na continuidade e na interação. 

PROPÓSITO DA 

EDUCAÇÃO 

Proporcionar ao aluno meio para suas 

responsabilidades futuras pela aquisição 

de corpos organizados de informação e 

de formas existentes de habilitação. 

Proporcionar meios que respondem a 

apelos vitais para o aluno para construção 

de sua vida pela educação por meio de sua 

própria experiência. 

APLICAÇÃO PELO 

ALUNO 

Aprende para saber: 

Prepara o aluno para o futuro sem ele 

saber se, ou quando, o que aprendeu 

será aplicado. 

Aprende para fazer: 

Prepara o aluno para um desenvolvimento 

progressivo, em um processo interativo e 

contínuo, na forma de espiral. 

ORGANIZAÇÃO 

DO CURRÍCULO 

Normativo: 

Conteúdos verticalmente definidos, por 

área de conhecimento, estruturados de 

maneira a assegurar a sua retenção pelo 

aluno. 

Flexível: 

Organização progressiva e interdisciplinar 

dos conteúdos, variando de local e tempo, 

de acordo com o seu desdobramento nas 

experiências realizadas pelo aluno. 

ESTRATÉGIA DE 

ENSINO 

Prescritiva: 

Aprendizagem pela repetição do que 

está organizado em livros ou manuais. 

Progressiva: 

Aprendizagem pela experiência dos alunos, 

motivados por concretizar seus propósitos. 

FUNÇÃO DO 

EDUCADOR 

Educador é o Chefe: 

O professor é o agente de comunicação 

do conhecimento, das habilitações e de 

imposição das normas de conduta. 

Educador é o Líder: 

O centro é o aluno. A preocupação do 

professor é com sua formação e em criar 

situações objetivas de aprendizagem mais 

favoráveis para que esta ocorra. 

Quadro 5: Processo epistemológico construído pela Escola Conteudista, comparados com a Escola Progressiva. 

Fonte: O autor. 
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Com base nas considerações anteriores sobre os pressupostos filosóficos e os 

diferentes processos epistemológicos resultantes da Escola Conteudista e Escola Progressiva, 

não será razoável supor, como referência, um caminho único, universal, para se alcançar êxito 

com a educação. Do ponto de vista desta tese, esta escolha deverá recair, fundamentalmente, 

em função do propósito que ela pretende alcançar: no ensinar para reconstituir conhecimento 

e promover a inclusão social (aprender para ser), ou ensinar para construir uma nova 

realidade (aprender para fazer).  

Antes de prosseguir, é necessário fazer escolha, dentre as linhas epistemológicas 

apresentadas. Qual delas é mais adequada para orientar a formação de empreendedores? 

 

3.3  Escolha da Linha Epistemológica 

Os processos para reconstituir e para construir o conhecimento possuem significados 

distintos. Como consequência, o saber para ser (inclusão social) e o saber fazer (inclusão 

profissional) não podem ser alcançados pelo mesmo sistema de aprendizado. Porém, será 

mais fácil interpretá-los, não como uma condição dicotômica, mas como um contínuo de 

possibilidades para construção do saber. 

Neste contínuo de possibilidades, as duas abordagens metodológicas  descritas, 

anteriormente, aparecem como alternativas para retratar as possibilidades de construção do 

conhecimento. De um lado, a abordagem da Escola Conteudista, cuja característica 

fundamental reside na ênfase sobre reprodução sistemática dos conteúdos tratados, 

sobrepondo a transmissão deste conteúdo pré-estabelecido ao desenvolvimento de 

competências pelo aluno, que, pela educação, assimila esta realidade. De outro lado, a 

abordagem pela Escola Progressiva, pela qual o processo de aprendizado se dá de maneira 

interativa, em processo experimental a ser desenvolvido pelo aluno, pelo qual ele passa a 

compreender a realidade. 

A seguir serão analisadas quatro dimensões aplicadas a estas duas linhas 

epistemológicas – conteúdo de aprendizado, processo de aprendizagem, papel do educador e 

aplicação do conhecimento pelo aluno – de modo a estabelecer sua abordagem segundo o 

propósito da educação. 
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Para efeito desta análise, será tomada como referência a obra de José Antônio 

Severino “Educação, sujeito e história” (2002). Para o autor, do ponto de vista antropológico, 

o pensar antecede a ação, “surge como experiência de subjetividade, um exercício autônomo 

frente à vida prática” (SEVERINO, 2002, p.7) e, para pensar, o ser humano precisa conhecer. 

O autor considera o conhecimento como o esforço do homem para compreender a realidade 

que o cerca. Sendo assim, idealmente, o conhecimento deve preceder o pensar e, este, o agir. 

Daí decorre a importância da educação uma vez que esta “[...] é radicalmente vinculada ao 

conhecimento e se torna sua mediadora para intencionalizar a prática humana” (SEVERINO, 

2002, p.12). 

A existência do homem está integralmente condicionada à prática intencionalizada, ao 

que Severino denomina de práxis, que se efetiva em três dimensões: produtiva, política e 

simbólica. Pela práxis, o homem opera e age, “ela é o movimento que articula dialeticamente 

a operação e a reflexão, a teoria e a prática” (SEVERINO, 2002, p.46) e considera que “a 

educação é uma práxis cujo sentido é intencionalizar as práticas reais pelas quais os homens 

buscam implementar a sua existência” (SEVERINO,  2002,p.69).  

Ao realizar sua existência, o homem intervém na natureza, cujo resultado expresso (e 

acumulado) pela atividade simbolizadora resulta na expressão de sua cultura que, sob outra 

perspectiva, corresponde ao “processo dinâmico pelo qual esses elementos são produzidos e 

apropriados pelos sujeitos mediante as diferentes formas de intercomunicação, dentre as quais 

se destaca a educação” (SEVERINO, 2002, p.61).  

Pode-se, portanto, concluir que a educação assume a função de mediar a 

intencionalização da prática humana na sua intervenção na natureza com dois propósitos: 

mediar esta prática para acumular e reproduzir os resultados passados obtidos neste processo 

de intervenção ou, mediar esta prática para agir na natureza para produzir novos resultados, 

através da sua intervenção.  

Com o propósito de acumular e reproduzir resultados observa-se uma interação entre o 

passado-presente – a educação tem como meta reconstituir a história. Neste caso, importam 

os conhecimentos acumulados de modo a explicar o processo histórico de evolução da 

sociedade para integrar o indivíduo em seu meio sóciocultural. A integração, centralização e 

universalização dos conhecimentos devem orientar as decisões, proporcionando uma visão 

conceitual e consensual necessária para se reproduzir a identidade cultural. 
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O propósito de agir e produzir novos resultados tem como horizonte temporal o 

presente-futuro, uma vez que o resultado desta ação depende desta intervenção. Neste caso a 

educação tem como meta ajudar o homem a construir a história. Sob este aspecto, a 

aprendizagem deverá ser concebida sob uma condição dinâmica, desenhada com a incerteza 

do futuro, tornando o indivíduo apto para se adaptar às mudanças que ocorrem em sua volta. 

Nesta condição, a flexibilização assume papel essencial no processo educacional, tendo como 

consequência a especialização do conteúdo, de acordo com o objeto da ação e da 

descentralização da decisão, para assegurar a sua adaptabilidade e a condição de 

aplicabilidade prática para sua efetivação. 

Aproximando esta análise realizada a partir de Severino (2002) com as abordagens de 

ensino da Escola Conteudista e Escola Progressiva, definidas anteriormente, pode-se 

estabelecer a seguinte relação entre as dimensões de conteúdo de aprendizado, processo de 

aprendizagem, papel do professor e sua aplicação pelo aluno, de acordo com o propósito da 

aprendizagem de construir ou reconstituir a história. 

- Escola Conteudista 

O processo epistemológico é construído tendo como propósito reconstituir o 

conhecimento, preparar o educando para sua inclusão social e permitir sua aplicação pelo 

aluno como uma orientação histórica (aprender para ser). Terá como possíveis características 

um conteúdo padronizado e normativo, um processo de aprendizagem estático e prescritivo, 

com o educador agindo como chefe e transmissor de conteúdos. 

- Escola Progressiva 

Um processo epistemológico com propósito de conduzir o indivíduo para suas ações 

futuras (construir sua histórica), preparar o aluno para sua inclusão profissional e permitir 

uma orientação prática da aprendizagem experimental (aprender para fazer). Terá como 

possíveis características um conteúdo flexível e interativo, um processo de aprendizagem 

dinâmico e progressivo, com o educador agindo como líder e facilitador. 

Ambas as situações descritas acima são utópicas, se caracterizadas nos seus extremos. 

Na sua aplicação, será mais razoável supor que estas ocorram em um contínuo e que as 

variáveis descritas sejam utilizadas conjuntamente para se construir, de maneira flexível, uma 

escola de perfil mais conteudista, ou mais progressiva.  
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A Figura 5 resume estas conclusões. As laterais da figura refletem a dimensão do 

conteúdo de aprendizagem. A parte superior define a dimensão do processo de aprendizagem 

e, a inferior, define a dimensão do papel do professor. A diagonal em seu interior mostra o 

grau de flexibilidade do currículo em função de seu propósito e a correspondência progressiva 

com as dimensões acima definidas.  

 
Figura 5: Características da Escola Conteudista e Escola Progressiva 

Fonte: O autor.  

Pelas características da formação da competência empreendedora descritas 

anteriormente (Capítulo 2), não há dúvida que o propósito da Formação de Empreendedores 

se baseia em processo dinâmico, progressivo, com conteúdo flexível e interativo, conduzido 

por professor facilitador e focado na construção do próprio saber, na inclusão profissional e 

em aprender para fazer, de maneira a proporcionar competência para que realizem a ação 

empreendedora com sucesso.  

Segundo a análise anterior neste capítulo, alcança-se este propósito pelo processo de 

construção do conhecimento pela Escola Progressiva, desenvolvida por John Dewey. 

Portanto, esta será a linha epistemológica a ser utilizada para elaboração das diretrizes 

curriculares para Programas de Formação de Empreendedores nesta tese. 
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3.4 Construção do Conhecimento para o Profissional Reflexivo 

 

Há uma restrição para a aplicação direta das diretrizes da Escola Progressiva na 

elaboração de uma Escola para Formação de Empreendedores. O foco de Dewey era, 

sobretudo, a educação do ensino médio, portanto, idealizado com objetos de aprendizagem 

para este nível escolar, muito distante dos objetos de aprendizagem da criação da competência 

para o empreendedor.   

Para corrigir esta distorção, foi utilizado um desdobramento da Escola Progressiva, 

aplicado para educação de profissionais adultos, que está contido no trabalho de Donald 

Schön
63

 “Educando o Profissional Reflexivo” (2000).  

Os motivos para esta escolha relacionam-se com a convergência encontrada entre o 

escopo da obra (formação de um profissional reflexivo) e o da tese (formação da competência 

empreendedora), ambos contendo a mesma questão central: „a epistemologia da prática‟
64

 e 

sua correspondência com os aspectos metodológicos da Escola Progressiva de Dewey .  

Para Schön (2000), as escolas profissionais
65

 das universidades contemporâneas, que se 

dedicam à pesquisa, privilegiam o conhecimento científico. A racionalidade técnica se sobrepõe 

à competência profissional, na forma de aplicação do conhecimento. O currículo normativo 

destas escolas e a separação que se faz entre a pesquisa e a prática não deixam espaço para o 

profissional refletir na ação, criando assim o dilema entre o rigor e a relevância para educadores, 

profissionais e estudantes.  

                                                 
63

Donald Schön é professor de Estudos Urbanos e Educação no Instituto de Tecnologia de Massachusets, tornando-

se ph.D. (1955) em filosofia, pela Universidade de Harvard, orientado pelo próprio John Dewey. 
64

Para Schön, a epistemologia da prática trabalha com a questão do conhecimento profissional. Toma como 

ponto de partida a competência e o talento inerentes ao indivíduo pela experiência acumulada e os ganhos que 

adquire, progressivamente, com a reflexão durante a ação, que desenvolve em situações de incerteza, 

singularidade e conflito. Importante destacar a correspondência destes pressupostos com a teoria desenvolvida 

por Dewey sobre a „educação pela experiência‟ (op. cit.). 
65

Por escolas profissionais, Schön entende como escolas que preparam pessoas para trabalhar em atividades cujo 

desempenho profissional pode ser avaliado por resultados práticos (administração, engenharia, arquitetura etc.) e 

dependem da interpretação, decisão e ação do profissional, como no caso do empreendedor. Não se tratam de 

escolas profissionalizantes do ensino médio, como SENAI e SENAC, por exemplo, que formam técnicos 

operadores.  
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Esta dissociação entre a teoria e a prática ocorre por dois motivos principais: o primeiro, 

relacionado com a definição do problema e, o segundo, com relação ao dilema entre o rigor 

teórico e a relevância prática na situação de aprendizagem.  

Com relação ao primeiro aspecto definição do problema, na concepção da escola 

profissional atual, os alunos solucionam problemas instrumentais, previamente definidos, 

aplicando a teoria e a técnica, obtidas com a aprendizagem sistemática. A dificuldade com esta 

concepção é que o problema, na prática, não está claramente expresso, mas sim, deve ser 

diagnosticado pelas consequências caóticas, fruto de situações problemáticas delineadas 

utopicamente: 

Essas zonas indeterminadas da prática – a incerteza, a singularidade e os conflitos de 

valores – escapam aos cânones da racionalidade técnica. [...] Se ele [profissional] quiser 

tratá-lo de forma competente, deve fazê-lo através de um tipo de improvisação, 

inventando e testando estratégias situacionais que ele próprio produz (SCHÖN, 2000, p. 

17). 

Portanto, não é pelas soluções técnicas que se convertem situações desestruturadas em 

problemas bem-definidos. Ao contrário, pela compreensão destas situações problemáticas é que 

a solução técnica se torna viável para eles. Assim, para existir uma solução é preciso primeiro 

que haja um problema e, este, „não está previsto no manual de aprendizagem‟ da escola. 

Com relação ao segundo aspecto, a relevância entre teoria e prática, a situação de conflito 

está em supor que, no ensino profissionalizante, haja uma teoria que reflita todas as possíveis 

situações que possam ocorrer na prática. Por esta hipótese, as escolas se fundamentam em uma 

racionalidade técnica, implantada por um currículo normativo, nos moldes dos currículos 

elaborados no início do século XX, com a seguinte sequência de aprendizagem: ciência básica – 

ciência aplicada – habilidades técnicas – prática cotidiana. Por este caminho, o conhecimento 

teórico precede a prática: 

Elas partem da ideia de que a pesquisa acadêmica rende conhecimento profissional útil 

e de que o conhecimento profissional ensinado nas escolas prepara os estudantes para as 

demandas reais da prática. Esses dois pressupostos estão sendo cada vez mais 

questionados (SCHÖN, 2000, p.20). 

 No ensino profissional, há uma questão temporal entre o surgimento do problema e a 

formulação de uma teoria para solucioná-lo. Diante do ambiente complexo, instável, incerto e 

conflituoso da realidade, a prática precede e cria matéria para novas teorias no sentido de dar 

solução a estes problemas. Nesta situação, a relevância da prática prevalece ao rigor teórico. 
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Como não se pode contar com um manual de aprendizagem que preveja todas as 

situações e apresente todas as soluções de maneira explícita, o conhecimento profissional deve 

ser obtido de forma tácita, pelo aprendizado que se dá durante a experiência na ação e a prática. 

 

3.4.1 Sobre os Fundamentos da Prática na Escola Profissional Reflexiva 

 

Para Schön (ibidem), há três fundamentos que sustentam a construção do 

conhecimento na prática profissional reflexiva: o „conhecer na ação‟, o „refletir na ação‟ e o 

„conhecer na prática‟.  

Pelo „conhecer na ação‟, o ato de conhecer está na ação, revelado durante a sua 

“performance”, sem produzir efeitos imediatos. Uma reflexão posterior ao ocorrido permitirá 

a obtenção de um saber tácito, implícito na ação, aprendido durante a sua realização, e que, 

posteriormente, irá direcionar uma ação futura. 

Qualquer que seja a linguagem que venhamos a empregar, nossas descrições do ato de 

„conhecer na ação‟ são sempre construções. Elas são sempre tentativas de colocar, de 

forma explícita e simbólica um tipo de inteligência que começa por ser tática e 

espontânea (SCHÖN, 2000, p.31). 

  O „refletir na ação‟ ocorre durante a ação e dá uma nova forma ao que está sendo 

feito, enquanto ainda está sendo feito. Neste processo de tentativa e erro, a reflexão sobre 

cada tentativa e seus resultados fornecem uma nova perspectiva para a próxima decisão ainda 

dentro da ação, e assim, sucessivamente. 

O que distingue o „refletir na ação‟ de outras formas de reflexão é sua imediata 

significação para a ação. No „refletir na ação‟, o repensar de algumas partes de nosso 

„conhecer na ação‟ leva a experimentos imediatos e a mais pensamentos que afetam 

o que estamos fazendo (SCHÖN, 2000, p. 34). 

Muito embora possuam uma dimensão temporal diferente, tanto o „conhecer na ação‟ 

como o „refletir na ação‟ são processos que podem ser desenvolvidos de maneira tácita, sem 

que isto prejudique a mudança no quadro de referência do profissional para ações futuras.  
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A terceira condição de aprendizagem proposta por Schön é o „conhecer na prática‟
66

. 

Este processo se dá pela iniciação do profissional nas tradições de uma comunidade 

profissional que exerce aquela prática. “Apreende suas convenções, seus limites, suas 

linguagens e seus sistemas apreciativos, seu repertório de modelos, seu conhecimento 

sistemático e seus padrões para o processo de „conhecer na ação‟” (SCHÖN, 2000, p.39). 

Uma aula prática ocorre em um contexto que se aproxima da realidade, projetado para 

que o estudante possa aprender fazendo
67

. O aprendizado se dá por projetos que simulem ou 

representem a situação prática, sob a supervisão do professor-instrutor e com o entrosamento 

de grupos de trabalho, que se tornam tão, ou mais importante que aquele, para o processo de 

aprendizagem. Neste sentido, uma aula prática é um ambiente virtual que incorpora maneiras 

individuais de ver, pensar e fazer, que, com o tempo, leva a autonomia do estudante com 

relação àquela prática.  

Pelo ensino Prático Reflexivo, o estudante adquire uma nova compreensão para 

situações incertas, únicas e conflituosas da prática. Porém, o conhecimento adquirido 

não resolve todas estas situações, assim como nem todo problema possui uma resposta 

integralmente certa ou errada. Por esta prática, os estudantes devem aprender um tipo de 

reflexão que vai além das regras que se podem explicitar, não apenas por enxergar novos 

métodos de raciocínio, como ainda, por construir e testar novas categorias de 

compreensão, estratégias de ação e formas de conceber os problemas da realidade. 

 

3.4.2 Diretrizes para Construir Conhecimento pela Prática Profissional Reflexiva 

Para Schön, a relação ensino-aprendizagem orientada à formação do Profissional 

Reflexivo deve obedecer a três diretrizes: 

 

                                                 
66

Segundo o autor, “uma prática profissional é o domínio de uma comunidade de profissionais que compartilham, 

nos termos de Dewey, as tradições de uma vocação. Eles compartilham convenções de ação que incluem meios, 

linguagens e ferramentas distintivas e operam dentro de tipos específicos de ambientes institucionais” (2000, p.36). 
67

 Não se deve confundir o treinamento técnico profissionalizante com o „conhecer na prática‟. O primeiro se dá 

pelo ensino, regras e procedimentos aplicados a problemas instrumentais (p.e: torneiro). O „conhecer na prática‟ 

ocorre em „pensar como‟ (p.e: administrador), por fatos relevantes e com formas de investigação pelas quais 

raciocinam para encontrar, diante do problema, as conexões entre conhecimento geral e casos particulares. 
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- Processo de aprendizagem: 

A ênfase é posta na aprendizagem pelo fazer, a qual John Dewey descreveu, há 

muito tempo, como a „disciplina primeira ou inicial‟: „O reconhecimento do curso 

natural do desenvolvimento (...) sempre envolve situações nas quais se aprende 

fazendo‟ (DEWEY, 1974, p. 364 apud SCHÖN 2000, p. 24). 

- Processo de ensino: 

Ao estudante, não se pode ensinar o que ele precisa saber, mas se pode instruir. Ele 

tem que enxergar por si próprio e à sua maneira, as relações entre meios e métodos 

empregados e resultados atingidos. Ninguém mais pode ver por ele, e ele não poderá 

ver apenas falando-se a ele, mesmo que o falar correto possa guiar seu olhar e ajudá-

lo a ver o que ele precisa ver‟ (DEWEY, 1974, p. 151 apud SCHÖN 2000, p.25). 

- Relação ensino e aprendizagem: 

A passagem gradual à convergência de significado é mediada, quando acontece por 

um diálogo distintivo entre o estudante e o instrutor, no qual a descrição da prática 

está entrelaçada com a performance, e as interações complexas entre estudante e 

instrutor tende a conformar-se em uns poucos modelos básicos, cada um adequado a 

diferentes contextos e tipos de aprendizado (SCHÖN, 2000, p.27). 

Durante a relação ensino-aprendizagem, o instrutor assume um papel de 

orientador para que o aluno alcance seu propósito de aprendizagem em um processo de 

crescimento mútuo. 

O conjunto de conhecimentos (teóricos e práticos) a ser transmitido na formação do 

profissional reflexivo depende sempre da área de atuação a que ele se destina.  Mesmo assim, 

algumas orientações podem servir de base para o tratamento destes conteúdos. Um 

aspecto é que a matéria objeto de estudo não pode ficar restrita a „unidades territoriais‟ 

de conhecimento, mas deve assumir uma abordagem de caráter interdisciplinar, tal qual 

ocorre em situações reais. Outro aspecto é o horizonte temporal de cada unidade de 

aprendizagem, que demanda intensidade e duração que podem ir muito além das exigências 

normais de uma cadeira (seis meses, usualmente), estendendo-se em um processo de 

construção e reconstrução continuada, sem uma duração específica. Em função desta 

característica, o currículo assume uma perspectiva construcionista, levando em consideração 

a progressividade existente na interação entre a teoria e a prática, para realização do propósito 

de aprendizagem. 

No Quadro 6, a seguir, são comparados os processos de construção do conhecimento 

pela Escola Progressiva e pela Escola Reflexiva, sob os aspectos do Pressuposto 

Epistemológico, Propósito da Educação, Aplicação do Conhecimento pelo aluno, 
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Organização do Currículo, Estratégia de Ensino e Função do Educador. Cabe destacar a 

semelhança existente entre ambos os processos, a diferença está no público-alvo para efeito 

de aprendizagem. 

ASPECTO ESCOLA PROGRESSIVA ESCOLA REFLEXIVA 

PRESSUPOSTO 

EPISTEMOLÓGICO 

Há uma relação entre a experiência real do 

aluno e a construção do seu conhecimento, 

baseada na continuidade e na interação. 

Há uma relação entre a experiência 

profissional com a construção do seu 

conhecimento, desenvolvida pelo  

„conhecer na ação‟ e  do „refletir na ação‟. 

PROPÓSITO DA 

EDUCAÇÃO 

Proporcionar meios que respondem a apelos 

vitais para o aluno para construção de sua 

vida pela educação por meio de sua própria 

experiência. 

Proporcionar ao aluno condições para que 

este desenvolva competência para exercer 

com êxito uma atividade profissional que 

exija a tomada de decisão.  

APLICAÇÃO PELO 

ALUNO 

Aprende para fazer: 

Prepara o aluno para um desenvolvimento 

progressivo, em um processo interativo e 

contínuo, na forma de espiral. 

Aprende para saber decidir: 

Prepara-se para ser o profissional que 

„aprende fazendo‟ pela reflexão na ação. 

ORGANIZAÇÃO 

DO CURRÍCULO 

Flexível: 

Organização progressiva e interdisciplinar 

dos conteúdos, variando de local e tempo, 

de acordo com o seu desdobramento nas 

experiências realizadas pelo aluno. 

Interativo: 

Organização pela prática que precede a 

teoria e cria matéria para novas teorias, 

levando em conta todas as áreas de 

conhecimento que envolva o problema. 

ESTRATÉGIA DE 

ENSINO 

Progressiva: 

Aprendizagem pela experiência dos alunos, 

motivados por concretizar seus propósitos. 

Construtivista: 

O conhecimento é obtido por „aprender 

fazendo‟ pelos alunos, motivados pelos 

progressos alcançados no saber aplicado. 

FUNÇÃO DO 

EDUCADOR 

Educador é o Líder: 

O centro é o aluno. A preocupação do 

professor é com sua formação e em criar 

situações objetivas de aprendizagem mais 

favoráveis para que esta ocorra. 

Educador é o Orientador: 

O centro é o aluno que não se pode 

ensinar, mas orientar para que enxergue os 

meios e métodos empregados, e os 

resultados obtidos. 

Quadro 6: Processo epistemológico construído pela Escola Progressiva, comparados com a Escola Reflexiva. 

Fonte: O autor 

Um tipo de currículo apropriado para um ensino prático reflexivo é um problema 

complexo e difícil. Segundo Dewey, aprender envolve pelo menos três fatores – 

conhecimento, habilidade e caráter
68

. Como consequência, o dinamismo, interatividade e 

interdisciplinaridade devem estar presentes na formação deste processo de aprendizagem, que 

“é constituído de experiências progressivas que respeitam a individualidade do sujeito e a sua 

capacidade de aprendizagem, de maneira a promover a sua autonomia no saber, para fazer 

acontecer” (DEWEY, 1974, p. 181 apud SCHÖN, 2000, p.228). 

                                                 
68

 Destaca-se a similaridade com o conceito de Competência Empreendedora desenvolvido anteriormente, cuja 

definição engloba três fatores semelhantes aos definidos por Dewey: Conhecimento, Habilidade e Atitude.   
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Entretanto, há ainda um importante ponto de divergência entre o processo de 

construção de conhecimento para a formação de um Profissional Reflexivo e o processo para 

formação do Empreendedor. Muito embora ambos convirjam na sua questão central - „a 

epistemologia da prática‟ – diferenciam-se em um aspecto de suma importância – a aplicação 

do conhecimento pelo aluno. Pela Escola Reflexiva, educa-se o aluno para construir sua 

carreira profissional. Pela Escola de Formação de Empreendedores, educa-se o aluno para 

construir sua própria existência. Portanto, a autonomia, preconizada por Dewey, assume 

dimensões diferentes, o que irá refletir nas características de ambos os processos 

epistemológicos. 

 

3.5 Construção do Conhecimento para o Empreendedor 

 

Paulo Freire em „Pedagogia para Autonomia‟ (1996) retrata os aspectos da autonomia, 

do „aprender fazendo‟, e do „saber de experiência feito‟, que serão úteis no delineamento do 

Currículo para Formação de Empreendedores. 

Para Freire (1966), formar, muito mais do que treinar, é criar condições para o aluno 

pensar certo e conquistar sua própria autonomia no saber: „e pensar certo, é fazer certo‟. A 

prática de ensinar é algo mais do que a simples transferência de conhecimento, „mas criar 

possibilidades para a sua própria produção ou construção‟ e, portanto, „exige respeito à 

autonomia do ser do educando‟. 

É preciso que o educando [no caso o empreendedor] vá assumindo o papel de sujeito 

da produção de sua inteligência do mundo e não apenas o de recebedor daquilo que 

lhe seja transferido pelo professor (FREIRE, 1996, p. 124). 

Esta deve ser a ideia central do processo de construção do conhecimento para o 

empreendedor: permitir que ele se torne o seu próprio professor e com isso ganhe autonomia 

no saber, uma vez que o empreendedor não aprende para hoje, mas para sempre. Não existe o 

“status” de formado na condição do empreendedor. Ele possui a necessidade de apreender 

continuadamente para dar sequência ao seu negócio. Assim, existe sempre uma condição de 

inacabado em seu saber. 
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Outro aspecto importante na reflexão sobre a obra de Freire (ibidem), e que se aplica à 

formação de empreendedores, é a importância de se conciliar a teoria com a prática. 

É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 

próxima prática. O próprio discurso teórico necessário à reflexão crítica tem de ser 

de tal modo concreto que quase se confunda com a prática (FREIRE, 1996, p. 39).  

Para o empreendedor não cabe a defasagem no tempo entre o aprender (teoria) e o 

fazer (prática), como é comum nos programas de ensino tradicionais. O aprendizado do 

empreendedor deve ser orientado para conciliar o aprender fazendo, ou seja, ao adquirir uma 

visão crítica (conceitual) sobre determinado assunto, ele deverá associá-la à sua prática no 

sentido de aperfeiçoá-la e assim progredir interativamente. 

Quando se pensa na formação de empreendedores não há como se desprezar o saber 

prático que já possuem, fruto do seu convívio social e da experiência adquirida na condução 

de seu negócio. Para Freire (ibidem) este „saber de experiência feito‟ é tão importante como o 

saber acadêmico. 

Não há para mim, na diferença e na distância entre a ingenuidade e a criticidade, 

entre o saber de pura experiência feito e o que resulta dos procedimentos 

metodicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma superação (FREIRE, 1996, p. 31) 

O empreendedor não irá modificar sua “leitura do mundo”, durante o aprendizado, 

mas sim, aperfeiçoá-la. Neste sentido, o ensino do empreendedor deverá ser construído a 

partir da sua realidade individual (de vida, de experiências, do cotidiano) e não de conceitos 

absolutos como costuma acontecer no modelo de ensino atual. É a partir da leitura de seu 

mundo particular que se deverá construir o conjunto de conhecimentos a ser compartilhado 

(não distribuído) para ajudar o empreendedor a melhorar a sua compreensão desta realidade. 

Com base nestas considerações, no Quadro 7, a seguir, são realizados alguns ajustes 

nas características do processo epistemológico pela Escola Reflexiva, para se chegar a sua 

aplicação para a Escola de Formação de Empreendedores. 
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ASPECTO ESCOLA REFLEXIVA ESCOLA DE EMPREENDEDORES 

PRESSUPOSTO 

EPISTEMOLÓGICO 

Há uma relação entre a experiência 

profissional com a construção do seu 

conhecimento, desenvolvida pelo  

„conhecer na ação‟ e  do „refletir na ação‟. 

Há uma relação entre a aprendizagem e o 

interesse do aluno, de modo que este 

construa seu conhecimento, a partir da 

realização de seu projeto de vida. 

PROPÓSITO DA 

EDUCAÇÃO 

Proporcionar ao aluno condições para que 

este desenvolva competência para exercer 

com êxito uma atividade profissional que 

exija a tomada de decisão.  

Proporcionar ao aluno os meios necessários 

para que ele desenvolva sua competência 

para realizar uma ação empreendedora com 

sucesso. 

APLICAÇÃO PELO 

ALUNO 

Aprende para saber decidir: 

Prepara-se para ser o profissional que 

„aprende fazendo‟ pela reflexão na ação. 

Aprende para ter autonomia no saber e ser: 

Prepara-se para ser um cidadão emancipado 

na sua condição econômica e social. 

ORGANIZAÇÃO 

DO CURRÍCULO 

Interativo: 

Organização pela prática que precede a 

teoria e cria matéria para novas teorias, 

levando em conta todas as áreas de 

conhecimento que envolva o problema. 

Projeto: 

O conhecimento é um processo em que o 

aluno aprende fazendo, relacionando o saber 

teórico com o fazer acontecer prático, em 

uma série sucessiva de pequenas realizações. 

ESTRATÉGIA DE 

ENSINO 

Construtivista: 

O conhecimento é obtido por „aprender 

fazendo‟ pelos alunos, motivados pelos 

progressos alcançados no saber aplicado. 

Problematização: 

O conhecimento é obtido pela solução de 

problemas a ser resolvidos pelos alunos para 

avançar em seu projeto de negócio. 

FUNÇÃO DO 

EDUCADOR 

Educador é o Orientador: 

O centro é o aluno que não se pode 

ensinar, mas orientar para que enxergue os 

meios e métodos empregados, e os 

resultados obtidos. 

Educador é o Facilitador: 

O centro é o aluno e a preocupação do 

professor é ensiná-lo a aprender por si 

próprio, de maneira que obtenha autonomia 

na construção do próprio saber. 

Quadro 7: Processo epistemológico construído pela Escola Reflexiva, comparados com a Escola para Formação 

de Empreendedores. 

Fonte: O autor 

As características descritas acima para o Pressuposto Epistemológico, Propósito da 

Educação, Aplicação do Conhecimento pelo Aluno, Organização do Currículo, Estratégia de 

Aprendizagem, Papel do Educador, são utilizadas como orientação para se estabelecer as 

diretrizes curriculares na elaboração de Programas para Formação de Empreendedores, 

conforme descrito na seqüência.  
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CAPÍTULO 4 – DIRETRIZES CURRICULARES E PROPOSTA PARA PROGRAMA 

DE FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES 

 

4.1  Contextualização do Currículo  

 

A palavra currículo tem sua origem etimológica
69

 no latim curriculum que significa 

corrida, carreira, ou lugar onde se corre. Sem dúvida, uma expressão adequada para designar 

o percurso que deve ser percorrido para se atingir uma meta. Neste caso, a meta para se ajudar 

a desenvolver a competência empreendedora. 

Segundo Hamilton (1992), a origem histórica do currículo decorre das mudanças 

ocorridas durante a Renascença, que moldaram uma nova forma de escolarização pós-

medieval que, até então, se organizara em classes independentes. Uma nova proposta de 

escolarização universal em conjunto com os novos vínculos estabelecidos entre a educação e 

controle burocrático da educação pelo Estado, reclamava para si a centralização das decisões 

até então fracionadas – como poderiam essas diferentes frações de uma escola ser ajustadas e 

administradas como um todo? As tentativas para responder a esta questão resultaram no termo 

“curriculum” utilizado até hoje com significado semelhante. 

Para Hamilton (ibidem), a expressão curriculum referia-se ao curso inteiro de vários 

anos seguidos por cada estudante, daí a associação de seu significado de origem latina com a 

ideia de corrida ou carreira. Este enfoque confirmava a ideia de que os diferentes elementos 

de um curso educacional deveriam ser tratados como peça única. Falar de um currículo na 

pós-Reforma é apontar para uma entidade educacional que exibe tanto a globalidade estrutural 

quanto a completude sequencial. Portanto, a emergência do currículo trouxe um maior 

controle tanto sobre o sistema de ensino como ao processo de aprendizagem. 

Sacristán (1998) define currículo como um projeto seletivo de cultura, social, política 

e administrativamente condicionado, que preenche a atividade escolar e que se torna realidade 

dentro das condições da escola, tal como se acha configurada. 

                                                 
69

 Conforme Dicionário Houaiss: 

http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=curr%EDculo&stype=k&x=13&y=13. Visitado em 21 de fev. 

2011. 

http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=curr%EDculo&stype=k&x=13&y=13
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Portanto, o currículo possui um papel estratégico na educação, por transformar suas 

metas básicas em estratégias de ensino e por fazer parte de um sistema educativo que serve a 

determinados interesses concretos nele  refletidos, inclusive do ponto de vista social: 

O currículo é o mecanismo através do qual o conhecimento é distribuído 

socialmente. É uma opção histórica que „reflete uma trama cultural, política, social e 

escolar‟ que acaba por espelhar o mecanismo de socialização, formação, segregação 

ou integração do sistema de educação (SACRISTÁN, 1998, p.17). 

Como consequência, o escopo do currículo se torna bastante amplo. Relaciona-se com 

o processo de participação da escola em um determinado sistema social, pelo qual constitui 

uma forma particular de se entrar em contato com a cultura pelo conhecimento, desde a sua 

concepção até a formalização deste conhecimento em conteúdos e práticas de ensino, a que 

são submetidos tanto professores como alunos, em uma relação permanente que envolve os 

contextos „sociedade-cultura-currículo-prática‟. 

Sacristán (ibidem) ressalta que o conteúdo do currículo não pode estar dissociado dos 

diferentes contextos do sistema educativo no qual se configura. Distingue oito subsistemas 

que influenciam a constituição do currículo: o âmbito da atividade político-administrativa, o 

subsistema de participação e controle, a ordenação do sistema educativo, o sistema de 

produção de meios, os ambientes de criação culturais e científicos, o subsistema técnico-

pedagógico, o subsistema da inovação e o subsistema prático-pedagógico. 

Destaca ainda a relação “teoria-prática” a ser observada no currículo, que ultrapassa 

muito claramente as práticas de ensino-aprendizagem desenvolvidas nas aulas: 

Se a prática é impensável sem ser concebida como expressão de múltiplos usos, 

mecanismos e comportamentos relacionados com o desenvolvimento de um 

determinado currículo, a comunicação entre teoria-prática não pode desconsiderar a 

mediatização curricular como canal privilegiado (SACRISTÁN, 1998, p.29). 

Finalmente, o currículo deve refletir o propósito da educação, e todas as demais 

práticas pedagógicas devem estar sob sua mediação. A prática (como ensinar) deve estar 

subordinada ao conteúdo (o que ensinar). Toda reforma voltada à melhoria do sistema 

educativo não pode dissociar esta relação teoria-prática.  

A tecnocracia pseudocientífica que domina boa parte do sistema pedagógico 

desconhece esta relação, preocupando-se mais em como ensinar (método) do que 

ensinar (conteúdo), esgotando assim os recursos destinados a esta reforma sem 

alcançar eficácia pretendida (SACRISTÁN, 1998, p.30).  
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O conceito de currículo pode alcançar, pelo menos, três enfoques diferentes 

(MASETTO, 2003, 65):  

- O primeiro enfoque está mais ligado ao „sentido etimológico‟ do currículo, e 

significa tudo aquilo que precisa ser ensinado ou aprendido segundo uma ordem de 

progressão determinada num ciclo de estudos. A preocupação está em como 

ordenar o que precisa ser aprendido numa sequência determinada, e não com a 

fragmentação dos conteúdos. Ao aluno caberá fazer uma síntese para aplicá-la em 

sua profissão, quer durante o curso, ou após, na sua carreira profissional; 

- O segundo enfoque está associado à ideia de „currículo oculto‟, que corresponde à 

inclusão de temas que não estão explícitos no currículo formal, redirecionados pela 

interação entre professores e alunos, com o propósito de discutir assuntos que 

surgem espontaneamente durante as aulas, despertando interesse no grupo e 

promovendo seu desenvolvimento;  

- O terceiro é o enfoque do currículo para criação de competências, como um 

conjunto de conhecimentos, habilidades, [atitudes] e valores que os alunos precisam 

desenvolver, de maneira „integrada e explícita‟, mediante práticas de ensino que 

privilegiem a experiência do aluno nas situações de aprendizagem. 

Desta forma, por este terceiro enfoque, o currículo envolve a seleção de um conteúdo, 

método de transmissão e aplicação do conhecimento para o desenvolvimento da pessoa na 

sua totalidade, pela experiência progressiva obtida na relação de aprendizagem, abrangendo 

pelo menos três áreas de formação: do conhecimento, de habilidades e de atitudes ou valores, 

que constituem a base para a formação de competências.  

No caso específico para formação de empreendedores, é importante acrescentar mais 

um requisito para a concepção de currículo – o compartilhamento de experiências
70

 que deram 

certo (ou não) e podem produzir efeito sinérgico na ação de empreender. 

Por estar orientado para o desenvolvimento de competências, por englobar a 

organização da aprendizagem na área cognitiva e por estar voltado para formação integral do 

indivíduo, este último enfoque para o conceito de currículo servirá como base para definição 

das diretrizes curriculares para Programas de Formação de Empreendedores. 

                                                 
70

 Deve-se destacar a diferença entre experiência e vivência – a primeira pode ser compartilhada, a segunda não. 

Interessa ao empreendedorismo as experiências que podem ser compartilhar (partilhar com para crescer).  
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Sob o aspecto metodológico, a organização do currículo com esta orientação supõe a 

definição de elementos que permitam organizar, estruturar as disciplinas e as atividades 

necessárias, bem como, um sistema de acompanhamento da execução do próprio currículo. 

Estes elementos são apresentados a seguir, segundo uma adaptação de Masetto (2003): 

1. Quais os objetivos de aprendizado que se pretende que os alunos adquiram ao 

longo deste processo de formação;  

2. Qual a competência a ser desenvolvida pelos alunos em termos de conhecimento, 

habilidades, valores e atitudes, no final deste processo; 

3. Quais os conteúdos de aprendizado a ser tratados e como estão organizados para 

criação desta competência; 

4. Qual a metodologia de ensino (técnicas, recursos, meios para compartilhamento de 

experiências) a ser utilizados para transmissão do conhecimento;  

5. Quais princípios orientam o papel do professor em um trabalho docente 

colaborativo e integrado; 

6. Quais as ações que permitem a integração da teoria com a prática, de acordo com 

as áreas de conhecimento e atividades propostas; 

7. Qual o processo de avaliação a ser aplicado ao aluno, quanto a sua formação e ao 

currículo, quanto a sua efetividade nos propósitos estabelecidos. 

Dentro das possibilidades existentes para elaboração de currículos com o objetivo de 

desenvolvimento de competências, de acordo com os propósitos acima, está a estratégia 

organização de currículos por Projetos de Trabalho, conforme descrito na sequência. 

 

4.2 Metodologia para Organização de Currículo por Projetos 

 

A estratégia de organização de currículos por Projetos de Trabalho permite relacionar 

diferentes conteúdos e informações, em torno de problemas a ser solucionados pelos alunos. 

Diferencia-se do método tradicional, pelo conhecimento não estar determinado de antemão 

(livro ou professor), mas sim, por ser constituído, a partir da pesquisa a ser realizada pelo 

aluno em etapas sucessivas, cada qual com seu próprio propósito. 
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William Kilpatrick (1871-1965), também aluno de John Dewey e influenciado pelo 

método da Educação Progressiva, foi quem primeiro publicou sobre este tema na obra „O 

Método do Projeto‟ (1918), com a ideia de dar liberdade para o aluno escolher situações de 

aprendizagem que lhe fossem mais significativas e valorizar sua participação efetiva neste 

processo. 

Para Franco (2008), atualmente a metodologia de projetos é retomada por autores que 

buscam suporte à fragmentação do conhecimento, numa abordagem problematizadora, 

integradora, crítica, participativa e reflexiva. Com a metodologia orientada por projetos foi 

possível deixar os métodos de aprendizagem orientados pela memorização de conteúdos, para 

um processo em que a retenção se dá pela vivência de experiências com as quais o aluno 

interage durante o seu processo de aprendizagem. 

[Esta alteração] dos currículos e práticas pedagógicas [...] aponta para uma nova 

perspectiva epistemológica que valoriza a produção do conhecimento e o concebe 

como um fenômeno cultural, [...] para integração entre a teoria e a prática, para sua 

organização interdisciplinar, [...] para aprendizagem a partir de enfoques 

problematizadores enfim, para a formação integral da pessoa humana (FRANCO, 

2008, p.18). 

 Behrens (2004) propõe a metodologia de projetos por meio de fases de evolução. 

Considera que estas fases não necessariamente se constituem em uma regra fixa, mas sim, 

como proposições que vão sendo selecionadas diante dos objetivos e da interação e 

negociação com os envolvidos:  

- Apresentação e discussão do projeto;  

- Contextualização do tema; Aulas expositivas dialogadas;  

- Pesquisa individual; Produção individual;  

- Discussão coletiva crítica e reflexiva;  

- Produção coletiva;  

- Produção final;  

- Avaliação coletiva do projeto. 

No ensino por projeto, o aluno aprende a resolver problemas, pelo encaminhamento e 

desenvolvimento de determinada situação, relacionando teoria com a prática e integrando 

conhecimentos de diferentes áreas de maneira interdisciplinar, em especial para a 

aprendizagem profissional.  
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O encaminhamento da técnica se dá pela seguinte relação de ensino e aprendizagem 

(MASETTO, 2003, p.107): 

- O professor solicita que cada aluno (grupo) escolha um projeto de seu interesse;  

- A seguir, discute com o grupo os passos para elaboração de cada etapa do projeto e 

acompanha a sua realização de maneira contínua
71

; 

- Os alunos desenvolvem as atividades e, ao final de cada etapa, apresentam o 

resultado para debate com o grupo, de modo que a aprendizagem também possa 

ocorrer pela socialização dos conhecimentos adquiridos individualmente.   

Para Fernando Hernàndez, em “Organização de currículos por projetos de trabalho” 

(1998), a Metodologia por Projetos é uma forma de organizar a atividade de ensino e 

aprendizagem. Implica em considerar que tais conhecimentos não se ordenam para sua 

compreensão, de uma forma rígida, nem em função de algumas referências disciplinares pré-

estabelecidas, ou de uma homogeneização dos alunos.   

A função do projeto é favorecer a criação de estratégias de organização dos 

conhecimentos escolares em relação a: 1) o tratamento da informação, e 2) a relação 

entre os diferentes conteúdos em torno de problemas ou hipóteses que facilitem aos 

alunos a construção de seus conhecimentos, 3) a transformação da informação 

procedente dos diferentes saberes disciplinares em conhecimento próprio 

(HERNADÈZ, 1998, p. 61). 

Para Hernàndez (ibidem), a aprendizagem por Projeto de Trabalho obedece às 

seguintes diretrizes:  

- O objeto de estudo é um eixo interdisciplinar; 

- Assume uma atitude pró-ativa por parte dos alunos;  

- Pressupõe uma estrutura lógica e sequencial de conteúdos;  

- Desencadeia uma série de ações correlatas entre professor e aluno;  

- Assume uma aplicação prática dos problemas abordados;  

- Valoriza a memorização compreensiva por parte dos alunos; 

- Avalia todo o processo de aprendizagem.  

Esta abordagem pode trazer os seguintes benefícios para a relação ensino-

aprendizagem (HERNÀNDEZ, 1998, p.62): 

                                                 
71

Este acompanhamento é fundamental para que o professor corrija eventuais inconsistências, durante cada etapa 

do projeto, e que o aluno a corrija antes de concluí-la, permitindo que este aprenda durante a elaboração do 

trabalho. 
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- Um sentido da aprendizagem que quer ser significativo, ou seja, que pretende 

conectar e partir do que os estudantes já sabem que se há de abordar; 

- Assume, como princípio básico para sua articulação, a atitude favorável para o 

conhecimento por parte dos estudantes, sempre e quando o professorado seja capaz 

de conectar com seus interesses e de favorecer a aprendizagem; 

- Configura, a partir da previsão, por parte dos docentes, uma estrutura lógica e 

sequencial dos conteúdos, numa ordem que facilite sua compreensão; 

- Permite visualizar, com um evidente sentido de funcionalidade, o que se deve 

aprender. Para isso, torna-se fundamental a relação dos procedimentos com as 

diferentes alternativas para organização dos problemas abordados; 

- Valoriza a memorização compreensiva de aspectos da informação, com a 

perspectiva de que esses aspectos constituam uma base para estabelecer novas 

aprendizagens e relações; 

- Por último, a avaliação trata, sobretudo, de analisar o processo seguido ao longo de 

toda a sequência e das interrelações criadas na aprendizagem. 

Para tanto, é importante se estabelecer uma relação de interação entre professor e 

alunos, iniciando-se com a escolha do tema, sobre o que ambos “devem questionar sobre a sua 

necessidade, relevância, interesse ou oportunidade [e a viabilidade] de trabalhar um ou outro 

determinado tema” (HERNÀNDEZ, 998, p.67) 

Durante a realização dos projetos, cabe aos alunos o papel de participar da busca, 

síntese e análise das informações obtidas para realização dos Projetos.  

Esse envolvimento dos estudantes na busca da informação tem uma série de efeitos 

que se relacionam com a intenção educativa dos Projetos. Em primeiro lugar, faz 

com que assumam como próprio o tema, e que aprendam a situar-se diante da 

informação, a partir de suas próprias possibilidades e recursos. Também lhes leva a 

envolver outras pessoas na busca de informação, o que significa considerar que não 

se aprende só na escola, e que o aprender é um ato comunicativo, já que necessitam 

de informação que os outros trazem. Mas, sobretudo, descobrem que eles também 

têm uma responsabilidade na sua própria aprendizagem, que não podem esperar 

passivamente que o professor tenha todas as respostas e lhes ofereça todas as 

soluções, especialmente porque, como já foi dito, o educador é um facilitador e, com 

frequência, um estudante a mais. (HERNÀNDEZ, 1998, p. 75) 

Neste processo, a função do professor é agir como „facilitador‟, gerando um alto grau 

de autoconsciência e de significância nos alunos com respeito à sua própria aprendizagem, 

“de forma especial a partir de sua capacidade para transformar as referencias informativas em 

materiais de aprendizagem com intenção crítica e reflexiva” (HERNÀNDEZ, 1998, p. 76). 
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Mas, se a busca das fontes de informação favorece a autonomia dos alunos, é, acima 

de tudo, o diálogo promovido pelo educador para tratar de estabelecer comparações, 

inferências e relações, que o ajuda a dar sentido à forma de ensino e de aprendizagem que se 

pretende com os Projetos. Nesse diálogo, é essencial superar dois preconceitos do aluno: por 

um lado, achar que pode aprender tudo por si mesmo e, por outro, que o professor está ali para 

cobrar. Superado ambos os obstáculos, ele será receptivo frente à informação apresentada 

pelo professorado. Para tanto, Hernàndez (ibidem) propõe a seqüência de atividades 

professor-aluno para realização do projeto, descrita no Quadro 8 a seguir. 

POR PARTE DOS PROFESSORES POR PARTE DOS ALUNOS 

1.  Estabelece os objetivos educativos e de 

aprendizagem. 

2.  Estabelece a possibilidade do tema. 

3.  Seleciona os conceitos e procedimentos que prevê 

possam ser tratados no Projeto. 

4.  Realiza a avaliação inicial: O que sabemos ou 

queremos saber sobre o tema. 

5. Pré-sequencializa os possíveis conteúdos a trabalhar 

em função da interpretação das respostas dos alunos. 

6.  Realiza propostas de sequenciação e ordenação de 

conteúdos. 

7.  Busca fontes de informação; elabora um índice. 

8. Compartilham propostas. Buscam um consenso organizativo. 

9. Preestabelece atividades. 
10. Planeja o trabalho (individual, em pequeno grupo, 

turma). 

11. Apresenta atividades. 
12.  Realiza o tratamento da informação, a partir das 

atividades. 

13. Facilita meios de reflexão, recursos, materiais, 

informação pontual. Papel de facilitador. 

14. Trabalho individual: ordenação, reflexão sobre a 

informação. 

15. Favorece, recolhe e interpreta as contribuições dos 

alunos – avaliação. 

16. Autoavaliação. 

17. Contraste entre a avaliação e autoavaliação 

18. Análise do processo individual de cada aluno: Que 

aprendeste? Como aprendeste? 

19. Conhecer o próprio processo e em relação ao grupo. 

20. Estabelecer uma nova sequência. 

Quadro 8: Sequência de síntese da atuação do professorado e dos alunos em um currículo por projeto. 

Fonte: Currículos por Projeto de Trabalho (HERNÀNDEZ, 1998, p.82) 

Pela compatibilidade dos propósitos e procedimentos apresentados anteriormente, com 

a criação de competências para realização de uma ação empreendedora, a metodologia de 

organização de currículos por Projetos de Trabalho será adotada para organização do 

Programa para Formação de Empreendedores. 
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4.3  Diretrizes Curriculares para Programas de Formação de Empreendedores 

 

 Para definição destas diretrizes, torna-se necessário fazer algumas marcações sobre os 

conceitos desenvolvidos até então, resultado das pesquisas bibliográfica e documental 

realizadas anteriormente, sobre as quais, as quatro questões propostas na introdução desta 

tese, para atingir seu propósito na formação de empreendedores, devem ser respondidas: 

- Qual a competência que o empreendedor deverá desenvolver para ter sucesso no seu 

empreendimento?  

- Qual o processo de construção de conhecimento será mais eficaz e motivará o 

empreendedor a buscar esta competência? 

- Quais as diretrizes que deverão orientar o currículo que o empreendedor deverá 

seguir para desenvolver esta competência? 

- Como elaborar um Programa de Formação de Empreendedores, com base nestas 

diretrizes, que dê suporte à aplicação prática desta competência na realização de um 

novo empreendimento? 

No Capítulo 2, que responde a primeira questão, foi definida a competência necessária 

(conhecimentos, habilidades e atitudes) para realizar uma ação empreendedora com sucesso. 

Com base na análise realizada, conclui-se que estes conhecimentos se restringem ao que 

interessa ao empreendedor para idealizar, planejar, implantar, operar e colher o resultado-

negócio, em um processo dinâmico, porque dinâmicos são os fatores que o motivam a realizar 

esta ação. Sustentam o sucesso desta iniciativa as habilidades e as atitudes que o 

empreendedor deve desenvolver além do saber, que também devem fazer parte de seu 

processo de formação. 

No Capítulo 3, que responde à segunda questão, a partir da análise de diferentes 

„Escolas de Conhecimento‟, foi justificada a seleção da Escola da Educação Progressiva 

(DEWEY, 1976) e seus desdobramentos na Escola do Profissional Reflexivo (SCHÖN, 2000) 

e da Pedagogia da Autonomia (FREIRE, 1996), de modo a se criar os fundamentos 

epistemológicos para uma Escola de Formação de Empreendedores proposta pelo autor.  

Como conclusão desta análise foram definidos os aspectos descritos no Quadro 9, que 

constituem o processo epistemológico para a formação de empreendedores:   
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ASPECTO ESCOLA DE EMPREENDEDORES 

PRESSUPOSTO 

EPISTEMOLÓGICO 

Há uma relação entre a aprendizagem e o interesse do aluno, de modo que este 

construa seu conhecimento, a partir da realização de seu projeto de vida. 

PROPÓSITO DA 

EDUCAÇÃO 

Proporcionar ao aluno os meios necessários para que ele desenvolva sua 

competência para realizar uma ação empreendedora com sucesso. 

APLICAÇÃO PELO 

ALUNO 

Aprende para ter autonomia no saber e ser: 

Prepara-se para ser um cidadão emancipado na sua condição econômica e social. 

ORGANIZAÇÃO DO 

CURRÍCULO 

Projeto: 

O conhecimento é um processo em que o aluno aprende fazendo, relacionando o 

saber teórico com o fazer acontecer prático, em uma série sucessiva de pequenas 

realizações. 

ESTRATÉGIA DE 

ENSINO 

Problematização: 

O conhecimento é obtido pela solução de problemas a ser resolvidos pelos alunos 

para avançar em seu projeto de negócio. 

FUNÇÃO DO 

EDUCADOR 

Educador é o Facilitador: 

O centro é o aluno e a preocupação do professor é ensiná-lo a aprender por si 

próprio, de maneira que obtenha autonomia na construção do próprio saber. 

Quadro 9: Processo epistemológico construído pela Escola para Formação de Empreendedores. 

Fonte: O autor 

O Capítulo 4 conceituou o currículo como um meio para se criar competência e foram 

relacionados os elementos que compõem um currículo com esta natureza (MASETTO, 2003).  

A seguir, foi selecionada a metodologia para Organização de Currículo por Projetos 

(HERNÀNDEZ, 1998) como uma estratégia consistente com este conceito de currículo.  

Para responder a terceira questão proposta anteriormente, cabe agora transformar os 

aspectos do processo epistemológico propostos para a Escola de Empreendedores em 

diretrizes para elaboração do currículo para programas de formação com esta finalidade. 

Neste sentido, o Quadro 10 fornece uma primeira aproximação relacionando os 

aspectos do processo epistemológico escolhido e os elementos que compõem o currículo. 

PROCESSO EPISTEMOLÓGICO DIRETRIZES PARA O CURRÍCULO 

PRESSUPOSTO EPISTEMOLÓGICO ORIENTAÇÃO DO CURRÍCULO 

PROPÓSITO DA EDUCAÇÃO OBJETIVOS DE APRENDIZADO 

APLICAÇÃO PELO ALUNO COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS 

ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO CONTEÚDOS DE APRENDIZADO 

ESTRATÉGIA DE ENSINO METODOLOGIA DE ENSINO 

FUNÇÃO DO EDUCADOR PAPEL DO PROFESSOR 

Quadro 10: Referências cruzadas entre os aspectos do processo epistemológico da Escola de 

Empreendedores e os elementos das Diretrizes do Currículo para Formação de Empreendedores. 

Fonte: O Autor. 

O resultado desta análise é apresentado em duas etapas: a primeira, na sequência, será 

utilizada para construção das diretrizes supracitadas; a segunda, para elaboração do currículo 

para formação de empreendedores.  
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1. Sobre o Pressuposto Epistemológico: Orientação do Currículo 

Diretriz para o Currículo PFE:  

 

O processo de construção de conhecimento deve ser orientado pelo princípio da 

Aprendizagem Significativa, permitindo que o aluno participe da decisão do que ele 

deve aprender ao longo do programa. 

 

Uma estratégia para alcançar este propósito é a da Aprendizagem Significativa, que 

envolve o aluno como um todo (cultura, valores, profissão), permitindo que ele construa seu 

próprio conhecimento, respondendo a perguntas que lhe interessem. “O processo de 

abordagem pela Aprendizagem Significativa está voltado para a vida dos alunos, ajudando a 

lidar com situações vivenciais, pessoais e profissionais, como o seu projeto de vida” 

(MASETTO, 2003, p. 75).  

Para o empreendedor a Aprendizagem Significativa alcança significado à medida que 

tudo o que aprende está voltado para idealizar, planejar e gerir seu negócio. Isto compreende a 

sua participação na escolha sobre o que é de seu interesse em termos de aprendizagem
72

- 

aquilo que lhe é lhe é vital para construir e conduzir o seu empreendimento. 

Esta situação, aparentemente, pode tornar a organização do currículo pouco 

consistente e sua aplicação pouco produtiva mas, na prática, isto não é verdade. A 

organização do currículo por Módulos de Aprendizagem, Unidades Temáticas e Aulas-

Atividade, na sequência para o desenvolvimento do processo da ação de empreender, permite 

que o aluno, ao concluir o programa, também tenha concluído a aplicação dos conhecimentos 

adquiridos em seu negócio.  

A experiência do autor mostra que a organização do currículo com base nesta 

estratégia, em que recai sobre o aluno a escolha de qual assunto deverá concentrar sua 

aprendizagem, acaba por trazê-lo a todos os módulos do programa, quer por estar motivado e 

acabar se interessando por tudo, quer por querer participar das soluções encontradas pelos 

demais participantes para superar as barreiras para o desenvolvimento do seu negócio. 

 

 

                                                 
72

 Para Dewey, só o vital, o que interessa, ou aquilo que é importante para o aluno realizar o seu projeto de vida.  
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2. Sobre o Propósito da Educação: Objetivos de Aprendizado 

Diretriz para o Currículo PFE:  

 

O programa deve despertar no aluno a iniciativa empreendedora e permitir que 

desenvolva habilidades, conhecimentos e atitudes para que possa realizar, com sucesso, 

sua ação de empreender. 

O objetivo do programa de formação de empreendedores deverá ser o de ajudar ao 

aluno a desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes para realizar sua iniciativa 

empreendedora com sucesso. 

Com base neste objetivo, o propósito da educação deve ir além do propósito de 

desenvolver a capacidade cognitiva dos alunos.  

Deve incluir aperfeiçoar a capacidade do aluno de pensar, dar um significado para 

aquilo que ele apreende e permitir que ele perceba a relação entre aquilo que 

aprende e a sua atividade profissional, de tal sorte que este tenha capacidade de 

construir o seu próprio conhecimento (MASSETO, 2003, p.19). 

Neste sentido, o currículo deve permitir que o aluno desenvolva o trinômio “SER-

SABER-FAZER ACONTECER” presentes na ação de empreender. Para tanto, deve alcançar 

a compreensão do que é ser empreendedor, discutir os diferentes perfis do empreendedor, 

sendo estimulado a reconhecer o seu próprio perfil e as carências a ser superadas para se 

tornar um empreendedor bem sucedido (SER). A seguir, o aluno deve desenvolver os 

conhecimentos básicos para criação de um novo empreendimento, que ele pratica idealizando 

o seu, desde a escolha de uma oportunidade, até sua modelagem em um Plano de Negócios 

(SABER). Finalmente, o aluno é orientado como iniciar seu próprio negócio e quais as demais 

práticas de gestão mais relevantes para assegurar o seu sucesso (FAZER ACONTECER). 

 

3. Sobre a Aplicação pelo Aluno: Competências a ser Desenvolvidas pelo Aluno 

Diretriz para o Currículo PFE:  

 

O aluno deve adquirir não só competência nas práticas de gestão necessárias para seu 

sucesso empresarial, mas também, para se tornar um cidadão livre para decidir o seu 

próprio caminho.     
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O aluno que conclui um programa de formação de empreendedores terá desenvolvido 

os saberes necessários para criar e conduzir o seu próprio negócio. Estes saberes estão 

divididos em duas categorias: o Saber para Ser e Saber Fazer Acontecer. 

O Saber para Fazer Acontecer está relacionado com as práticas para criação de um 

negócio, já discutida anteriormente. Sob este aspecto, pretende-se que o aluno desenvolva as 

seguintes competências: 

- Tenha uma atitude empreendedora a ser aplicada na sua carreira profissional;  

- Saiba como identificar a oportunidade de um novo negócio e transformá-la em um 

novo empreendimento;  

- Esteja preparado para enfrentar o mundo das pequenas e médias empresas com as 

práticas de gestão adquiridas.  

 O Saber para Ser, porém, não pode ser ensinado, mas construído pelo aluno. Este é o 

momento em que o indivíduo alcança autonomia e independência para realizar sua 

emancipação econômica e social. Agora é chegada a hora de adquirir outro conhecimento, ou 

acrescentar ao saber já adquirido, que não pode ser ensinado em sala de aula, mas que 

interage com este de maneira sinérgica. Para Freire é o„saber de experiência feito‟. 

Não há para mim, na diferença e na distância entre a ingenuidade e a criticidade, 

entre o saber de pura experiência feito e o que resulta dos procedimentos 

metodicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma superação (FREIRE, 1996, p.31). 

Ainda, segundo Freire, este é o trabalho individual de cada sujeito na construção do 

seu destino e da inteligência do mundo, que lhe proporciona sua efetiva realização. 

Há algo ainda de real importância a ser discutido na reflexão sobre a recusa ou ao 

respeito à leitura de mundo do educando por parte do educador. A leitura do mundo 

revela, evidentemente, a inteligência do mundo que vem cultural e socialmente se 

constituindo. Revela também o trabalho individual de cada sujeito no próprio 

processo de inteligência do mundo (1996, p. 123). 

 

4. Sobre a Organização do Currículo: Currículo por Projeto de Trabalho 

Diretriz para o Currículo PFE:  

 

O conhecimento deve ser um eixo composto por conteúdos interdisciplinares, que 

devem estar organizados numa estrutura lógica e sequencial, para o aluno construir o 

seu projeto de negócio.   
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Conforme discutido anteriormente, a estratégia de organização de currículos por 

Projetos de Trabalho permite relacionar diferentes conteúdos e informações, em torno de 

problemas a ser solucionados pelos alunos. Diferencia-se do método tradicional, pelo 

conhecimento não estar determinado de antemão, mas sim, por ser constituído, a partir da 

pesquisa a ser realizada pelo aluno, em etapas sucessivas, cada qual com seu propósito. 

Segundo a concepção de Hernàndez (1998), a execução de um currículo organizado 

por projetos é resultado da interação entre professores e alunos, intercalada por um processo 

de obtenção, análise e troca de informações.  

Esta concepção é refletida na sequência de etapas descritas no Quadro 11 a seguir, 

para aplicação dos procedimentos na operacionalização de um currículo por projeto, adaptado 

a um Programa de Formação de Empreendedores: 

ETAPAS ATIVIDADE RESULTADO 

I

I 
Contextualização 

Apresentação e debate sobre o que 

é „empreendedorismo‟ e „visão de 

negócios‟. 

Discussão em grupo sobre o papel 

do empreendedorismo na 

comunidade, do ponto de vista 

econômico e social.  

Apresentação e debate sobre o que 

é „ser empreendedor‟. 

Análise e reflexão individual sobre 

o perfil empreendedor de cada 

aluno.  

II 
Aulas expositivas 

dialogadas 

Apresentação dos conceitos gerais 

sobre cada parte do projeto: 

criação, planejamento e gestão. 

Discussão (grupo ou classe) sobre a 

aplicação dos conceitos discutidos 

em cada projeto individualmente. 

III 
Pesquisa e produção 

individual (ou grupo) 

Levantamento de informações para 

solução da etapa do projeto. 

Solução da etapa do projeto com 

aplicação da teoria na prática. 

IV 
Discussão coletiva 

crítica e reflexiva 

Apresentação da solução para a 

etapa aos demais participantes do 

programa. 

Análise crítica e reflexiva 

(sugestões) e como outros grupos 

solucionaram o problema 

(exemplos). 

V 
Produção final e 

avaliação do projeto 

Conclusão do projeto para criação 

ou gestão do negócio. 

Desdobramento da iniciativa em 

um novo negócio, ou no 

aperfeiçoamento do negócio já 

existente. 

Quadro 11: Etapas para realização de um currículo para formação de empreendedores por projeto. 

Fonte: Adaptado de Hernàndez (1998, p.82). 
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5. Sobre a Metodologia de Ensino: Metodologia da Problematização 

Diretriz para o Currículo PFE:  

 

As atividades devem ser propostas com a finalidade de aplicação e intervenção pelo 

aluno e que vivenciam o processo de aprendizagem pela ação-reflexão-ação. 

A Metodologia da Problematização dispõe de procedimentos didáticos adequados 

para um currículo orientado por projetos. As atividades são contextualizadas como problemas 

a ser resolvidos pelos alunos, o que as tornam significativas, desafiadoras e envolventes, 

obedecendo às seguintes etapas (FRANCO, 2008, p. 39): 

- Primeira etapa: os alunos entram em contato com a realidade pela observação:  

observam atentamente, organizam registros sistematizados, identificam 

dificuldades, carências, discrepâncias que serão transformadas em problemas. 

- Segunda etapa: envolve o levantamento dos pontos-chave, ou pontos essenciais 

do problema que deverão ser aprofundados para refletir sobre as possíveis 

causas e encontrar encaminhamentos para solucioná-los. 

- Terceira etapa: é a teorização, em que os alunos buscam as informações que 

necessitam sobre o problema dentro dos pontos-chave já definidos. 

- Quarta etapa: os alunos elaboram hipóteses de solução com base nas pesquisas 

realizadas que fornecerão elementos para elaborarem crítica e criativamente 

possíveis soluções. 

- Quinta etapa: é a aplicação à realidade que implica no compromisso dos alunos 

de voltar à sua realidade para transformá-la com base nos estudos,  hipóteses e 

solução desenvolvidas. 

O Método da Problematização é aplicado na execução do Programa para Formação de 

Empreendedores. Por ele os problemas são apresentados para introduzir cada unidade 

temática e como roteiro para discussão dos respectivos conteúdos, em um processo interativo 

e progressivo envolvendo pesquisa (busca de informação para solução do problema) – 

reflexão (apresentação e discussão em classe) – ação (aplicação da solução no negócio). 

Com relação às metodologias que podem dar suporte ao Método da Problematização, 

são propostas as práticas de ensino apresentadas no Quadro 12, aplicadas de acordo com a 

finalidade da aula (MASSETO, 2003): 
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PARTE DA AULA OBJETIVOS METODOLOGIAS 

CONCEITUAL 

Conhecer a diversidade de interpretações dos alunos, 

trocar informações, discutir temas, desenvolver a 

participação e a capacidade de se trabalhar em equipe. 

Demonstração 

Debates 

Seminários 

PRÁTICA 

Aplicar conhecimentos, resolver problemas e situações 

que simulem a realidade por estudos de caso, 

desempenho de papéis, jogos de empresa e participação 

em ambientes profissionais. 

Estudos de caso (projeto) 

dirigido 

Pesquisas de campo 

Participação em atividades 

profissionais 

Quadro 12: Metodologias de Ensino para Formação de Empreendedores  

Fonte: O Autor 

 

 

6. Sobre o Papel do Educador: Educador é o Facilitado 

Diretriz para o Currículo PFE: 

 

O educador deve estar centrado no aluno, transmitindo a informação, orientando e 

motivando para que este alcance o seu propósito de aprendizado por si mesmo. 

O professor deve estar ocupado em ensinar seus alunos a aprender e a tomar 

iniciativas, ao invés de ser somente fonte de conhecimento. Portanto, além do processo 

cognitivo, o professor deverá estar apto para aperfeiçoar a capacidade de pensar do aluno, dar 

um significado para aquilo que ele está aprendendo, perceber a relação entre o que ele está 

aprendendo e sua atividade profissional, criar capacidade de construir o próprio 

conhecimento, e desenvolver competências e habilidades de um profissional capaz e cidadão 

responsável. Enfim, o docente assume o papel de facilitador para que o aluno alcance 

autonomia no saber. 

Para atuar como um facilitador, o professor deverá ter em mente que todo o integrante 

do grupo deve estar envolvido com o uso dos resultados do processo de aprendizagem. Deve 

levar em conta que o ensino do empreendedorismo não é apenas um processo de transmissão 

de conhecimentos, mas também um fenômeno social e, ao mesmo tempo individual. Assim, 

ambas as dimensões devem ser consideradas durante a relação de ensino e aprendizagem. 

Ainda com a finalidade de agir como um facilitador, a atuação do professor deverá ser 

sempre proativa, quer tomando a iniciativa para a orientação do aluno, ou delegando a 

autonomia para que o próprio aluno solicite sua orientação quando julgar necessário. 
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O autor desta tese sugere que o profissional que irá atuar como professor no Programa 

de Formação de Empreendedores tenha como formação teórica de base, ou prática, a área de 

negócios. Os professores de outras áreas, principalmente de pedagogia, que não possuem 

qualquer vínculo com empreendedorismo e a prática de negócios, encontrarão dificuldade 

para ensinar a outros, o que não possuem familiaridade. Uma solução viável é a utilização de 

professores da área de pedagogia para capacitar os profissionais formados na área de negócios 

nas práticas pedagógicas selecionadas para o programa. 

No quadro 13 abaixo, é apresentada uma síntese com os aspectos do processo 

epistemológico proposto para a Escola de Empreendedores. São diretrizes para elaboração do 

currículo para programas de formação de empreendedores. 

ESCOLA DE EMPREENDEDORES DIRETRIZES PARA O CURRÍULO PFE 

PRESSUPOSTO 

EPISTEMOLÓGICO 

Há uma relação entre a aprendizagem 

e o interesse do aluno, de modo que 

este construa seu conhecimento a 

partir da realização de seu projeto de 

vida. 

O processo de construção do 

conhecimento é orientado pelo 

princípio da Aprendizagem 

Significativa, permitindo que o aluno 

participe da decisão do que ele deve 

aprender ao longo do programa. 

ESTRATÉGIA DE 
APRENDIZAGEM 

 

PROPÓSITO DA 

EDUCAÇÃO 

Proporcionar ao aluno os meios 

necessários para que ele desenvolva 

sua competência para realizar uma 

ação empreendedora com sucesso. 

Despertar no aluno a iniciativa 

empreendedora e permitir que  

desenvolva habilidades, 

conhecimentos e atitudes para que 

possa realizar, com sucesso, sua ação 

de empreender. 

OBJETIVO DE 
APRENDIZADO 

 

APLICAÇÃO PELO 

ALUNO 

Aprende para ter autonomia no saber 

e ser: 

Prepara-se para ser um cidadão 

emancipado na sua condição 

econômica e social. 

O aluno adquire competência nas 

práticas de gestão necessárias para o 

seu sucesso empresarial, mas 

também, para se tornar um cidadão 

livre para decidir o seu próprio 

caminho.   

COMPETÊNCIA  

DESENVOLVIDA  

ORGANIZAÇÃO 

DO CURRÍCULO 

Projeto: 

O conhecimento é um processo em que 

o aluno aprende fazendo, relacionando 

o saber teórico com o fazer acontecer 

prático, em uma série sucessiva de 

pequenas realizações. 

Por Projeto de Trabalho: 

O conhecimento é um eixo composto 

por conteúdos interdisciplinares, 

organizados em estrutura lógica e 

sequencial para o aluno construir o 

seu projeto de negócio.   

CONTEÚDOS DE 

APRENDIZADO 

ESTRATÉGIA DE 

ENSINO 

Problematização: 

O conhecimento é obtido pela solução 

de problemas a ser resolvidos pelos 

alunos para avançar em seu projeto de 

negócio. 

Problematização: 

As atividades devem ser propostas 

com a finalidade de aplicação e 

intervenção pelo aluno, que 

vivenciam o processo de aprendizado 

pela ação-reflexão-ação. 

METODOLOGIA 

DE ENSINO 

FUNÇÃO DO 
EDUCADOR 

Educador é o Facilitador: 

O centro é o aluno e a preocupação do 

professor é ensiná-lo a aprender por si 

próprio, de maneira a obter autonomia 

na construção do próprio saber. 

Educador é o Facilitador: 

Deve estar centrado no aluno, 

transmitindo a informação, 

orientando e motivando para que este 

alcance o seu propósito de 

aprendizado por si mesmo. 

PAPEL DO 
PROFESSOR 

Quadro 13: Aspectos do processo epistemológico proposto para a Escola de Empreendedores e diretrizes para 

elaboração do currículo para programas de formação de empreendedores. 

Fonte: O Autor 
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4.4 Proposta para Programa de Formação de Empreendedores 

 

1. Objetivos de Formação 

O objetivo de formação do Programa para Formação de Empreendedores é o de 

permitir que o participante desenvolva competência para realizar uma ação de empreender 

com sucesso e, com isso, adquirir autonomia no saber e no ser. 

Ao final do programa, o participante deverá ter desenvolvido as seguintes capacidades 

necessárias para obter sucesso empresarial na ação de empreender: 

- Conhecimentos necessários para idealizar, planejar, concretizar, gerir e colher os 

resultados do seu empreendimento; 

- Habilidades para colocar em prática estes conhecimentos na realização do seu 

próprio empreendimento; 

- Atitudes necessárias para se tornar um empreendedor bem sucedido, assegurando a 

sobrevivência e promovendo o crescimento do seu empreendimento.  

 

2. Estrutura do Programa 

O currículo está organizado pela metodologia de Projeto de Trabalho, em que o 

conhecimento é um eixo composto por conteúdos interdisciplinares, idealizados para o aluno 

construir o seu próprio projeto de empreendimento. 

Para tanto, os conteúdos são organizados em uma estrutura lógica e sequencial por 

Módulos de Aprendizado (MA), cada qual composto por um conjunto de Unidades Temáticas 

(UT), que contém o conhecimento a ser adquirido pelo aluno e as ações que integram a teoria 

e a prática daquela unidade. A evolução do aluno se dá de maneira progressiva pela realização 

de todas as Unidades Temáticas previstas para o Módulo de Aprendizado. 
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Um esquema representando a organização deste programa é apresentado na Figura 6 a 

seguir. 

 

Figura 6: Módulos de aprendizado para o currículo para Formação de Empreendedores 

Fonte: O autor 

 

3. Conteúdos de Aprendizado 

Cada Módulo de Aprendizado corresponde a uma unidade do programa a ser realizado 

pelo aluno, que será desenvolvido de modo a atingir o objeto de formação daquele módulo. 

Estes módulos não têm que ser cursados por todos os alunos, uma vez que, cada qual poderá 

ingressar no programa em fases diferentes para execução de seu projeto de empreendimento.  

Os Módulos de Aprendizagem (MA) são organizados em quatro estágios, conforme 

descrito no Quadro 14 a seguir: 
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MÓDULOS OBJETIVOS DE APRENDIZADO COMPETÊNCIA DESENVOLVIDA 

MA 1.0 
EMPREENDEDORISMO 

E VISÃO DE NEGÓCIOS 

Proporcionar ao aluno uma visão geral 

sobre empreendedorismo e uma visão 

particular do seu perfil empreendedor. 

O aluno se integra ao programa e descobre 

quais as características que lhe faltam para 

desenvolver um perfil empreendedor. 

MA 2.0 
DESENVOLVIMENTO DE 

UMA OPORTUNIDADE 

DE NEGÓCIO  

Desenvolver no aluno capacidade para 

realizar um planejamento inicial de um 

negócio, desde a identificação de uma 

oportunidade, até a análise de sua 

viabilidade e riscos.   

O aluno desenvolve a ideia, identifica a 

oportunidade e analisa sua viabilidade para 

a criação deste negócio. 

MA 3.0 
ELABORAÇÃO DO 

PLANO DE NEGÓCIOS 

Desenvolver no aluno capacidade para 

elaborar um plano que modele o 

empreendimento e dê consistência para 

sua realização. 

O aluno dispõe de um Plano de Negócios 

que será utilizado como guia para sua 

implantação e obtenção de recursos para 

financiar o seu projeto negócio. 

MA 4.0 
IMPLANTAÇAO E 

GESTÃO DO NEGÓCIO 

Desenvolver no aluno capacidade para 

obter recursos, implantar e gerir o seu 

próprio empreendimento. 

O aluno adquire condições para conduzir a 

implantação e a gestão do 

empreendimento, garantindo sua 

sobrevivência e crescimento. 

Quadro14: Objetivos de ensino e aprendizagem por módulo. 

Fonte: O autor 

Cada módulo é composto por Unidades Temáticas (AT) que correspondem a uma 

etapa para execução do projeto correspondente, conforme a descrição apresentada no Quadro 

15, cujo conteúdo programático é abordado pela Metodologia da Problematização.  

MÓDULO DE APRENDIZAGEM UNIDADES TEMÁTICAS A H 

MA 

1.0 
EMPREEDEDORISMO E 

VISÃO DE NEGÓCIOS 

AT 11  Desenvolvendo uma visão sobre empreendedorismo 2 6 

AT 12 Conhecendo seu perfil empreendedor 2 6 

AT 13 Compreendendo os desafios de empreender 2 6 

MA 
2.0 

DESENVOLVIMENTO DE 

UMA OPORTUNIDADE 

DE NEGÓCIO 

AT 21 Desenvolvendo uma oportunidade de negócio 3 9 

AT 22 Avaliando a viabilidade econômica do negócio 3 9 

AT 23 Analisando os riscos do negócio 2 6 

MA 

3.0 
ELABORAÇÃO DO 

PLANO DE NEGÓCIOS 

AT 31 Conhecendo um Plano de Negócio 1 3 

AT 32 Definido a empresa 2 6 

AT 33 Definindo o negócio 2 6 

AT 34 Analisando o mercado 5 15 

AT 35 Elaborando o Plano de Marketing 5 15 

AT 36 Elaborando o Plano de Operações 6 18 

AT 37 Elaborando o Plano Financeiro 4 12 

MA 

4.0 
IMPLANTAÇÃO E 

GESTÃO DO NEGÓCIO 

AT 41 Começando o seu próprio negócio 3 9 

AT 42 Gerindo uma empresa familiar 3 9 

AT 43 Gerindo o relacionamento com o cliente 3 9 

AT 44 Gerindo as operações de uma pequena empresa 3 9 

AT 45 Gerindo as pessoas em uma pequena empresa 3 9 

AT 46 Gerindo os ativos na pequena empresa 3 9 

AT 47 Avaliando o desempenho de uma pequena empresa 3 9 

TOTAL DE AULAS (A) – HORA (H) PROGRAMADAS 60 180 

Quadro 15: Unidades Temáticas do currículo para formação de empreendedores. 

Fonte: O Autor 
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4. Metodologia de Ensino 

Cada unidade temática é composta por uma ou mais aulas duplas, com três horas de 

duração, cada qual com um conteúdo programático específico e uma proposta metodológica 

para sua aplicação, que corresponde à programação semanal da disciplina denominada de 

Atividade Temática (AT). 

A primeira parte da atividade presencial é de natureza demonstrativa. O conteúdo será 

organizado a partir de questionamentos que permitam conduzir às respostas para a pergunta 

central da unidade sobre o projeto do aluno. Utiliza como principais práticas pedagógicas os 

métodos de elaboração conjunta pela Demonstração, Debate e Seminários para transmissão 

deste conteúdo. Sempre que possível, evitando a Aula Expositiva.  

A segunda parte da atividade é de natureza prática, com a aplicação dos conteúdos de 

aprendizado desenvolvidos na execução do projeto do aluno, individualmente ou em grupo. 

Utiliza, como principais práticas pedagógicas, o método do trabalho pelo Estudo Dirigido 

para aplicação no projeto, o método de elaboração conjunta pela Pesquisa de Campo para 

obter informações para o projeto e pela Participação em Atividades Profissionais, para 

adquirir conhecimento prático sobre o ramo de negócio que está sendo desenvolvido.  

Cada Unidade Temática se completa com a aplicação dos conhecimentos adquiridos 

no contexto conceitual da aula por meio de habilidades desenvolvidas para construção do 

projeto do empreendimento em elaboração pelo aluno e, posteriormente, como simulações 

aplicadas às práticas de gestão de um negócio. 

Além das atividades desenvolvidas em classe, para cada Unidade Temática estão 

previstas atividades que visam desenvolver a iniciativa empreendedora do aluno com relação 

ao ambiente externo.  Estas atividades servem para dar continuidade ao projeto desenvolvido 

pelo aluno na sala de aula, em uma ação empreendedora no ambiente da comunidade com que 

este se relaciona, de maneira a assegurar que o projeto saia do papel e se materialize na 

prática. 
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5. Processo de Avaliação 

Para efeito de progressão do aluno no programa, será utilizado um sistema de 

Avaliação Progressiva, que prevê a demonstração da aplicação do conteúdo da Unidade 

Temática na etapa prevista no projeto de construção do empreendimento. 

Esta avaliação é realizada conjuntamente pela classe e pelo professor, mediante a 

aplicação dos seguintes critérios, selecionados de acordo com as exigências práticas de cada 

Unidade Temática: 

- Consistência: considera a aplicação do conceito demonstrado em classe na solução 

adotada para aquela Unidade Temática do projeto; 

- Aplicabilidade: observa se a solução adotada no projeto possui condições práticas 

para ser aplicada à uma situação real empresarial; 

- Viabilidade: examina a viabilidade técnica ou econômica da solução apresentada;   

- Vulnerabilidade: analise a condição de risco da solução apresentada. 

Este procedimento de avaliação não prevê uma avaliação quantitativa (nota), mas sim 

a qualificação de suficiência no cumprimento dos critérios descritos acima. Enquanto o aluno 

não obtiver a aprovação para todas as Unidades Temáticas de um Módulo de Aprendizagem, 

não poderá progredir para o módulo seguinte. 

No Apêndice A é apresentado o Roteiro Geral do Programa e os Planos de Ensino de 

cada Unidade Temática. 

No Apêndice B é disponibilizada uma resenha com a indicação bibliográfica de obras 

de conceituados autores sobre empreendedorismo, contendo os assuntos das Unidades 

Temáticas tratados por este programa. 

Em complemento a este volume, é oferecido o material de apoio no formato de CD-

ROM com esta versão do Programa de Formação de Empreendedores e recursos de Slides, 

Roteiros do Projeto e Planilhas Integradas de Excel, necessários para sua aplicação. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Com esta tese, pretende-se contribuir com “estado da arte” da área de construção de 

conhecimento para criação da competência empreendedora. Para tanto, foi selecionada uma 

linha conceitual para o processo epistemológico que envolve a formação desta competência e, 

com base nesta fundamentação, estabeleceram-se as diretrizes curriculares para elaboração de 

um Programa de Formação de Empreendedores 

Com base na revisão conceitual realizada, apurou-se que o processo de construção de 

conhecimento para o empreendedor difere do modelo conteudista, usualmente aplicado pelas 

escolas de terceiro grau e por programas de capacitação profissional. Os fundamentos para 

elaboração de uma Escola de Empreendedores se tornam mais eficazes, quando delineados 

pelo modelo da Escola Progressiva criado por John Dewey, que estabelece a educação como 

um processo experimental, obedecendo aos princípios da continuidade e interação. 

Isto ocorre porque na Escola de Empreendedores há uma relação entre a aprendizagem 

e o interesse imediato do aluno, de modo que ele construa seu conhecimento a partir da 

realização de seu projeto de vida, no caso, seu empreendimento. Os objetivos de aprendizado 

estão voltados para proporcionar ao aluno os meios necessários para que ele desenvolva 

competência para obter sucesso, ao idealizar, planejar, concretizar, gerir e colher o resultado 

do próprio empreendimento. O aluno aprende para criar autonomia no saber e no ser, 

preparando-se para ser um cidadão emancipado na sua condição econômica e social. 

O currículo, entendido aqui como o caminho para se atingir uma meta de formação, 

envolve a gestão, o ensino e o manejo do conhecimento pelo aluno. No caso específico da 

formação de empreendedores, este currículo deve promover a mediação indispensável entre o 

saber e o fazer acontecer, de maneira que este último se transforme em uma prática efetiva.  

As diretrizes para elaboração de um currículo com esta natureza prescrevem sua 

organização de maneira progressiva. Por ela, o aluno aprende, relacionando o „saber teórico‟ 

com o „fazer acontecer prático‟, compartilhando o aprendido com os demais, em um processo 

que não se limita ao ambiente de sala de aula, ou ao prazo do programa de que ele participa.  
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As estratégias de ensino empregadas com esta aplicação obedecem a uma lógica 

prática e construtivista. Por ela o conhecimento é obtido pela solução de problemas a ser 

resolvidos pelos alunos para avançar em seu projeto de empreendimento. O papel do 

professor é o de facilitador, desencadeando uma série de ações correlatas com o aluno para 

que este construa o seu próprio saber. 

Com base nestas diretrizes, na experiência profissional do autor, na convivência como 

diretor sindical com outros empreendedores e na sua experiência como professor nesta área de 

conhecimento, elaborou-se um Programa para Formação de Empreendedores, cujo principal 

propósito é criar competência para que o empreendedor aumente suas chances de êxito na sua 

iniciativa de empreender. 

Esta competência é criada pelo desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e 

atitudes para que o empreendedor possa, senão ter garantido o sucesso de seu 

empreendimento, o que é impossível pois este não controla as variáveis exógenas que estão no 

seu entorno, assegurar-se que não irá resultar em fracasso, como ocorre com praticamente 

seis, entre dez empresas, após cinco anos de ter iniciado sua atividade. 

O programa proposto cria esta competência não apenas pela transmissão do SABER, 

mas também induz o empreendedor a desenvolver autonomia para SER e iniciativas para 

FAZER ACONTECER a sua própria realidade. Desta maneira, transcende o ambiente da sala 

de aula e se concretiza com a realização da iniciativa empreendedora, garantindo a 

aplicabilidade prática do desenvolvimento conceitual utilizado para construção desta tese. 

Sob outro enfoque, conforme discutido na introdução deste trabalho, as oportunidades 

para a iniciativa empreendedora ultrapassam o ambiente empresarial e alcançam setores da 

sociedade que requerem soluções empreendedoras para resolver os seus problemas. 

Neste contexto, o autor propõe como desdobramento futuro desta tese, que se expanda 

o horizonte de aplicação do modelo criado para alcançar a iniciativa do atual Governo, no 

sentido de desenvolver o empreendedorismo comunitário, como alternativa de ocupação e de 

renda para emancipar a população dependente dos programas assistenciais existentes na 

atualidade. 
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De fato, estes programas, mantidos pelos dois últimos governos, vêm reduzindo 

significativamente o quadro de miséria no país. Os miseráveis que, há uma década, 

representavam um quinto da população, hoje correspondem a um décimo e, daqui a 10 anos, 

não deverão mais existir
73

. Não há quem duvide de que, no momento, estes programas sejam 

absolutamente necessários. Entretanto, cabe questionar se, no futuro, serão suficientes para 

promover uma alternativa definitiva para emancipar a população egressa da miséria, de modo 

a torná-lo autossustentável no longo prazo. Caso esta condição de sustentabilidade não ocorra, 

além de desestimular a busca de ocupação pelas camadas mais pobres, poderá comprometer, 

significativamente, o orçamento do governo para manutenção deles, indefinidamente. 

Cabe, então, encontrar uma alternativa, não para substituir, mas para subsumir a 

solução presente, corrigindo as contradições existentes e transformando-a em uma solução 

definitiva, para emancipar a população carente do país. Neste sentido, propõe-se, como 

alternativa, a criação de um programa de Formação de Empreendedores de Base 

Comunitária, de maneira que se desenvolva uma alternativa de ocupação e renda que, não só 

seja eficaz em complementar o programa do governo para erradicação da pobreza, mas 

também, promova a emancipação da população egressa desta condição – trata-se de dar o 

peixe, ao mesmo tempo em que se ensina a pescar. 

A relevância de uma proposta com esta natureza foi reconhecida como prioridade de 

governo no discurso de posse
74

 da atual Ministra do Desenvolvimento Social, Tereza 

Campelo. O empreendedorismo de base comunitária foi apresentado como alternativa para 

12,9 milhões de famílias, atualmente dependentes dos programas assistências do governo. O 

governo prevê que, com recursos públicos, transferência de tecnologia e programas de 

capacitação, será possível criar pequenos negócios locais como alternativa de ocupação e 

renda para estas famílias, de modo a permitir sua emancipação econômica e social. 

Ao acrescentar a palavra “base comunitária”, o autor desta tese propõe uma nova 

abordagem para utilização dos recursos a ser utilizados por este programa que, 

costumeiramente, são escassos e utilizados com pouca eficiência. Esta prática contraria a 

própria natureza da iniciativa empreendedora, que sobrevive pela inovação através e do 

aproveitamento mais eficiente dos recursos disponíveis. 
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 Comunicado do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) de nº 58 (COMUNICADOS IPEA, 

2010) 
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 Na abordagem proposta para o empreendedorismo de base comunitária, estes recursos 

são partilhados com foco em se obter sinergia na sua utilização, transformando os 

participantes em parceiros no empreendimento comunitário. 

Inusitadas, ou com pouca eficácia, porque são tratadas de maneira isolada, as 

iniciativas colaborativas que ocorrem, no campo social, se encontram em estágio avançado de 

desenvolvimento no campo empresarial, por meio de arranjos produtivos locais e do sistema 

de clusters, presentes em diversas comunidades empresariais, transformando pequenos 

parceiros de negócio em grandes competidores dos seus tradicionais rivais, de grande porte. 

No campo empresarial, observam-se diferenças significativas com relação às adotadas 

pelo modelo social: não se distribuem propriedades, mas sim, oportunidades; os recursos não 

são partilhá-los, mas sim, compartilhados. 

Por isso mesmo, a visão do programa de empreendedorismo de base comunitária, não 

pode prescindir de uma ação de coordenação centralizada, no sentido de atuar nos três 

elementos que fundamentam a iniciativa empreendedora: no “Ser”, pela disseminação da 

cultura empreendedora na comunidade a ser implantada, no “Saber”, na preparação necessária 

dos participantes para exploração da iniciativa empreendedora e no “Fazer Acontecer”, com a 

visão comunitária na utilização dos recursos para sua implantação. 

Estas iniciativas, quando tratadas de maneira isolada, também impedem a troca de 

informações sobre soluções bem sucedidas de práticas locais, que poderiam ser disseminadas 

estendendo-lhes o conceito de Comunidades de Prática de Conhecimento, também hoje 

comum nos meios empresariais e educacionais, facilitadas pelas possibilidades oferecidas 

pelos sistemas de informação.  

Com base nestas considerações, a proposta de criação de um programa nacional de 

empreendedorismo de base comunitária se sustenta na essência da atividade empreendedora, 

ou seja, na inovação, ao se dar uma aplicação social de maior utilidade às soluções já 

existentes em outras áreas da sociedade com uma visão empreendedora. 
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http://www.sebraesp.com.br/TenhoUmaEmpresa/Biblioteca/OutrosConteudos/EstudosEPesquisas/MortalidadeDasEmpresas/Documents/mortalidade_12_anos/mortalidade_12_anos.pdf
http://www.voced.edu.au/td/tnc_79.291
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Disponível em: http://www.unric.org/html/portuguese/uninfo/roadmap.pdf. Acesso em 20 de 

mar. 2011. 
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UNIDO in Africa: Mobilizing Resources for the 21s t Century (2009). Disponível em: 
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http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=escol%E1stica&stype=k
http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=curr%EDculo&stype=k&x=9&y=9
http://www.unric.org/html/portuguese/uninfo/DecdoMil.pdf
http://www.pnud.org.br/idh/
http://www.unric.org/html/portuguese/uninfo/roadmap.pdf
http://www.un.org/News/Press/docs/2001/pi1380.doc.htm
http://www.unido.org/fileadmin/user_media/UNIDO_Worldwide/Africa_Programme/Africa_Mobilizing.pdf
http://www.unido.org/fileadmin/user_media/UNIDO_Worldwide/Africa_Programme/Africa_Mobilizing.pdf
http://www.mz.one.un.org/por/How-we-work/UN-Agencies/UNIDO
http://www.mz.one.un.org/por/How-we-work/UN-Agencies/UNIDO
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PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES 

ROTEIRO GERAL 

Após participar deste programa, o participante deverá ser capaz de: 

 Tomar contato com o conceito de empreendedorismo e visão de negócio 

 Saber reconhecer e desenvolver um perfil empreendedor 

 Aprender a identificar uma oportunidade de negócio e analisar a sua viabilidade 

 Desenvolver conhecimentos para elaborar um Plano de Negócios.  

 Aprender práticas de gestão para gerir um pequeno negócio. 

OBJETIVOS 

EMENTA 

AT 11: Desenvolvendo uma visão sobre empreendedorismo 

AT 12: Conhecendo seu perfil empreendedor Compreendendo uma ação empreendedora  

AT 13: Compreendendo os desafios de empreender 

AT 21: Identificando uma oportunidade de negócio 

AT 22: Definindo o conceito do negócio 

AT 23: Analisando a viabilidade do negócio 

AT 31: Conhecendo um Plano de Negócios 

AT 32: Definindo a Empresa 

AT 33: Definindo o negócio 

AT 34: Analisando o mercado 

AT 35: Elaborando o Plano de Marketing 

AT 36: Elaborando o Plano de Operações 

AT 37: Elaborando o Plano Financeiro 

AT 41: Começando o seu próprio negócio 

AT 42: Gestão da empresa familiar 

AT 43: Gestão do relacionamento com o cliente 

AT 44: Gestão das operações de uma pequena empresa 

AT 45: Gerindo as pessoas em uma pequena empresa 

AT 46: Gestão dos ativos na pequena empresa 

AT 47: Avaliando o desempenho de uma pequena empresa 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

180 horas / aula 

DURAÇÃO 

 Semestre II / 2011 

ANO LETIVO 

Esta disciplina aborda o trinômio “ser-saber-fazer acontecer” presentes na ação de empreender. 

Inicialmente, são discutidos os diferentes perfis do profissional empreendedor, em que o aluno é 

estimulado a reconhecer o seu próprio perfil e as carências a ser superadas para se tornar um 

empreendedor bem sucedido (SER). A seguir, são apresentados os conhecimentos básicos para 

criação de um novo empreendimento que ele pratica idealizando o seu, desde a escolha de uma 

oportunidade, até a sua modelagem em um Plano de Negócios (SABER). Finalmente, o aluno é 

orientado como iniciar seu próprio negócio e quais as práticas de gestão mais relevantes para 

assegurar o seu sucesso (FAZER ACONTECER).           

EMENTA 
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BARON, Roberto. Empreendedorismo: uma visão do processo. São Paulo: Thomson 

Learning, 2007. 

BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, estratégias 
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Pearson Makron Books, 2001. 

DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: empreender como opção de carreia. São Paulo: 

Pearson, 2009. 

DOLABELA, Fernando Celso. O segredo de Luísa. São Paulo: Cultura Editores Associados, 

1999. 

DORNELAS, José Carlos Assis. Transformando ideias em negócios. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2005. 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do 

empreendedor de sucesso. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

DORNELAS, José Carlos Assis. Planos de negócio que dão certo. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2008. 

FARAH, Osvaldo Elias. Empreendedorismo estratégico: criação e gestão de pequenas 

empresas. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 

LEMES JÚNIOR, Antônio Barbosa; PISA, Beatriz Jackiu Pisa. Administrando micro e 

pequenas empresas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

LONGENECKER, Justin et al. Administração de pequenas empresas. São Paulo: Thomson 

Learning, 2007. 

MARCONDES, Reynaldo. Criando empresas para o sucesso. São Paulo: Saraiva, 2004. 

MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Administracão para empreendedores. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2006. 

MIRSHAWKA, Victor; MIRSHAWKA, Victor Jr. Gestão criativa: aprendendo com os mais 

bem-sucedidos empreendedores do mundo. São Paulo: DVS Editora, 2003. 

MIRSHAWKA, Victor. Empreender é a solução. São Paulo: DVS Editora, 2004. 

RAMOS, Fernando Henrique. Empreendedores : histórias de sucesso. São Paulo: Saraiva, 

2005. 

SALIM, César Simões et al. Administração empreendedora: teoria e prática usando o estudo 

de casos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

SALIM, César Simões et al. Construindo planos de negócios: passos necessários para planejar 

e desenvolver negócios de sucesso. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 

SOUZA, Eda Castro Lucas; GUIMARÃES, Tomás de Aquino. Empreendedorismo além do 

plano de negócios. São Paulo: Atlas, 2005. 
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empreendedora. Rio de Janeiro: Elsevier,2010 

 

WEVER, Francisco Brito. Empreendedores brasileiros: vivendo e aprendendo com grandes 

nomes. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

           

    

BIBLIOGRAFIA 

Aulas interativas, em que os assuntos são tratados com o Método da Problematização, pelo qual  o 

facilitador demonstra os conceito e as práticas utilizadas  e, na sequência, o aluno aplica no seu 

projeto de empreendimento. 

METODOLOGIA 
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MÓDULO 1 

Empreendedorismo e 

Visão de Negócios 

UNIDADE TEMÁTICA 

AT 11:  

Desenvolvendo uma visão sobre empreendedorismo 

DURAÇÃO 

Aulas: 2 

Horas: 6 

SUMÁRIO 

Nesta unidade, o participante tem um primeiro contato com o conceito de empreendedorismo 

e começa a refletir sobre esta possibilidade como opção de carreira profissional.    

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Após esta unidade, o participante deverá ser capaz de: 

- Compreender o conceito de empreendedorismo e como este se realiza por uma “Ação 

Empreendedora”. 

- Conhecer as entidades que apóiam o empreendedorismo e os serviços que elas prestam. 

- Adquirir uma visão do empreendedorismo como alternativa de ocupação, renda e 

solução para os problemas sociais do país. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

- O que é empreendedorismo e como se dá uma ação empreendedora? 

- Onde buscar apoio para se iniciar um pequeno negócio? 

- Qual a importância do empreendedorismo para o país? 

 

METODOLOGIA PROPOSTA 

(Parte I) Demonstração: Empreendedorismo 

O facilitador demonstra o que é empreendedorismo e faz o histórico da ação de empreender 

até chegar aos dias de hoje, relatando o perfil do empreendedorismo no Brasil na atualidade.  

 

(Parte II) Demonstração: Entidades de Apoio 

O facilitador fornece uma descrição das principais entidades de apoio ao empreendedorismo e 

os serviços que elas prestam, recomendando a visita (física ou virtual) a elas.  

 

(Parte III) Debate com a classe: Importância do Empreendedorismo no Brasil. 

O facilitador apresenta os critérios de classificação e estatísticas da Micro e Pequena Empresa 

no Brasil e conduz a um debate com a classe sobre a importância destas empresas para o 

desenvolvimento econômico e social do país. 

BIBLIOGRAFIA 

BARON (2007, Cap. 1, p. 3-16) 

DEGAN (2009, Cap. 1, p. 4); (2009, Cap. 2, p. 24 -28) 

DOLABELA (1999, Cap. 1, p. 29 – 33) 

DORNELAS (2005, Cap. 1, p. 39 – 46) 

DORNELAS (2008, Cap. 1, p. 1 - 10) 

LONGENECKER (2007, Cap. 1 p. 3 – 20) 

MARKOVITCH (2005, Cap. 1, p. 21 – 23) 

SALIN (2010, Cap. 1, p. 1 – 7; 22 – 26); (2010, Cap. 2, 76 – 85) 

SOUZA (2008, Cap. 1, p. 3 – 8) 
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WEBGRAFIA 

 

Critérios para Classificação das Empresas. SEBRAE. Visitado em 18 ago. 2011. 

http://www.sebrae.com.br/customizado/estudos-e-pesquisas/acesse/links-de-

interesse/integra_bia?ident_unico=97. 

  

Anuário do Trabalho na Micro e Pequena Empresa. São Paulo. SEBRAE; DIEESE, 2010. 

http://www.dieese.org.br/anu/Sebrae_completo2009.pdf. Visitado em 18 ago. 2011. 

 

Pesquisa GEM. Global Entrepreneurship Monitor. Visitado em 18 ago. 2011. 

http://www.sebrae.com.br/customizado/estudos-e-pesquisas/temas-

estrategicos/empreendedorismo  

  

Entidades de apoio sugeridas para visita: 

SEBRAE. http://www.sebrae.com.br/. Visitado em 18 ago. 2011.  

 

ENDEAVOR. http://www.endeavor.org.br/endeavor_mag. Visitado em 18 ago. 2011.  

 

INCUBADORAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Visitado em 18 ago. 2011. 

http://www.inovacao.usp.br/empreendedorismo/incubadoras.php.  

  

http://www.sebrae.com.br/customizado/estudos-e-pesquisas/acesse/links-de-interesse/integra_bia?ident_unico=97
http://www.sebrae.com.br/customizado/estudos-e-pesquisas/acesse/links-de-interesse/integra_bia?ident_unico=97
http://www.dieese.org.br/anu/Sebrae_completo2009.pdf
http://www.sebrae.com.br/customizado/estudos-e-pesquisas/temas-estrategicos/empreendedorismo
http://www.sebrae.com.br/customizado/estudos-e-pesquisas/temas-estrategicos/empreendedorismo
http://www.sebrae.com.br/
http://www.endeavor.org.br/endeavor_mag
http://www.inovacao.usp.br/empreendedorismo/incubadoras.php
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MÓDULO 1 

Empreendedorismo e 

Visão de Negócios 

UNIDADE TEMÁTICA 

AT 12:  

Conhecendo seu perfil empreendedor 

DURAÇÃO 

Aulas: 2 

Horas: 6 

SUMÁRIO 

Nesta unidade, o participante compreende o que é ser um empreendedor, suas motivações, 

desafios, e características que deverá desenvolver para adquirir um perfil empreendedor. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Após esta unidade, o participante deverá ser capaz de: 

- Compreender o que é ser um empreendedor. 

- Conhecer quais os motivos que levam a uma pessoa se tornar um empreendedor. 

- Saber qual a competência que deve desenvolver para se tornar um empreendedor.  

- Avaliar o seu próprio perfil empreendedor, identificando suas capacidades ou 

deficiências e elaborar um plano de ação para melhorar o seu perfil empreendedor. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- O que é possuir um perfil empreendedor? 

- Por que se tornar um empreendedor? 

- Que competências devem ser desenvolvidas para se tornar um empreendedor? 

- E você... qual o seu perfil empreendedor? 

METODOLOGIA PROPOSTA 

(Parte I) Debate com a classe: O “Ser” Empreendedor 

O que é, e o que não é, “ser” empreendedor. Quais as características que formam um perfil 

empreendedor e que competências devem ser desenvolvidas para se tornar um empreendedor 

de sucesso. 

 

(Parte II) Estudo dirigido: “Qual o meu perfil empreendedor?” 

Cada aluno mede seu perfil empreendedor e identifica quais os pontos fortes e fracos de seu 

perfil. Na sequência, os alunos fazem um plano de ação para melhorar o seu perfil 

empreendedor. 

BIBLIOGRAFIA 

BARON (2007, Cap. 12, p. 9; 30; 320-360) 

DEGAN (2009, Cap. 1, p. 66-64) 

DOLABELA (1999, Cap. 1, p. 10-11; Cap.2, p. 14-22) 

DORNELAS (2005, Cap. 1, p. 27-50; Cap. 2, p. 79-87) 

DORNELAS (2007, Cap. 1, p. 1-8; Cap. 3, p. 17-84; Cap. 4, p.85-100) 

FARAH (2008, Cap. 1, p. 1-12) 

LEMES (2010, Cap. 1, p. 4-23) 

LONGENECKER (2007, Cap. 1, p. 6-17) 

MARKOVITCH (2005, Cap. 10, p. 283-295) 

MIRSHAWKA (2003, Cap. 1, p. 13-33) 

SALIN (2010, Cap. 1, p. 6-35); (2010, Cap. 2, 76 – 85) 
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MÓDULO 1 

Empreendedorismo e 

Visão de Negócios 

UNIDADE TEMÁTICA 

AT 13:  

Compreendendo desafio de empreender 

DURAÇÃO 

Aulas: 2 

Horas: 6 

SUMÁRIO 

Nesta unidade, o participante analisa as principais causas de insucesso para novos 

empreendimentos e se conscientiza sobre a necessidade de se preparar, adequadamente, para 

que a sua atividade empreendedora possa ser bem sucedida.    

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Após esta unidade o participantte deverá ser capaz de: 

- Conhecer as principais informações sobre a mortalidade de novos empreendimentos no 

Brasil. 

- Identificar quais as causas e que ações podem ser tomadas para evitar o insucesso de 

novos empreendimentos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

- Qual a diferença entre as empresas que são bem sucedidas com aquelas que encerraram 

suas atividades? 

- Quais atitudes podem ser tomadas para aumentar as chances de sucesso de seu 

empreendimento? 

METODOLOGIA PROPOSTA 

(Parte I) Debate com a classe: Mortalidade das Empresas no Brasil 

Com base no Relatório do SEBRAE sobre a causa da mortalidade das empresas paulistas, 

pesquisar, em grupo, e comparar as características das empresas abertas e fechadas nos 

últimos cinco anos, com as que ainda estão em funcionamento, examinando as características 

da sociedade e dos sócios, o planejamento e gestão do negócio, o comportamento individual 

do empreendedor e deste no ambiente institucional do empreendimento. 

 

(Parte II) Seminário: Causa de Mortalidade das Empresas 

Apresentação das conclusões de cada grupo e fechamento com o professor sobre quais as 

ações que o empreendedor deverá tomar para aumentar as chances de sobrevivência de seu 

negócio. 

WEBGRAFIA 

Monitoramento da Sobrevivência e Mortalidade das Empresas. São Paulo: SEBRAE, 2010. 

Disponível 

http://www.sebraesp.com.br/TenhoUmaEmpresa/Biblioteca/OutrosConteudos/EstudosEPesqu

isas/MortalidadeDasEmpresas/Paginas/MortalidadeDasEmpresas.aspx#bottom  

  

http://www.sebraesp.com.br/TenhoUmaEmpresa/Biblioteca/OutrosConteudos/EstudosEPesquisas/MortalidadeDasEmpresas/Paginas/MortalidadeDasEmpresas.aspx#bottom
http://www.sebraesp.com.br/TenhoUmaEmpresa/Biblioteca/OutrosConteudos/EstudosEPesquisas/MortalidadeDasEmpresas/Paginas/MortalidadeDasEmpresas.aspx#bottom
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MÓDULO 2 

 

OPORTUNIDADE 

DE NEGÓCIO  

UNIDADE TEMÁTICA 

 

AT 21:  

Desenvolvendo a oportunidade para o negócio 

DURAÇÃO 

 

Aulas: 3 

Horas: 9 

SUMÁRIO 

 

Nesta unidade, o participante aprende como identificar uma oportunidade de negócio e dar 

consistência ao seu desenvolvimento. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

Após esta unidade, o participante deverá ser capaz de: 

- Criar uma ideia para o seu negócio. 

- Transformar esta ideia em uma oportunidade real, definindo o conceito para o negócio. 

- Testar o conceito do negócio e dar validade à oportunidade idealizada. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

- De onde tirar a ideia para um novo negócio? 

- Como transformar uma ideia interessante em uma oportunidade real de negócio?  

- Como dar uma identidade (conceito) para o negócio? 

- Como saber o que o cliente pensa desta intenção de negócio? 

METODOLOGIA PROPOSTA 

 

(Parte I) Demonstração: Como identificar uma ideia para um novo negócio 

O facilitador demonstra o processo de criação, tipos e fontes de ideias para um novo 

empreendimento e recomenda que cada participante pesquise uma ideia de negócio para 

próxima aula. 

 

(Parte III) Debate com a classe: Apresentação das ideias e formação de grupos de trabalho 

Apresentação individual (não obrigatória) das ideias pesquisadas (Pesquisa de Campo I) e 

formação de grupos de trabalho (opcional) para desenvolvimento do projeto, por adesão às 

ideias, com o consentimento do seu idealizador. 

 

(Parte IV) Demonstração: Como desenvolver o conceito (proposta) para o negócio 

O facilitador demonstra o que é um conceito de negócio, como pode ser desenvolvido e 

como pode ser testado junto ao seu público-alvo. 

 

(Parte V) Estudo dirigido: Definição do Conceito do Negócio 

Atividade individual ou em grupo onde é definido o conceito do negócio de cada projeto, 

mediante orientação individual por parte do facilitador. Após a definição, os alunos são 

orientados a realizar uma pesquisa de campo do conceito, para o próximo encontro.  

 

(Parte VI) Seminário: Apresentação das „Propostas de Negócio‟ 

Cada aluno ou grupo apresenta em sala de aula a sua proposta de negócio e os resultados da 

pesquisa realizada ele (Pesquisa de Campo II).  

APLICAÇÃO NO PROJETO 

 

Relatório: 

Pesquisa com o Cliente 
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Estudo de Viabilidade do Negócio (vide roteiro EVN): 

Etapa I: Identificando a ideia para o negócio 

Etapa II: Desenvolvendo a oportunidade de negócio 

Etapa III: Definindo o conceito (proposta) do negócio 

Etapa IV: Testando a proposta do negócio 

INICIATIVA EMPREENDEDORA 

 

Pesquisa de Campo I: Idéias para o negócio 

Sugestão de visita ao site do SEBRAE (WEBGRAFIA), para obter sugestões sobre tipo, 

ramo e idéias para novos negócios. 

 

Pesquisa de Campo II: Visita a feira do ramo do negócio 

Visita à feira para tomar contato com a diversidade de oferta, concorrentes, fornecedores e 

tendências do setor. 

 

Pesquisa de Campo II: Informações do Cliente (vide roteiro EVN) 

Pesquisa de campo com o público-alvo para saber o que ele pensa desta ideia de negócio e 

sobre os dados relativos à demanda, ao preço, à concorrência, fatores críticos de sucesso para 

o futuro empreendimento.  

BIBLIOGRAFIA 

 

BARON (2007, Cap. 2, p. 34-57; Cap. 3, p. 77-87) 

BIRLEY (2001, Cap. 2, p. 20-46) 

DEGAN (2009, Cap. 3, p. 28-41; Cap. 5, p. 59-72; Cap. 7, p. 90-106) 

DORNELAS (2005, Cap. 3, p. 54-75; Cap. 4, p. 76-92) 

DORNELAS (2007, Cap. 1, p. 1-8; Cap. 3, p. 17-84; Cap. 4, p.85-100) 

LONGENECKER (2007, Cap. 3, p. 47-53) 

MARCONDES (2004, Cap. 1, p. 8-11) 

MIRSHAWKA (2003, Cap. 5, p. 231-256) 

MIRSHAWKA (2004, Cap. 1, p. 32-40) 

SALIN (2005, Cap. 5, p. 30-38) 

BIBLIOGRAFIA 

 

Portal SEBRAE 

http://gestaoportal.sebrae.com.br/momento/quero-abrir-um-negocio/que-negocio-abrir/tipos    

http://gestaoportal.sebrae.com.br/momento/quero-abrir-um-negocio/que-negocio-abrir/ramos   

http://gestaoportal.sebrae.com.br/momento/quero-abrir-um-negocio/que-negocio-abrir/ideais   

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Cada proposta de negócio apresentada é apreciada pela classe quanto à consistência e 

vulnerabilidade, oferecendo sugestões para o seu aperfeiçoamento.  

  

http://gestaoportal.sebrae.com.br/momento/quero-abrir-um-negocio/que-negocio-abrir/tipos
http://gestaoportal.sebrae.com.br/momento/quero-abrir-um-negocio/que-negocio-abrir/ramos
http://gestaoportal.sebrae.com.br/momento/quero-abrir-um-negocio/que-negocio-abrir/ideais
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MÓDULO 2 

 

OPORTUNIDADE 

DE NEGÓCIO 

UNIDADE TEMÁTICA 

 

AT 22:  

Avaliando a viabilidade econômica do negócio 

DURAÇÃO 

 

Aulas: 3  

Horas: 9  

SUMÁRIO 

 

Nesta unidade, o participante avalia a condição de lucratividade e viabilidade econômica do 

projeto, pela análise do ponto de equilíbrio do negócio. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

Após a unidade, o participante deverá ser capaz de: 

- Realizar levantamento preliminar de custos e despesas de pequenos negócios. 

- Calcular preço de venda e ponto de equilíbrio. 

- Simular uma análise de custo x volume x lucro e sua condição de viabilidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

- O que é e quais as condições para um pequeno negócio ser lucrativo? 

- O que são despesas fixas e variáveis e como apurá-las? 

- Como calcular preços para os produtos e serviços? 

- Como analisar a condição de viabilidade econômica, a partir de seu ponto de equilíbrio? 

METODOLOGIA PROPOSTA 

 

(Parte I) Demonstração: Metodologia para apuração de custos  

O facilitador demonstra como apurar e calcular, preliminarmente, as despesas fixas, custos e 

despesas variáveis em um pequeno negócio. 

 

(Parte II) Estudo Dirigido: Apuração das despesas e custos do empreendimento 

Atividade desenvolvida em duas etapas, mediante orientação individual do facilitador. A 

primeira, na sequência da demonstração realizada em sala de aula, para identificação dos 

custos e despesas do negócio. A segunda, pela pesquisa em que são apurados os valores 

destes custos e despesas (Pesquisa de Campo III). 

 

(Parte III) Demonstração: Metodologia para cálculo de preços  

O facilitador demonstra como inserir as despesas fixas e (custos) variáveis no cálculo de 

preço pelos métodos de apuração de Margem de Contribuição e Mark-up. 

 

(Parte VI) Estudo Dirigido: Apuração dos preços dos produtos e serviços  

Atividade desenvolvida mediante orientação individual do professor, para determinação da 

intenção inicial de preços das linhas de produto do negócio e dos ajustes necessários, em 

função dos preços apurados na Pesquisa de Informação do Cliente (Pesquisa de Campo II).  

 

(Parte III) Demonstração: Metodologia para apuração do ponto de equilíbrio  

O facilitador demonstra como apurar o ponto de equilíbrio e a viabilidade econômica do 

negócio pela metodologia de análise custo x volume x lucro. 

 

(Parte VI) Estudo Dirigido: Avaliação da viabilidade econômica   

Atividade desenvolvida mediante orientação individual do facilitador, para determinação do 

ponto de equilíbrio do negócio e sua condição de viabilidade de econômica, em função da 

previsão de demanda apurada na Pesquisa de Informação do Cliente (Pesquisa de Campo II) e 

simulação para alternativas de custo, volume e lucro.  



 

 

 

133 

 

APLICAÇÃO NO PROJETO 

 

Estudo de Viabilidade do Negócio (vide roteiro EVN): 

Etapa V: Avaliando a viabilidade econômica do negócio. 

 

Planilhas: 

EV 1: Despesas Fixas 

EV 2: Custos Variáveis 

EV 3: Custos Diretos 

EV 4: Preço Objetivo 

EV 5: Preço Negociado 

EV 6: Ponto de Equilíbrio 

EV 7: Simulação 

INICIATIVA EMPREENDEDORA 

 

Pesquisa de Campo III: Apuração das despesas e custos 

Pesquisa sobre os preços das despesas fixas, custos diretos e despesas de comercialização para 

os itens incidentes no negócio, na região de sua operação. 

BIBLIOGRAFIA 

 

BERNARDI (2003, Cap. 10, p. 232-262) 

DORNELAS (2008, Cap. 2, p. 27-38) 

LONGENECKER (2007, Cap. 15, p. 267-276) 

MARCONDES (2004, Cap. 2, p. 21-26) 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

O grupo apresenta as planilhas sugeridas, ou de criação própria, demonstrando a viabilidade 

econômica do negócio. 
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MÓDULO 2 

 

OPORTUNIDADE 

DE NEGÓCIO  

UNIDADE TEMÁTICA 

 

AT 23:  

Analisando os riscos do negócio 

DURAÇÃO 

 

Aulas: 2 

Horas: 6 

SUMÁRIO 

 

Nesta unidade, o participante analisa como antecipar riscos e evitar problemas antes de iniciar 

o negócio.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

Após esta unidade, o participante deverá ser capaz de identificar: 

– Problemas de ordem pessoal. 

– Problemas com o seu sócio. 

– Problemas com a comercialização. 

– Problemas de rentabilidade. 

– Problemas com o ambiente.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

- Seu negócio tem a sua “cara”? 

- Você fez o teste dos “6 C” com seu futuro sócio?  

- Qual o custo de seu canal de distribuição? 

- Você está pagando para trabalhar? 

- O que mais você precisaria saber? 

METODOLOGIA PROPOSTA 

 

(Parte I) Demonstração: Riscos a ser analisados 

O facilitador demonstra cada um dos possíveis riscos do negócio. 

 

(Parte II) Estudo Dirigido: Análise do risco no negócio 

Acompanhamento do professor, mediante a solicitação dos grupos, para esclarecimento sobre 

efeito de cada grupo de risco no negócio. 

 

(Parte III) Seminário: Apresentação Estudo de Viabilidade do Negócio  

Cada aluno ou grupo apresenta sua Análise de Viabilidade do Negócio. 

APLICAÇÃO NO PROJETO 

 

Estudo de Viabilidade do Negócio (vide roteiro EVN): 

Etapa VI: Analisando os riscos do negócio 

Etapa VII: Concluindo a análise da viabilidade do negócio 

BIBLIOGRAFIA 

 

DEGAN (2009, Cap. 6, p. 77-89) 

DOLABELA (1999, Cap. 4, p. 202-206) 

MIRSHAWKA (2003, Cap. 2, p. 99-101) 

DORNELAS (2008, Cap. 9, p. 119-128) 

FARAH (2008, Cap. 12, p.239-250) 

LONGENECKER (2007, Cap. 21, p. 380-392) 

MARCONDES (2004, Cap. 2, p. 27-33; Cap. 10, p.134-138) 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

O grupo realiza uma apresentação síntese do projeto para a classe demonstrando sua 

consistência, viabilidade, aplicabilidade e vulnerabilidade, respondendo a seguinte questão: 

Você investiria neste negócio?  

Após o debate, o grupo decide em dar continuidade ao projeto no módulo seguinte 

(Elaboração do Plano de Negócios) ou reformulá-lo. 
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MÓDULO 3 

 

PLANO DE 

NEGÓCIOS 

UNIDADE TEMÁTICA 

 

AT 31:  

Conhecendo um Plano de Negócio 

DURAÇÃO 

 

Aulas: 1  

Horas: 3 

SUMÁRIO 

 

Nesta unidade, o participante adquire visão geral sobre como elaborar um Plano de Negócios. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

Após a unidade, o participante deverá ser capaz de: 

- Compreender a finalidade de um Plano de Negócios. 

- Utilizar o material para sua elaboração. 

- Iniciar uma atividade de vivência profissional no ramo de negócio escolhido.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

- O que é um Plano de Negócios? 

- Para que serve um Plano de Negócios? 

- Como se aplica um Plano de Negócios? 

- Que recomendações seguir para elaborar um Plano de Negócios? 

METODOLOGIA PROPOSTA 

 

(Parte I) Demonstração: Plano de Negócios 

O facilitador demonstra o que é, para que serve e como se aplica um Plano de Negócios, 

desde a sua elaboração até a sua divulgação pelo Sumário Executivo do projeto. 

 

(Parte II) Estudo Dirigido: Utilização do Material 

Atividade desenvolvida mediante orientação individual do professor, em que os alunos 

receberão as planilhas de texto e de cálculo para elaboração do Plano de Negócios. 

APLICAÇÃO NO PROJETO 

 

Inicialização das planilhas de texto e migração das tabelas utilizadas nas planilhas de cálculo 

usadas no Estudo de Viabilidade Econômica, realizado no Módulo 2. 

INCIATIVA EMPREENDEDORA 

 

Experiência no ramo: 

O aluno inicia estágio profissional em negócio do mesmo ramo ao que será desenvolvido, 

para adquirir experiência na área comercial, operacional e tecnológica a ser aplicada em seu 

próprio empreendimento. 

BIBLIOGRAFIA 

 

BARON (2007, Cap. 7, p. 183-207) 

BERNARDI (2003, Cap. 2, p. 69-76) 

BIRLEY (2001, Cap. 4, p. 93-106) 

DEGAN (2009, Cap. 11, p. 208-230) 

DORNELAS (2005, Cap. 5/6, p. 93-127) 

DORNELAS (2007, Cap. 1, p. 1-8; Cap. 2/3, p. 44-60) 

FARAH (2008, Cap. 2, p. 17-33) 

LONGENECKER (2007, Cap. 6, p. 103-120) 

MAXIMIANO (2006, Cap. 12, p. 193-207) 

SALIN (2005, Cap. 1/4/6, p. 3-29 / p. 190/200) 
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MODELOS DE PLANO DE NEGÓCIOS 

 

DEGAN (2009, Cap. 12, p. 232-279) 

DOLABELA (1999, Anexo 1, p. 265-238) 

DORNELAS (2008, Anexos 3/4/5, p. 177-187) 

SALIN (2005, Unidade 4, p. 161-291) 

SALIN (2010, Cap. 2, p. 43-77) 

WEBGRAFIA - SOLUÇÕES SUGERIDAS NA WEB 

 

- SEBRAE 

www.portal.sebrae.com.br/momento/quero-abrir-um-negocio/planeje-sua-empresa  

 

- MakeMoney  

www.dolabela.com.br/livrosetc/software.htm  

 

- Portal Plano de Negócios 

www.planodenegocios.com.br/   

 

  

http://www.portal.sebrae.com.br/momento/quero-abrir-um-negocio/planeje-sua-empresa
http://www.dolabela.com.br/livrosetc/software.htm
http://www.planodenegocios.com.br/
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MÓDULO III 

 

PLANO DE 

NEGÓCIO  

UNIDADE TEMÁTICA 

 

AT 32:  

Definido a empresa 

DURAÇÃO 

 

Aulas: 2  

Horas: 6 

SUMÁRIO 

 

Nesta unidade, o participante descreve o direcionamento a ser dado para a empresa e a 

estrutura organizacional idealizada para que possa alcançar seus objetivos. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

Após a unidade o aluno deverá ser capaz de: 

- Descrever a origem do empreendimento e a qualificação de seus sócios. 

- Definir os elementos direcionadores do empreendimento e seus objetivos empresariais. 

- Definir o organograma empresarial e as atividades que serão terceirizadas. 

- Prospectar as parcerias que possam melhorar o desempenho do negócio. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

- O que é nossa empresa? Para onde estamos direcionados? Quais nossos objetivos 

empresariais? 

- Qual a nossa estrutura organizacional? Quais atividades serão terceirizadas? Quais 

serão nossos parceiros de negócio? 

METODOLOGIA PROPOSTA 

 

(Parte I) Demonstração: Descrição da empresa 

O facilitador demonstra como definir os elementos direcionadores do empreendimento 

(missão, visão e valores) e objetivos de desempenho (financeiro, mercadológico e colheita de 

resultados). 

 

(Parte II) Estudo Dirigido: Aplicação no Plano de Negócio 

Atividade desenvolvida mediante orientação individual por parte do facilitador, em que os 

alunos receberão esclarecimentos para definição dos elementos direcionadores do negócio e 

dos objetivos empresariais. 

 

(Parte III) Demonstração: Definição da estrutura organizacional 

O facilitador demonstra como elaborar o organograma, os critérios para terceirização de 

atividades e as fontes de possíveis parcerias de negócio. 

 

(Parte IV) Estudo Dirigido: Aplicação no Plano de Negócio 

Acompanhamento do facilitador, mediante a solicitação dos grupos, para definição das 

atividades que serão realizadas, internamente, e as que serão terceirizadas. Bem como a 

elaboração do organograma da empresa e plano de parcerias (Pesquisa de Campo IV). 

APLICAÇÃO NO PROJETO 

 

Plano de Negócios (vide roteiro PN):  

Etapa I - A empresa 

 

Planilhas de Análise: 

EV1: Previsão de Despesas Fixas (Atualização) 
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INICIATIVA EMPREENDEDORA 

 

Pesquisa de Campo IV: Identificação de Parcerias 

Pesquisa de campo para identificar possíveis parcerias para o empreendimento. 

 

Pesquisa de Campo V: Atualização de despesas fixas 

Pesquisa de campo para atualizar salários e custo de serviços terceirizados. 

 

Experiência no ramo: 

O aluno permanece no estágio profissional em negócio do mesmo ramo ao que será 

desenvolvido, para adquirir experiência na área comercial, operacional e tecnológica a ser 

aplicada em seu próprio empreendimento. 

BIBLIOGRAFIA 

 

BARON (2007, Cap. 8, p. 212-226) 

DORNELAS (2005, Cap. 6, p. 128-135) 

DORNELAS (2008, Cap. 8, p. 109-117) 

FARAH (2008, Cap. 3/4, p. 35-65) 

LONGENECKER (2007, Cap. 8, p. 141-153) 

MARCONDES (2004, Cap. 3, p. 34-44) 

MIRSHAWKA (2003, Cap. 3, p. 175-179) 

SALIN (2008, Cap.7, p. 53-63; Cap. 11, p. 96-104)  

AVALIAÇÃO 

 

O grupo apresenta o direcionamento dado para a empresa, que é apreciado pela classe quanto 

a sua consistência e aplicabilidade, oferecendo sugestões para seu aperfeiçoamento. 
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MÓDULO III 

 

PLANO DE 

NEGÓCIO  

UNIDADE TEMÁTICA 

 

AT 33:  

Definido o negócio 

DURAÇÃO 

 

Aulas: 2 

Horas: 6 

SUMÁRIO 

 

Nesta unidade, o participante irá detalhar os componentes do negócio, segmentos de mercado 

e comportamento dos consumidores nos segmentos em que a empresa pretende atuar. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

Após a unidade o participante deverá ser capaz de: 

- Compreender quais os componentes que definem um negócio. 

- Como realizar uma pesquisa de mercado com o público-alvo da empresa. 

- Qual o efeito do estágio do ciclo de vida do produto no negócio. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

- Quem é o meu público-alvo? 

- O que eu preciso saber dele? 

- O que eu tenho para oferecer para ele? 

- Quanto tempo ainda será possível atender esta demanda de meu público-alvo? 

METODOLOGIA PROPOSTA 

 

(Parte I) Demonstração: Público-Alvo 

O facilitador demonstra como definir e obter informações sobre o público-alvo do negócio. 

 

(Parte II) Estudo Dirigido: Aplicação no Plano de Negócio 

Acompanhamento do facilitador, mediante a solicitação dos grupos, para definição e 

detalhamento das características do público-alvo no Plano de Negócios, utilizando os dados 

obtidos na pesquisa de mercado (Pesquisa de Campo VI). 

 

(Parte III) Demonstração: Pacote de Valor 

O facilitador demonstra como definir o pacote de valor e como avaliar a durabilidade desta 

oferta em função do ciclo de vida do produto ou serviço. 

 

(Parte IV) Estudo Dirigido: Aplicação no Plano de Negócio 

Acompanhamento do facilitador, mediante a solicitação dos grupos, para definição do pacote 

de valor a ser oferecido pela empresa e da previsão de sua durabilidade em função do estágio 

que se encontra no ciclo de vida do produto ou serviço. 

APLICAÇÃO NO PROJETO 

 

Plano de Negócios (vide roteiro PN):  

Etapa II - O negócio 

 

Relatório:  

Pesquisa de Mercado 

INICIATIVA EMPREENDEDORA 

 

Pesquisa de Campo VI: Pesquisa de Mercado 

Pesquisa de campo para identificar as características do público-alvo em relação a aspectos 

relevantes para o negócio. 
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Experiência no ramo: 

O aluno permanece no estágio profissional em negócio do mesmo ramo ao que será 

desenvolvido, para adquirir experiência na área comercial, operacional e tecnológica a ser 

aplicada em seu próprio empreendimento. 

BIBLIOGRAFIA 

 

DORNELAS (2005, Cap. 6, p. 136-141) 

DORNELAS (2008, Cap. 2/3, p. 44-60) 

FARAH (2008, Cap. 2, p. 17-33) 

LONGENECKER (2007, Cap. 6, p. 103-120) 

MIRSHAWKA (2003, Cap. 3, p. 133-134) 

SALIN (2005, Cap. 8, p. 64-72) 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

O grupo apresenta o direcionamento dado para a empresa, que é apreciado pela classe quanto 

a sua consistência e aplicabilidade, oferecendo sugestões para seu aperfeiçoamento. 
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MÓDULO III 

 

PLANO DE 

NEGÓCIO  

UNIDADE TEMÁTICA 

 

AT 34: 

Analisando o mercado 

DURAÇÃO 

 

Aulas: 5 

Horas: 15 

SUMÁRIO 

 

Nesta unidade, o participante compreende e descreve as condições de mercado em que a 

empresa irá atuar e demonstra sua condição de viabilidade competitiva.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

Após esta unidade, o participante deverá ser capaz de: 

- Realizar uma analise de mercado de um negócio. 

- Avaliar o potencial competitivo de uma empresa. 

- Elaborar uma estratégia competitiva para um pequeno negócio. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

- Como investigar a influência do ambiente geral no setor de negócios? 

- Como examinar a atratividade do segmento do setor de negócios escolhido? 

- Como analisar a condição de competitividade com relação à concorrência? 

- Como encontrar um diferencial competitivo para o negócio?  

- Como formular uma estratégia competitiva de sucesso? 

METODOLOGIA PROPOSTA 

 

(Parte I) Demonstração: Análise do Ambiente Geral 

O facilitador demonstra o que é o ambiente geral e como é possível pela sua análise 

identificar oportunidades e ameaças que podem influenciar o setor de negócios (Modelo I/O). 

 

(Parte II) Estudo Dirigido: Identificação da condição de atratividade do setor 

Atividade desenvolvida mediante orientação individual do facilitador, realizada a partir da 

Análise do Ambiente Geral (Pesquisa de Campo VII) em que são identificadas as ameaças e 

oportunidades existentes para o setor de negócios da empresa. 

 

(Parte III) Demonstração: Análise do Setor 

O facilitador demonstra o que é um setor de negócios e como é possível analisar a sua 

atratividade (Modelo de 5 Forças de Michael Porter). 

 

(Parte IV) Estudo Dirigido: Identificação da condição de atratividade do setor 

Atividade desenvolvida mediante orientação individual do professor, realizada a partir da 

Análise do Setor (Pesquisa de Campo VIII), em que se conclui sobre a condição de 

atratividade para se realizar negócios neste setor. 

 

(Parte V) Demonstração: Análise da empresa 

O facilitador demonstra como se realiza a análise da competitividade da empresa em relação 

aos seus concorrentes (Modelo VRIO de Jay Barney). 

 

(Parte VI) Estudo Dirigido: Identificação do diferencial competitivo da empresa 

Atividade desenvolvida mediante orientação individual do professor, realizada a partir da 

Análise da Concorrência (Pesquisa de Campo IX) em função dos fatores críticos de sucesso 

identificados pelo cliente (Pesquisa de Campo II), sobre a qual se identifica o diferencial 

competitivo do negócio e sua condição de sustentabilidade. 
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(Parte VII) Demonstração: Posicionamento Competitivo 

O facilitador demonstra como se realiza a escolha de uma Estratégia Genérica para o 

posicionamento competitivo do negócio (Modelo de Michael Porter) em função da conclusão 

da análise do ambiente externo e ambiente interno (Método SWOT). 

 

(Parte VII) Estudo dirigido: Estratégia Competitiva 

Atividade desenvolvida mediante orientação individual do facilitador, de como se utilizam os 

elementos obtidos com a análise do setor (oportunidades e ameaças) e da empresa em relação 

à concorrência (pontos fortes e pontos fracos), para a elaboração da estratégia competitiva 

para o negócio. 

 

(Parte VIII) Seminário: Apresentação da Análise de Viabilidade Mercadológica do 

Negócio  

Cada aluno ou grupo apresenta sua análise mercadológica de negócio e a estratégia 

formulada para assegurar a vantagem competitiva sustentável do empreendimento. 

APLICAÇÃO NO PROJETO 

 

Plano de Negócios (vide roteiro PN):  

Etapa III – Análise do mercado 

INICIATIVA EMPREENDEDORA 

 

Pesquisa de Campo VII: Análise do Ambiente Geral 

Pesquisa para identificar o comportamento futuro dos ambientes demográfico, econômico, 

sóciocultural, políticolegal, tecnológico e global, e suas possíveis influências no setor de 

atuação do negócio.  

 

Pesquisa de Campo VIII: Análise do Setor 

Pesquisa sobre a condição de rivalidade entre os concorrentes, sobre a ameaça de novos 

entrantes e surgimento de produtos substitutos, sobre o poder de barganha de fornecedores e 

clientes, e seus reflexos para as empresas do setor. 

 

Pesquisa de Campo IX: Análise da Concorrência 

Pesquisa sobre as características identificadas pelos clientes como fatores críticos de sucesso, 

comparando o desempenho da empresa com o de seus principais concorrentes. 

 

Experiência no ramo: 

O aluno permanece no estágio profissional em negócio do mesmo ramo ao que será 

desenvolvido, para adquirir experiência na área comercial, operacional e tecnológica a ser 

aplicada em seu próprio empreendimento. 

BIBLIOGRAFIA 

 

DORNELAS (2008, Cap. 2, p. 27-38) 

LONGENECKER (2007, Cap. 3, p. 54-67) 

MIRSHAWKA (2004, Cap. 5, p. 231-256) 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

O grupo apresenta a análise mercadológica, que é apreciada pela classe quanto a sua 

consistência e vulnerabilidade, oferecendo visão externa do problema, apontando aspectos 

não considerados, ou eventual falta de consistência da análise realizada. 
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MÓDULO III 

 

PLANO DE 

NEGÓCIO 

UNIDADE TEMÁTICA 

 

AT 35:  

Elaborando o Plano de Marketing 

DURAÇÃO 

 

Aulas: 4 

Horas: 12 

SUMÁRIO 

 

Nesta unidade, o participante compreende os principais elementos do ambiente de marketing 

e como planejar este ambiente para um pequeno negócio. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

Após a unidade, o aluno deverá ser capaz de: 

- Determinar o Plano de Marketing de um negócio. 

- Organizar uma pequena equipe de vendas. 

- Calcular a previsão de receitas de um negócio. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

- Qual o “Mix de Marketing” a ser adotado pelo negócio? 

- Como será organizada a nossa equipe de vendas? 

- Qual a nossa previsão de demanda e receita?  

METODOLOGIA PROPOSTA 

 

(Parte I) Demonstração: “Mix de Marketing” 

O facilitador demonstra o que é, para que serve e como se aplica a definição do “Mix de 

Marketing” (Produto, Preço, Praça, Promoção) para um pequeno negócio. 

 

(Parte II) Estudo Dirigido: Aplicação no Plano de Negócios 

Acompanhamento do facilitador, mediante a solicitação dos grupos, para definição do “Mix 

de Marketing” a ser aplicado para o negócio utilizado. 

 

(Parte III) Demonstração: Equipe de Vendas 

O facilitador demonstra como organizar o esforço de vendas, conforme o método de vendas 

utilizado pela empresa. 

 

(Parte IV) Estudo Dirigido: Identificação da condição de atratividade do setor 

Acompanhamento do facilitador, mediante a solicitação dos grupos, para definição do 

método e organização da equipe de vendas do negócio. 

 

(Parte V) Demonstração: Previsão de Receita 

O facilitador demonstra como se realiza a previsão de demanda, a partir da pesquisa de 

informações sobre o cliente (Pesquisa de Campo II) e a previsão de receitas, a partir das 

tabelas com os preços por linha de produtos obtidas no Estudo de Viabilidade do Negócio. 

 

(Parte VI) Estudo Dirigido: Cálculo da previsão de demanda e previsão de receita 

Acompanhamento do facilitador, mediante a solicitação dos grupos, para uso da Planilha A2 

– Previsão de Faturamento do Plano de Negócios. 

 

(Parte VII) Seminário: Apresentação do Plano de Marketing 

Cada grupo apresenta o Plano de Marketing de seu negócio e debate com a classe, com o 

objetivo de receber e fornecer informações de como proceder ao seu aperfeiçoamento. 
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APLICAÇÃO NO PROJETO 

 

Plano de Negócios (vide roteiro PN):  

Etapa IV – Plano de Marketing 

 

Planilhas de Análise:  

EV4 – Preço Objetivo (atualização) 

EV5 – Preço Negociado (atualização) 

PA2 – Previsão de Receitas 

ATITUDE EMPREENDEDORA 

 

Criação de uma logomarca: 

O grupo desenvolve uma logomarca para o negócio. 

 

Experiência no ramo: 

O aluno permanece no estágio profissional em negócio do mesmo ramo ao que será 

desenvolvido, para adquirir experiência na área comercial, operacional e tecnológica a ser 

aplicada em seu próprio empreendimento. 

BIBLIOGRAFIA 

 

BARON (2007, Cap. 4, p. 95-101; Cap. 9, p.239-267) 

BERNARDI (2003, Cap. 6, p. 161-180) 

DOLABELA (1999, Cap. 4, p. 146-160/184-193) 

DORNELAS (2005, Cap. 4, p. 150-154) 

DORNELAS (2008, Cap. 6, p. 81-97) 

LONGENECKER (2007, Cap. 7, p. 121-140) 

MAXIMIANO (2006, Cap. 3/4, p. 37-59) 

MIRSHAWKA (2004, Cap. 4, p. 110-148) 

SALIN (2004, Cap. 2, p. 19-66) 

SALIN (2005, Cap. 9/10, p. 73-95) 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Cada grupo apresenta o Plano de Marketing de seu negócio que é apreciada pela classe 

quanto a sua consistência e aplicabilidade, oferecendo sugestões para seu aperfeiçoamento. 
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MÓDULO III 

 

PLANO DE 

NEGÓCIO  

UNIDADE TEMÁTICA 

 

AT 36: 

Elaborando o Plano de Operações 

DURAÇÃO 

 

Aulas: 7 

Horas: 21 

SUMÁRIO 

 

Nesta unidade, o participante identifica os principais elementos do ambiente de operações e 

como planejá-lo para um pequeno negócio. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

Após a unidade, o participante deverá ser capaz de: 

- Compreender como funciona a área de operações de uma empresa e saber como 

representá-la em um fluxo de processo. 

- Definir os objetivos de desempenho e indicadores para seu controle. 

- Escolher o local mais adequado para instalar a sua empresa. 

- Definir a melhor opção de layout para uma pequena organização. 

- Calcular as necessidades de recursos operacionais de uma pequena empresa e saber 

como fazer uma previsão de despesas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

- O que é um processo em operações? 

- Como elaborar um fluxo de processo? 

- Quais os objetivos e indicadores de desempenho para a área de operações? 

- Como escolher o local para a instalação de um novo negócio? 

- Qual a melhor opção de layout para o tipo de processo do negócio?  

METODOLOGIA PROPOSTA 

 

(Parte I) Demonstração: Fluxo do Processo 

O facilitador demonstra o que é, para que serve e como se aplica um fluxo de processo em 

operações, identificando os recursos de pessoal, materiais e equipamentos utilizados. 

 

(Parte II) Estudo Dirigido: Aplicação no Plano de Negócios  

Acompanhamento do facilitador, mediante a solicitação dos grupos, para elaboração do fluxo 

de processo do negócio. 

 

(Parte III) Demonstração: Objetivos de desempenho 

O facilitador demonstra como estabelecer objetivos de desempenho para a área de operações, 

de acordo com estratégia de negócios adotada. 

 

(Parte IV) Estudo Dirigido: Aplicação no Plano de Negócio 

Acompanhamento do facilitador, mediante a solicitação dos grupos, para definição dos 

objetivos e indicadores de desempenho para a área de operações do negócio. 

 

(Parte V) Demonstração: Localização 

O facilitador demonstra como se determina a melhor opção para a localização de uma 

operação pelo método da Pontuação Ponderada. 

 

(Parte VI) Estudo Dirigido: Aplicação no Plano de Negócio 

Acompanhamento do facilitador, mediante a solicitação dos grupos, para definição do local 

da operação do negócio. 
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(Parte V) Demonstração: Layout 

O facilitador demonstra como se determina a melhor opção para layout, em função do tipo de 

processo de operações. 

 

(Parte VI) Estudo Dirigido: Aplicação no Plano de Negócios 

Acompanhamento do facilitador, mediante a solicitação dos grupos, para escolha da opção de 

layout e croquis do arranjo físico e fluxo da operação. 

 

(Parte V) Demonstração: Recursos operacionais 

O facilitador demonstra como se determina as despesas operacionais (Planilhas PA2 a PA5 – 

Custos dos Recursos) e investimentos em recursos para um pequeno negócio (Planilha A5 – 

Investimentos). 

 

(Parte VI) Estudo Dirigido: Aplicação no Plano de Negócios 

Acompanhamento do facilitador, mediante a solicitação dos grupos, para definição das 

despesas de mão de obra direta, de matérias e insumos, e investimento em equipamentos e 

instalações para operação do negócio. 

 

(Parte VII) Seminário: Apresentação do Plano de Operações 

Cada grupo apresenta o Plano de Operações de seu negócio, com o objetivo de receber e 

fornecer informações de como proceder ao seu aperfeiçoamento. 

APLICAÇÃO NO PROJETO 

 

Plano de Negócios (vide roteiro PN):  

Etapa V – Plano de Operações 

 

Planilhas de Análise:: 

PA6 – Plano de Investimentos  

INICIATIVA EMPREENDEDORA 

 

Pesquisa para atualização de custos: 

Pesquisa de mercado para levantar o preço dos equipamentos e instalações a ser utilizados 

para o negócio. 

 

Experiência no ramo: 

O aluno permanece no estágio profissional em negócio do mesmo ramo ao que será 

desenvolvido, para adquirir experiência na área comercial, operacional e tecnológica a ser 

aplicada em seu próprio empreendimento. 

BIBLIOGRAFIA 

 

BERNARDI (2003, Cap. 7/9, p. 181-231) 

DORNELAS (2008, Cap.7, 99-108) 

LONGENECKER (2007, P. 121-140) 

MIRSHAWKA (2003, Cap. 3, p. 152-156) 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Cada grupo apresenta o Plano de Operações de seu negócio, que é apreciada pela classe 

quanto a sua consistência e aplicabilidade, oferecendo sugestões para seu aperfeiçoamento. 
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MÓDULO III 

 

PLANO DE 

NEGÓCIO  

UNIDADE TEMÁTICA 

 

AT 37:  

Elaborando o Plano Financeiro 

DURAÇÃO 

 

Aulas: 4 

Horas: 12 

SUMÁRIO 

 

Nesta unidade, o participante dispõe de um plano detalhado para iniciar um novo negócio e 

da justificativa para captação de recursos para seu financiamento. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

Após a unidade, o participante deverá ser capaz de: 

- Compreender quais os principais demonstrativos financeiros de um empreendimento. 

- Elaborar os principais demonstrativos para análise financeira do novo empreendimento. 

- Justificar o aporte de investimentos de terceiros para captação das necessidades de 

financiamento do negócio. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

- Qual a composição inicial de nossos ativos? 

- Qual a nossa previsão de rentabilidade? 

- Qual o nosso ponto de equilíbrio? 

- Qual o retorno de investimento em nosso negócio? 

- Por que investir neste negócio? 

METODOLOGIA PROPOSTA 

 

(Parte I) Demonstração: Demonstrativos Financeiros 

Explicação de como se apuram os principais demonstrativos financeiros para abertura de um 

pequeno negócio. 

 

(Parte II) Estudo Dirigido: Aplicação no Plano de Negócios 

Acompanhamento do professor, mediante a solicitação dos grupos, para apuração do Balanço 

de Abertura, Previsão de Rentabilidade, Ponto de Equilíbrio e Fluxo de Caixa e Necessidades 

de Financiamento. 

 

(Parte III) Seminário: Apresentação do Plano Financeiro 

Cada grupo apresenta o Plano Financeiro de seu negócio, com o objetivo de receber e 

fornecer informações de como proceder ao seu aperfeiçoamento. 

APLICAÇÃO NO PROJETO 

 

Plano de Negócios (vide roteiro PN):  

Etapa VI – Plano Financeiro 

Conclusão do Plano de Negócios 

 

Planilhas de Análise: 

PA1 – Balanço 

PA3 – Demonstrativo de Resultado 

PA4 – Margem de Contribuição 

PA5 – Ponto de Equilíbrio 

PA7 – Fluxo de Caixa do Projeto 

PA8 – Parâmetros para Previsão 
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INICIATIVA EMPREENDEDORA 

 

Experiência no ramo: 

O aluno conclui o estágio profissional em negócio do mesmo ramo ao que será desenvolvido, 

para adquirir experiência na área comercial, operacional e tecnológica a ser aplicada em seu 

próprio empreendimento. 

BIBLIOGRAFIA 

 

BARON (2007, Cap. 6, p. 157-164) 

BERNARDI (2003, Cp. 10, p.232-262) 

BIRLEY (2001, Cap. 2, p. 20-46) 

DOLABELA (1999, Cap. 4, p.222-242) 

DORNELAS (2005, Cap. 6, p. 162-242) 

DORNELAS (2007, Cap. 10, p. 129-151) 

LONGENECKER (2007, Cap. 10, p. 169-191) 

MARCONDES (2004, Cap. 1, p. 8-11) 

SALIN (2005, Cap. 12, p. 105-117) 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Cada grupo elabora o relatório final do Plano de Negócios e distribui para o restante da 

classe. Na sequência, simula sua apresentação para uma comissão composta por um elemento 

de cada um dos vários grupos, assistida pelos demais elementos da classe. A aprovação ou 

revisão do projeto se dá por consenso em cada grupo e, na sequência, por toda a classe, 

utilizando como critérios a consistência, viabilidade, vulnerabilidade e aplicabilidade do 

projeto.   
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MÓDULO IV 

 

GESTÃO  

DO NEGÓCIO  

UNIDADE TEMÁTICA 

 

AT 41:  

Começando o seu próprio negócio 

DURAÇÃO 

 

Aulas: 3 

Horas: 12/15 

SUMÁRIO 

 

Nesta unidade, o participante se informa sobre as alternativas de financiamento para novos 

empreendimentos e como acompanhar o seu processo de abertura. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

Após a unidade, o aluno deverá ser capaz de: 

- Calcular a necessidade de financiamento e iniciar a busca de parceiros de investimento. 

- Compreender, empresarialmente, a legislação para Micro e Pequenas Empresas (MPE). 

- Saber acompanhar, proativamente, o processo de abertura da sua empresa. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

- Quais as necessidades, modalidades, fontes, garantias para financiar o meu negócio? 

- Quais as principais legislações que se aplicam a uma MPE e o que preciso saber de cada 

uma delas? 

- Como participar do processo de formalização do meu negócio? 

METODOLOGIA PROPOSTA 

 

(Parte I) Demonstração seguida de Debate: Financiamento do empreendimento  

Após leitura da Cartilha do SEBRAE (Como obter financiamento para o próprio negócio), o 

facilitador debate com a classe sobre o processo de financiamento do empreendimento, cada 

qual aplicando os conceitos discutidos em seu próprio negócio, com base nas informações na 

Etapa VI – Plano Financeiro do Plano de Negócios. 

 

(Parte II) Demonstração seguida de Debate e Estudo Dirigido: Legislação da MPE 

Após apresentação das principais leis que regulam as MPE (Código Civil Brasileiro, Lei 

Geral da Micro e Pequena Empresa e Legislação para o Simples), o facilitador inicia debate 

sobre sua aplicação em cada um dos empreendimentos. Na sequência, um estudo dirigido para 

elaboração do contrato social da empresa.  

 

(Parte III) Debate seguido de Estudo Dirigido: Processo de Abertura da PME 

Após apresentação das principais leis que regulam as MPE, os alunos devem visitar os sites 

indicados para formalização de uma MPE e verificar os procedimentos para registro de 

propriedade industrial. 

APLICAÇÃO NO PROJETO 

 

Relatório: 

Contrato Social da Empresa 

INICIATIVA EMPREENDEDORA 

 

Pesquisa para obter financiamento para o negócio: 

Distribuição do relatório Sumário Executivo para as possíveis fontes de financiamento do 

projeto, visando agendar reunião para apresentar o relatório detalhado do Plano de Negócios. 

 

Registro de Propriedade Industrial: 

Criação, verificação e registro da Marca e Endereço Eletrônico do negócio. 
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WEBGRAFIA 

 

Financiamento: 

SEBRAE. Série Negócio Próprio. Como obter financiamento para o próprio negócio. 

http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/BDS.nsf/8623A07115917E6603256E640045D8F9/$

File/NT0004119E.pdf. Visitado em 15 de ago. 2011.  

 

Legislação: 

Código Civil Brasileiro. Lei nº 10.406, de 10.01.2002 - DOU 1 de 11.01.2002 

http://www.jucepa.pa.gov.br/downloads/docs/pdf/Novo_codigo_civil.pdf.  

 

Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. http://www.sebrae.com.br/customizado/lei-geral/lei-

geral/legislacao/lei-geral-na-integra. Visitado em 15 de ago. 2011. 

 

Fazenda. Ministério da Fazenda Sistema Simples. Visitado em 15 de ago. 2011.  

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/default.asp.  

 

Processo de Abertura: 

SEBRAE. Boletim Empreendedor. Como abrir uma empresa. Visitado em 15 de ago. 2011. 

http://www.sebraepr.com.br/portal/page/portal/PORTAL_INTERNET/BEMPR_INDEX/BE

MPR_ARTIGO?_dad=portal&_boletim=3&_filtro=239&_artigo=3669.  

 

Formalização: 

Junta Comercial do Estado de São Paulo. http://www.jucesp.fazenda.sp.gov.br/. Visitado em 

15 de ago. 2011.  

 

Receita Federal. http://www.receita.fazenda.gov.br/. Visitado em 15 de ago. 2011. 

 

Prefeitura do Município de São Paulo. http://www.capital.sp.gov.br/portalpmsp/. Visitado em 

15 de ago. 2011. 

 

Secretaria da Fazenda de São Paulo. http://www.fazenda.sp.gov.br/. Visitado 15 de ago. 2011. 

 

Ministério da Previdência Social. http://www.previdenciasocial.gov.br/. Visitado em 15 de 

ago. 2011. 

 

Registro de Propriedade Industrial: 

Instituto Nacional de Patentes Industriais. Visitado em 15 de ago de 

2011.http://www.inpi.gov.br/principal?navegador=IE&largura=800&altura=600.  

 

Registro de Domínios para a Internet no Brasil. http://registro.br/. Visitado 15 de ago. 2011. 

  

http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/BDS.nsf/8623A07115917E6603256E640045D8F9/$File/NT0004119E.pdf
http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/BDS.nsf/8623A07115917E6603256E640045D8F9/$File/NT0004119E.pdf
http://www.jucepa.pa.gov.br/downloads/docs/pdf/Novo_codigo_civil.pdf
http://www.sebrae.com.br/customizado/lei-geral/lei-geral/legislacao/lei-geral-na-integra
http://www.sebrae.com.br/customizado/lei-geral/lei-geral/legislacao/lei-geral-na-integra
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/default.asp
http://www.sebraepr.com.br/portal/page/portal/PORTAL_INTERNET/BEMPR_INDEX/BEMPR_ARTIGO?_dad=portal&_boletim=3&_filtro=239&_artigo=3669
http://www.sebraepr.com.br/portal/page/portal/PORTAL_INTERNET/BEMPR_INDEX/BEMPR_ARTIGO?_dad=portal&_boletim=3&_filtro=239&_artigo=3669
http://www.jucesp.fazenda.sp.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.capital.sp.gov.br/portalpmsp/
http://www.fazenda.sp.gov.br/
http://www.previdenciasocial.gov.br/
http://www.inpi.gov.br/principal?navegador=IE&largura=800&altura=600
http://registro.br/
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MÓDULO IV 

 

GESTÃO DO 

NEGÓCIO  

UNIDADE TEMÁTICA 

 

AT 42:  

Gerindo uma empresa familiar 

DURAÇÃO 

 

Aulas: 6 

Horas: 18 

SUMÁRIO 

 

Nesta unidade, o participante compreende como gerir uma empresa familiar, de modo a 

aproveitar as vantagens e minimizar as desvantagens de uma organização com estas 

características. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

Após a unidade, o participante deverá ser capaz de: 

- Compreender as características de uma empresa familiar e como profissionalizar sua 

gestão. 

- Compreender o processo de decisão de um pequeno negócio e planejar sua estrutura 

organizacional. 

- Desenvolver um perfil de liderança a ser aplicado na condução do negócio. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

- Como conciliar os interesses, evitar a depredação do negócio por interesses pessoais e 

realizar a sucessão em nossa empresa familiar? 

- Quais as funções de gerência, processo de decisão e estrutura organizacional vertical de 

nosso negócio?  

- Como desenvolver um estilo de liderança situacional que permita obter o máximo de 

desempenho dos colaboradores? 

METODOLOGIA PROPOSTA 

 

(Parte I) Demonstração: A empresa familiar 

O facilitador demonstra a empresa familiar como uma instituição singular e as características 

particulares de sua gestão. 

 

(Parte II) Estudo dirigido: Declaração de Princípios da Sociedade 

Acompanhamento do facilitador, mediante a solicitação dos grupos, para definição da forma 

de representação de interesses dos sócios, do grau de profissionalização da gestão e das 

alçadas de decisão para o futuro negócio, resultando na Declaração de Princípios para Gestão 

da Sociedade (valores, políticas e procedimentos para direção futura da empresa). 

 

(Parte III) Demonstração: Processo de decisão empresarial 

O facilitador demonstra as funções de gerência, processo de decisão e metodologia para 

estruturação de um pequeno negócio. 

 

(Parte IV) Estudo dirigido: Descrição de Funções e Responsabilidades da Empresa 

Acompanhamento do facilitador, mediante a solicitação dos grupos, da definição dos níveis 

de tomada de decisão, funções e responsabilidades, e das atividades que serão terceirizadas, 

resultando em uma Descrição de Funções e Responsabilidades da Empresa. 

 

(Parte V) Demonstração: Liderança situacional 

Demonstração do conceito de liderança empreendedora e dos estilos de liderança aplicados a 

cada objetivo e tipo de situação empresarial, em função dos objetivos a ser alcançados com 

seus colaboradores, em um processo de gestão participativa. 
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(Parte IV) Estudo dirigido: Gestão participativa 

Acompanhamento do facilitador, mediante a solicitação dos grupos, da definição do sistema 

de gestão participativa, envolvendo os processos, equipes de trabalho, resultados a ser 

monitorados e procedimentos para implantação das decisões. 

APLICAÇÃO NO PROJETO 

 

Relatórios: 

Declaração de princípios 

Descrição de Funções e Responsabilidades 

Organograma 

INICIATIVA EMPREENDEDORA 

 

Pesquisa de Campo X: 

Visita ao sindicato e associação da categoria. 

BIBLIOGRAFIA 

 

BIRLEY (2001, Cap. 5, p. 128-138) 

LONGENECKER (2007, Cap. 5, p. 81-100; Cap. 18, p.327-345) 

MARCONDES (2004, Cap. 2. P.34-39; Cap. 12, p.154-160) 

SOUZA (2005, Cap. 7, p. 138-161) 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Cada grupo apresenta o Plano de Marketing de seu negócio que é apreciado pela classe 

quanto a sua consistência e aplicabilidade, oferecendo sugestões para o seu aperfeiçoamento. 
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MÓDULO IV 

 

GESTÃO DO 

NEGÓCIO  

UNIDADE TEMÁTICA 

 

AT 43:  

Gerindo o relacionamento com o cliente 

DURAÇÃO 

 

Aulas: 3  

Horas: 9 

SUMÁRIO 

 

Nesta unidade, o participante compreende como organizar o esforço de vendas da empresa e 

gerir o relacionamento com o cliente. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

Após a unidade, o participante deverá ser capaz de: 

- Compreender a importância do cliente em um pequeno negócio e seu papel na compra. 

- Conhecer quais alternativas para organização do esforço de promoção e vendas. 

- Desenvolver um sistema para realizar a Gestão do Relacionamento com o Cliente.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

- Quem é o meu cliente? 

- Como vender nosso produto para o cliente? 

- Como garantir que o cliente volte? 

METODOLOGIA PROPOSTA 

 

(Parte I) Debate: A importância do cliente 

O facilitador promove debate sobre o papel do cliente no negócio, tipos de clientes e 

objetivos de sua manutenção. 

 

(Parte II) Demonstração: Esforço de vendas 

O facilitador demonstra como promover o produto no canal de distribuição e organizar a 

equipe de vendas para um pequeno negócio. 

 

(Parte III) Estudo dirigido: Criação da estratégia de vendas 

Acompanhamento do facilitador, mediante a solicitação dos grupos, da definição da 

estratégia de promoção no canal, da força de vendas para a empresa. 

 

(Parte IV) Demonstração: Gestão do relacionamento com o cliente 

O facilitador demonstra o que é, para que serve e como se aplica a gestão do relacionamento 

com o cliente. 

 

(Parte V) Estudo dirigido: Criação do programa de relacionamento da empresa 

Acompanhamento do facilitador, mediante a solicitação dos grupos, para a definição dos 

objetivos, etapas, ações e controle do programa de gerenciamento do relacionamento do 

cliente da empresa, com simulação dos procedimentos adotados para apreciação pela classe. 

APLICAÇÃO NO PROJETO 

 

Relatório: 

Controle do Atendimento ao Cliente 

 

Planilhas 

GN1 - ABC Clientes 

GN2 - ABC Itens 
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INICIATIVA EMPREENDEDORA 

 

Ações com a comunidade: 

Ações concretas de responsabilidade social, direcionadas para o envolvimento da empresa 

com a comunidade local, de maneira a participar na solução de seus problemas. 

BIBLIOGRAFIA 

 

DEGAN (2009, Cap. 16, p. 341-354) 

FARAH  (2008, Cap. 6, p. 87-108) 

LEMES (2010, Cap. 7, p. 152-172) 

LONGENECKER (2007, Cap. 13, p. 231-246; Cap. 16, p.255-302) 

MAXIMIANO (2008, Cap. 6. P. 67-107) 

SALIN (2004, Cap. 3, p. 67-124) 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Cada grupo simula a estratégia de relacionamento com o cliente de seu negócio, que é 

apreciada pela classe quanto a sua aplicabilidade, oferecendo sugestões para seu 

aperfeiçoamento. 
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MÓDULO IV 

 

GESTÃO DO 

NEGÓCIO  

UNIDADE TEMÁTICA 

 

AT 44:  

Gerindo as operações de uma pequena empresa 

DURAÇÃO 

 

Aulas: 5 

Horas: 15 

SUMÁRIO 

 

Nesta unidade, o participante compreende qual o papel da área de operações na empresa e 

como assegurar um nível elevado de serviços ao cliente com o mínimo custo operacional.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

Após a unidade, o participante deverá ser capaz de: 

- Compreender o que é a abordagem por processos e como mapear o seu desempenho. 

- Compreender o que envolve e como planejar os recursos utilizados pela empresa. 

- Compreender o que e quais as possibilidades de automatizar os processos empresariais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

- Como orientar a empresa para os processos-chave do negócio e assegurar sua eficiência 

operacional?  

- Como realizar a previsão de demanda das mercadorias, insumos e serviços, e planejar o 

seu atendimento?  

- Qual grau de automação adotar na operação do negócio? 

METODOLOGIA PROPOSTA 

 

(Parte I) Demonstração: Gestão por processos 

O facilitador demonstra como identificar os fatores críticos para o sucesso do negócio e 

como realizar sua gestão por processos empresariais.  

 

(Parte II) Estudo dirigido: Processos do negócio 

Atividade desenvolvida mediante orientação individual do facilitador para mapeamento dos 

principais processos da empresa, identificando e racionalizando o fluxo de suas atividades, e 

determinando suas metas de desempenho. 

 

(Parte III) Demonstração: Planejamento de recursos 

O facilitador demonstra como realizar a previsão de demanda, planejar a produção, controlar 

e repor os estoques da empresa.  

 

(Parte IV) Estudo dirigido: Sistema de planejamento de recursos da empresa 

Atividade desenvolvida mediante orientação individual do facilitador para seleção do sistema 

de planejamento de recursos, em função do tipo de processo da empresa (manufatura, 

comércio ou serviços) e definição do processo para seu controle. 

 

(Parte V) Demonstração: Alternativas de automação 

O facilitador demonstra o que é automação e quais suas alternativas nos processos 

administrativos e operacionais, em um pequeno negócio.  

 

(Parte VI) Estudo dirigido: Seleção dos equipamentos da empresa 

Acompanhamento do facilitador, mediante a solicitação dos grupos, para definição do grau 

de automação e seleção dos equipamentos a ser adquiridos pela empresa, posterior a pesquisa 

de campo a ser realizada com esta finalidade. 
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APLICAÇÃO NO PROJETO 

 

Relatório 

Mapa dos Processos-Chave do Negócio 

 

Planilhas 

GN3 - Previsão de Demanda 

GN4 - Planejamento de Atendimento à Demanda 

GN5 – Controle de Estoques 

GN6 - Controle do Desempenho Operacional 

INICIATIVA EMPREENDEDORA 

 

Pesquisa de equipamentos: 

Visita a feiras e fornecedores, negociação e aquisição dos equipamentos a ser utilizados pela 

empresa. 

BIBLIOGRAFIA 

 

FARAH (2008, Cap. 7, p. 109-125) 

LEMES (2010, Cap. 9, p. 183-187) 

LONGENECKER (2007, Cap. 14, p. 247-266; Cap. 20, p. 360-379) 

MARCONDES (2004, Cap. 6/7, p. 74-96) 

MAXIMIANO (2008, Cap. 7, p.108-127) 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Cada grupo deve elaborar os parâmetros para as planilhas de planejamento de recursos e 

simular um período de ciclo operacional da empresa, demonstrando sua consistência e 

aplicabilidade.  
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MÓDULO IV 

 

GESTÃO DO 

NEGÓCIO  

UNIDADE TEMÁTICA 

 

AT 45:  

Gerindo as pessoas em uma pequena empresa 

DURAÇÃO 

 

Aulas: 3 

Horas:18 

SUMÁRIO 

 

Nesta unidade, o participante compreende como prover, preparar e manter os recursos 

humanos a ser utilizados pela empresa.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

Após a unidade, o participante deverá ser capaz de: 

- Identificar quais as maneiras de se recrutar o pessoal a ser utilizado por uma empresa. 

- Compreender o papel do treinamento de pessoal e como realizar sua aplicação em uma 

pequena empresa. 

- Identificar quais os tipos de remuneração para os funcionários e como compatibilizar 

sua aplicação para pequenos negócios.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

- Quais as necessidades de colaboradores e como realizar o seu recrutamento? 

- Como preparar o pessoal para o trabalho de acordo com a qualificação necessária? 

- Como remunerar os funcionários e motivar o seu desempenho? 

METODOLOGIA PROPOSTA 

 

(Parte I) Demonstração: Recrutamento e seleção de pessoal 

O facilitador demonstra como realizar as descrições de cargos da empresa e das alternativas 

para recrutamento e seleção de pessoal.  

 

(Parte II) Estudo dirigido: Recrutamento de pessoal para a empresa 

Acompanhamento do facilitador, mediante a solicitação dos grupos, para definição das 

atividades que serão executadas por funcionários da empresa ou terceirizadas, descrição dos 

cargos das funções internas e seleção do processo de recrutamento de pessoal. 

 

(Parte III) Demonstração: Treinamento e desenvolvimento de pessoal 

O facilitador demonstra os objetivos e as etapas para se realizar um programa de treinamento 

para áreas de direção e de operação da empresa. 

 

(Parte IV) Estudo dirigido: Programa de treinamento para a empresa 

Acompanhamento do facilitador, mediante a solicitação dos grupos, para definição de cada 

cargo, qual o treinamento, como, por quem e por quanto tempo será realizado, assim como 

dos critérios para aceitação do funcionário treinado.   

 

(Parte V) Demonstração: Remuneração do pessoal 

O facilitador demonstra as formas de remuneração de pessoal (salários, comissões, 

participação no lucro, bônus), seus encargos e obrigações legais residuais.  

 

(Parte VI) Estudo dirigido: Sistema de remuneração da empresa 

Acompanhamento do facilitador, mediante a solicitação dos grupos, para definição dos níveis 

de remuneração e salário de cada função, dos sistemas de recompensa por desempenho e do 

processo de pagamento da empresa. 
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APLICAÇÃO NO PROJETO 

 

Relatório 

Descrição de funções 

Programa de treinamento 

Quadro de salários 

 

Planilha 

GN7 - Folha de Pagamento 

INICIATIVA EMPREENDEDORA 

 

Programa quem é quem em nossa empresa: 

Criação de mecanismo que promova a identificação, integração e tratamento personalizado 

dos colaboradores, de acordo as características da empresa.  

BIBLIOGRAFIA 

 

BARON (2007, Cap. 13, p.129-139) 

BERNARDI (2003, Cap. 4, p. 129-139) 

BIRLEY (2001, Cap. 5, p. 139-147) 

DEGAN (2009, Cap. 15, p. 336-340) 

FARAH  (2008, Cap. 8, p. 127-149) 

LEMES (2010, Cap. 8, p. 173-182) 

LONGENECKER (2007, Cap. 18/19, p. 327-359) 

MAXIMIANO (2008, Cap. 8/9. p. 128-160) 

MIRSHAWKA (2004, Cap. 5, p. 149-176)  

SALIN (2004, Cap. 4, p. 125-170) 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Cada grupo apresenta a estratégia de gestão de pessoal de sua empresa, sendo apreciada 

quanto a sua consistência pela classe, que oferece sugestões para seu aperfeiçoamento. 
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MÓDULO IV 

 

GESTÃO DO 

NEGÓCIO  

UNIDADE TEMÁTICA 

 

AT 46:  

Gerindo os ativos de uma pequena empresa 

DURAÇÃO 

 

Aulas: 3   

Horas: 9 

SUMÁRIO 

 

Nesta unidade, o participante compreende como prover os recursos financeiros de curto 

prazo para um pequeno negócio, em função de seu ciclo operacional. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

Após a unidade, o participante deverá ser capaz de: 

- Compreender a importância dos ativos financeiros de curto prazo para uma empresa. 

- Compreender como gerenciar os ativos financeiros de curto prazo do negócio. 

- Compreender como financiar adequadamente os recursos financeiros de curto prazo. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

- O que é o capital de giro de um negócio e qual a sua função? 

- Como gerenciar os recursos do capital de giro da empresa? 

- Como financiar o capital de giro do negócio? 

METODOLOGIA PROPOSTA 

 

(Parte I) Demonstração: Capital de Giro 

O facilitador demonstra quais as formas de alocação de recursos de curto prazo (caixa, contas 

a receber e estoques) e sua implicação na capacidade de quitar os compromissos financeiros 

da empresa. 

 

(Parte II) Demonstração: Gerenciamento do Capital de Giro 

O facilitador demonstra como gerenciar, racionalmente, os componentes do capital de giro 

do negócio. 

 

(Parte III) Estudo dirigido: Planejamento do Capital de giro 

Acompanhamento pelo facilitador, mediante a solicitação dos grupos, no planejamento da 

utilização dos recursos do caixa, contas a receber e estoques na operação da empresa. 

 

(Parte IV) Demonstração: Período de conversão de caixa 

O facilitador demonstra como calcular o período de conversão de caixa do negócio e quais as 

alternativas para seu financiamento. 

 

(Parte V) Estudo dirigido: Elaboração do Fluxo de Caixa 

Atividade desenvolvida mediante orientação individual do facilitador para elaboração do 

Fluxo de Caixa do negócio. 

APLICAÇÃO NO PROJETO 

 

Relatório 

Período de Conversão de Caixa 

 

Planilhas 

GN8 – Fluxo de Caixa 

GN9 – Controle de Contas a Receber  

GN10 – Controle ABC de Estoques 
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INICIATIVA EMPREENDEDORA 

 

Pesquisa de campo: 

Desenvolvimento de parcerias com agentes financeiros para operações de gestão de capital 

de giro. 

BIBLIOGRAFIA 

 

BERNARDI (2003, Cap. 11, p. 263-287) 

DEGAN (2009, Cap. 8, p. 133-138; Cap. P. 174-207) 

LEMES (2010, Cap. 6, p. 111-151) 

LONGENECKER (2007, Cap. 22, p. 396-414) 

MARCONDES (2004, Cap. 9, p. 113-128) 

MAXIMIANO (2008, Cap. 10. p. 161-171) 

SALIN (2004, Cap. 5, p. 171-224) 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Cada grupo deve elaborar os parâmetros para as planilhas de planejamento de recursos e 

simular um período de ciclo operacional da empresa, demonstrando sua viabilidade e 

aplicabilidade. 

  



 

 

 

162 

 

MÓDULO IV 

 

GESTÃO DO 

NEGÓCIO  

UNIDADE TEMÁTICA 

 

AT 47:  

Avaliando o desempenho de uma pequena empresa 

DURAÇÃO 

 

Aulas: 3 

Horas: 9 

SUMÁRIO 

 

Nesta unidade, o aluno compreende como controlar o desempenho financeiro de um pequeno 

negócio. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

Após a unidade, o aluno deverá ser capaz de: 

- Compreender o papel da controladoria nas pequenas empresas.  

- Compreender quais os principais indicadores de um negócio. 

- Compreender como avaliar um pequeno empreendimento. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

- Como obter informações sobre o desempenho da empresa?  

- Como avaliar o desempenho financeiro de um pequeno negócio? 

- Como avaliar o seu negócio?  

METODOLOGIA PROPOSTA 

 

(Parte I) Demonstração: O papel da auditoria em pequenos negócios 

O facilitador demonstra a importância da função de auditoria em uma pequena empresa para 

dar segurança ao empreendedor se dedicar à atividade-fim de seu negócio. 

 

(Parte II) Demonstração: Indicadores de desempenho 

O facilitador demonstra quais as informações, o que significam e como podem ser 

controlados os principais indicadores de desempenho em um pequeno negócio. 

 

(Parte III) Estudo dirigido: Montagem do quadro de indicadores do negócio 

Acompanhamento do professor, mediante a solicitação dos grupos, na elaboração do quadro 

de indicadores de desempenho do negócio. 

 

(Parte IV) Demonstração: Técnicas para avaliação de empresas 

O facilitador demonstra a importância de se manter uma noção do valor do empreendimento, 

ao longo do tempo, e quais as técnicas para se fazer esta avaliação em um pequeno negócio. 

 

(Parte V) Estudo dirigido: Avaliação do negócio 

Acompanhamento do professor, mediante a solicitação dos grupos, para escolha do método e 

os critérios a serutilizados para avaliação do negócio. 

APLICAÇÃO NO PROJETO 

 

Relatório 

Avaliação do Empreendimento 

 

Planilhas 

Indicadores de Desempenho Financeiro do Negócio 
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INICIATIVA EMPREENDEDORA 

 

Pesquisa de Campo: 

Contrato de prestação de serviços administrativos e contábeis 

BIBLIOGRAFIA 

 

FARAH (2008, Cap. 9, p. 151-184; Cap.11, p. 223-237 ) 

LEMES (2010, Cap. 10, p. 191-199) 

LONGENECKER (2007, Cap. 12, p. 213-227; Cap.23, p. 415-429) 

MARCANODES (2004, Cap.10, p. 129-133) 

MAXIMIANO (2005, Cap.10, p.171-175) 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Cada grupo deve elaborar os parâmetros para as planilhas de controle financeiro do negócio e 

simular um período de ciclo operacional da empresa, demonstrando sua aplicabilidade. 
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I
 Sobre a definição de empreendedorismo:  

 

AUTORES  DEFINIÇÃO 

BARON 

(2007, p. 7) 

Definição: 

Em uma paráfrase ampla de Shane e Venkataraman o autor define o empreendedorismo com 

dois enfoques: “Como uma área de negócios, busca entender como surgem as oportunidades 

para se criar algo de novo (novos produtos ou serviços, novos mercados, novos processos de 

produção ou matérias-primas, novas formas de organizar as tecnologias existentes); como são 

descobertas ou criadas por indivíduos específicos que, a seguir, usam meios diversos para 

explorar ou desenvolver estas coisas novas, produzindo assim, uma ampla gama de efeitos”. 

Por implicação, esta definição sugere que o empreendedorismo,  como atividade executada 

por indivíduos específicos, envolve as ações-chave que mencionamos anteriormente: 

identificar uma oportunidades – que seja potencialmente valiosa no sentido de poder ser 

exploradas em termos práticos como um negócio (ou seja, uma oportunidade que possa 

produzir lucros sustentáveis) – e identificar as atividades envolvidas na exploração ou no 

desenvolvimento real desta oportunidade. Além disso [...] o processo não termina com o 

lançamento do novo empreendimento. Ele também envolve a capacidade de administrar uma 

nova empresa com sucesso, após a sua criação (2007, p.6). Assim, em essência, o 

empreendedorismo requer a criação ou o reconhecimento de uma aplicação comercial para 

uma coisa nova. 

DOLABELA 

(1999, p.29) 

Definição: 

“O que significa empreendedorismo? É uma livre tradução que se faz da palavra entrepreneur 

e designa, além da criação de empresas, a geração do autoemprego (trabalhador autônomo) 

como perfil do empregado empreendedor (intraempreendedorismo), dentre outras acepções 

para o termo”.  

DORNELAS 

(2005, p. 39) 

Definição: 

“Empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à 

transformação de ideias em oportunidades. E a perfeita implementação destas oportunidades 

leva à criação de negócios de sucesso”. 

DORNELAS 

(2008, p. 3) 

Definição: 

“Sempre descrevemos o empreendedorismo como a arte e o ofício do criativo, do inesperado e 

do extraordinário”. Para o autor, a inspiração pode surgir em qualquer época da vida, desde 

que se esteja aberto a perceber novas oportunidades.  

SOUZA 

(2005, p. 4) 

Definição: 

“Como um processo organizacional que se fundamenta na inovação, onde novas ideias em 

nível individual são „coletivizadas e institucionalizadas‟, por um lado, despertando o espírito 

crítico e, por outro, oferecendo alternativas para novas oportunidades, no âmbito de 

negócios, vinculados à criação de novas formas de uso de recursos, podendo ser 

considerados”. 

WEVER 

(2003, p.18) 

Definição: 

“Empreendedorismo é a criação de valor por pessoas e organizações trabalhando juntas para 

implementar uma ideia através da aplicação de criatividade, capacidade de transformação e o 

desejo de tomar aquilo que comumente se chamaria de risco”. 

Quadro 16: Definição de Empreendedorismo pelos Autores de Empreendedorismo Selecionados  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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II
 Sobre o processo da ação empreendedora: 

 

AUTORES  DEFINIÇÃO 

BARON  

(2007, p.15) 

Fases da Ação Empreendedora: 

- Reconhecimento de uma oportunidade. 

As oportunidades têm o potencial de gerar valor econômico (ou seja, lucro) e são vistas 

como desejáveis na sociedade em que ocorrem. - Decidir ir em frente e reunir os recursos 

iniciais. 

Aspirantes a empreendedores rapidamente descobrem que devem reunir uma ampla gama de 

recursos necessários: informações básicas (sobre mercados, questões ambientais e jurídicas), 

recursos humanos (sócios, primeiros funcionários) e recursos financeiros. Obter esses 

recursos é uma das fases mais cruciais do processo empreendedor e, a menos que sejam 

concluídas com sucesso, as oportunidades – não importa o quão atraentes – ou ideias para 

novos produtos ou serviços – não importa o quão bons – não darão em nada.  

- Planejamento do negócio. 

Ao buscar um suporte financeiro, os empreendedores normalmente preparam um plano de 

negócios formal – uma descrição detalhada de como planejam desenvolver seu novo 

empreendimento. 

- Lançar o novo empreendimento. 

Fazer isso envolve uma série de ações e decisões: escolher o formato jurídico do novo 

empreendimento, desenvolver o novo produto ou serviço, definir o papel da equipe de alta 

administração etc. 

- Construir o sucesso. 

Administrar um novo empreendimento e transformá-lo em uma empresa lucrativa e em 

crescimento.  

- Colher as recompensas. 

Nesta fase final, os fundadores escolhem uma estratégia de saída que lhes permita colher as 

recompensas que ganharam pelo seu tempo, esforço e talento. 

Acreditamos que considerar o empreendedorismo dessa maneira oferece certas vantagens. 

Primeiro evita uma visão estática do empreendedorismo – que a enxerga como um ato 

específico (o lançamento de um novo empreendimento) que ocorre e está, então, concluído. 

Segundo, ver o empreendedorismo como um processo em andamento chama a atenção para 

as principais atividades que os empreendedores devem executar na medida em que 

prosseguem com seus esforços para transformar as ideias de novos produtos ou serviços em 

negócios de sucesso. 

BERNARDI 

(2003, p. 69) 

Ao observar a sequência de qualquer empreendimento, dosados os ingredientes de 

personalidade, verifica-se que o processo de empreender passa por três etapas: criatividade, 

modelagem e realização. 

BIRLEY 

(2001, p. XV) 

A criação de uma oportunidade geralmente não ocorre da noite para o dia. Qualquer que seja 

a forma da organização que surge, qualquer que seja o caminho tomado para o mercado, o 

estudo da capacidade empreendedora é o estudo do processo por meio de: 

- Identificação e desenvolvimento de uma oportunidade na forma de uma visão; 

- Validação e criação de um conceito de negócio e estratégia que ajudem a alcançar esta 

visão; 

- Captação dos recursos necessários para implementar o conceito; 

- Implementação do conceito empresarial ou do empreendimento; 

- Captura plena da oportunidade por meio do crescimento do negócio; 

- Extensão do crescimento do negócio por meio da atividade empreendedora sustentada; e 

- Levantamento de recursos por meio do abandono do negócio. 

DEGAN  

(2009, p. 24) 

1. Procurar e conhecer a oportunidade de negócio; 

2. Criar o conceito do negócio, definir a estratégia competitiva, avaliar o potencial de lucro e 

analisar riscos; 

3.  Elaboração do Plano de Negócios (Marketing, Operação, Financeiro) para transformar o 

negócio em algo concreto, analisar a sua viabilidade e obter o seu financiamento; 

4. Organizar, administrar e fazer com que o negócio cresça; 

5. Colher a recompensa do negócio. 
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MIRSHAWKA 

(2003, p.90) 

Para o autor o processo empreendedor compreende as seguintes etapas: 

1. Identificação e desenvolvimento de uma oportunidade na forma de uma visão; 

2. A validação e criação de um conceito de negócio e estratégia que ajudem a alcançar esta 

visão; 

3. Captação de recursos necessários para implementar o conceito; 

4. A implementação do conceito empresarial ou do empreendimento. 

SALIN  

(2004, p.2) 

Para o autor o processo empreendedor compreende as seguintes etapas: 

1. Despertar da motivação para criação do novo negócio; 

2. Desenvolvimento da ideia ou processo visionário; 

3. Validação da idéia; 

4. Definição da escala de operação e identificação dos recursos necessários; 

5. Elaboração do plano de negócio, que apresenta a formatação do empreendimento para sua 

negociação interna e externa; 

6. Operacionalização do plano de negócio, dando-se início a empresa; 

7. Consolidação e sobrevivência. 

 

Quadro 17: Definição de Ação Empreendedora pelos Autores de Empreendedorismo Selecionados  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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III

 Sobre as características dos empreendedores (A) 
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III

 Sobre as características dos empreendedores (B) 
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Quadro 18: Definição de Empreendedorismo pelos Autores de Empreendedorismo Selecionados  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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IV

 Sobre a definição de empreendedor 

 

AUTOR DEFINIÇÃO 

FILION 

 (1999) 

Destaca o caráter visionário presente na ação de empreender: 

 “O empreendedor é alguém que imagina, desenvolve e realiza suas visões” (1999, p.19). 

BIRLEY  

(2001) 

Destaca o caráter realizador do empreendedor: 

“O empreendedor é orientados para realizações, gosta de assumir a responsabilidade por 

suas decisões e não gosta de trabalho repetitivo e rotineiro” (2001, p.4). 

DORNELAS 

(2005) 

Enxerga os empreendedores como pessoas diferenciadas: 

 “[Os empreendedores] possuem motivação singular. Apaixonados pelo que fazem não 

se contentam em ser mais um na multidão, querem ser reconhecidos e admirados, 

referenciados e imitados, querem deixar um legado” (2005, p.19) 

LONGENECKER 

(2007) 

Destaca o caráter realizador empreendedor:  

“[O empreendedor] é o indivíduo que descobre novas necessidades do mercado e abre 

novas empresas para satisfazer a estas necessidades” (2007, p.12). 

MARCONDES 

(2004) 

Diferencia o empreendedor do empresário: 

“Empreendedor é toda pessoa que identifica necessidades de clientes potenciais e, com 

uma oportunidade de negócio para satisfazê-las, cria uma empresa” (2004, p.20). 

Empresário é aquele ou aquela que mantém e expande um negócio já existente, 

garantindo que seja rentável e perdure no tempo, porém no mesmo ramo (2004, p.21). 

MAXIMINIANO 

(2006) 

Ressalta o aspecto realizador do empreendedor: 

A ideia de um espírito empreendedor está de fato associada a pessoas realizadoras, que 

mobilizam recursos e correm ricos para iniciar organizações de negócios (2006, p. 1). 

MIRSHAWKA  

(2003) 

Considera o empreendedor aquele que consegue „fazer as coisas acontecerem‟:  

“Além de ser capaz de identificar oportunidades de mercado, possui uma primorosa 

sensibilidade para negócios e tino financeiro para transformar uma ideia em um fato 

econômico de seu benefício” (2003, p.15). 

Quadro 19: Definição de empreendedor pelos autores de empreendedorismo selecionados.. 

Fonte: O autor 
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 Sobre a motivação empreendedora 

 

AUTOR DEFINIÇÃO 

BERNARDI 

 (2003) 

Entre muitas motivações e razões objetivas e subjetivas para empreender encontram-se 

predominantemente as seguintes (2003, p.66): 

- Necessidade de realização; 

- Implantação de idéias; 

- Independência; 

- Fuga da rotina profissional; 

- Maiores responsabilidades e riscos; 

- Prova de capacidade; 

- Autorealização; 

- Maior ganho; 

- Status; 

- Controle da qualidade de vida. 

DEGAN  

(2009) 

Na maioria dos casos, as causas que levam um empreendedor a iniciar seu negócio são 

uma ponderação dos motivos abaixo, acrescidos de algumas razões particulares: 

- Vontade de ganhar muito dinheiro, mais do que seria possível na condição do 

empregado; 

-  Desejo de sair da rotina do emprego e levar suas próprias ideias; 

- Vontade de determinar seu futuro e não dar satisfação a ninguém sobre seus atos; 

- Necessidade de provar a si e aos outros que é capaz de realizar um empreendimento; 

- Desejo de desenvolver algo que traga reconhecimento e benefícios, não só para si, mas 

para a sociedade. (2009, p.11). 

DOLABELA 

(1999) 

Para o autor (espelhando-se no exemplo que cria para o personagem Luíza) o 

empreendedor é aquele que: 

- Não sonha com o sonho dos pais, mas possui os seus próprios sonhos; 

- Aprende com os erros e fracassos perante os quais não se abate; 

- Acha que é capaz de colocar o destino a seu favor; 

- Prefere ser cabeça de sardinha a rabo de tubarão. (1999, p.45). 

FARAH 

(2008) 

Motivos para se iniciar um negócio: 

Alguns motivos específicos comumente apontados para que o indivíduo se lance ao 

empreendedorismo são: a vontade de ganhar mais dinheiro do que a condição de 

empregado possibilita; o desejo de sair da rotina e levar as próprias ideias adiante; o 

desejo de ser o próprio patrão e não ter de dar satisfação a ninguém sobre seus atos; a 

necessidade de provar a si próprio e aos outros de que é capaz de realizar um 

empreendimento; e o desejo de desenvolver algo que traga benefícios não só para si, mas 

para toda a sociedade (2008, p.11 – 12). 

LONGENECKER 

(2007) 

Pessoas diferentes procuram diferentes tipos de recompensas, ou uma combinação delas. 

As mais presentes são:  

- Ganhar dinheiro (lucro); 

- Ser seu próprio chefe (independência); 

- Fugir de uma situação indesejável (liberdade); 

- Usufruto de uma vida satisfatória (satisfação pessoal); 

- Contribuição para a comunidade (realização pessoal) (2007, p.8). 



 

 

 

172 

 

                                                                                                                                                         

SALIN 

(2004) 

Como a coisa começa: 

A decisão de abrir o próprio negócio, muitas vezes, vai amadurecendo, a partir de 

acontecimentos pessoais e circunstanciais que resultam na abertura da empresa – quer 

por sua iniciativa ou por acontecimentos que a obrigam a tal (2004, p.1). 

O „vírus‟ do empreendedorismo começa a atuar quando a pessoa pensa em como seria a 

sua vida a partir da perspectiva de ter o poder de decidir os caminhos por onde o negócio 

que será conduzido deve seguir, quando se almeja a autonomia que a gestão do próprio 

negócio traz. Entretanto, muitos empreendedores desejam coisas diferentes do seu 

empreendimento. Alguns desejam optar negócios de enorme sucesso que os façam ficar 

ricos, outros querem que seu negócio permita uma vida diferente, com mais autonomia e 

prazer (2004, p. 2.) 

Quadro 20: Motivação para Empreender pelos Autores de Empreendedorismo Selecionados  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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