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Resumo 

Este trabalho propõe discutir a temática do empreendedorismo, tendo como premissa de 

concepção de um Centro de Empreendedorismo Universitário, que visa fortalecer a formação 

de competências de inovação, tecnologia e empreendedorismo para contribuir com o 

desenvolvimento social e econômico, oportunizando aos acadêmicos o compartilhamento de 

conhecimentos, a multiplicação de ações e a contribuição diretamente com desenvolvimento 

local e regional. Estabelece-se neste momento a oportunidade de realizar a prototipagem de 

Centro de Empreendedorismo Universitário, sendo o espaço voltado ao ensino e ao 

aprimoramento do empreendedorismo com o uso de técnicas e ferramentas de modo a 

viabilizar a criação de produtos e serviços, além de promover capacidades técnicas e 

habilidades na aplicação dos saberes. 

 
Palavras-chave: Centro de Empreendedorismo Universitário. Metodologia. Design - 
Tecnologia e Inovação. Ensino Superior. Universidade. 
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Abstract 
 

This work proposes to discuss the theme of entrepreneurship, with the premise of a University 

Entrepreneurship Center, which aims to strengthen the training of innovation, technology and 

entrepreneurship skills to contribute to social and economic development, giving scholars the 

opportunity to share knowledge, the multiplication of actions and the direct contribution to 

local and regional development. At this moment, the opportunity is established to carry out 

the prototyping of a University Entrepreneurship Center, the space being focused on teaching 

and improving entrepreneurship with the use of techniques and tools in order to enable the 

creation of products and services, as well as to promote capacities techniques and skills in the 

application of knowledge. 

 

 
Key-words: Center for University Entrepreneurship. Methodology. Design - Technology and 

Innovation. Higher Education. University. 
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1.  Introdução 

 

Este trabalho propõe discutir a temática do empreendedorismo, tendo como premissa a 

concepção de um Centro de Empreendedorismo Universitário, que visa fortalecer a formação 

de competências de inovação, tecnologia e empreendedorismo para contribuir com 

desenvolvimento social e econômico, oportunizando aos acadêmicos o compartilhamento de 

conhecimentos, a multiplicação de ações e a contribuição diretamente com desenvolvimento 

local e regional. Estabelece-se neste momento a oportunidade de realizar a prototipagem de 

serviços e produtos através da utilização de ferramentas em um espaço voltado ao 

empreendedorismo, promovendo o aprimoramento das capacidades técnicas e a aplicação dos 

saberes. 

De acordo com Hashimoto (2013) “Centro de Empreendedorismo é uma unidade 

organizacional dentro da Instituição de Ensino Superior voltada exclusivamente à formação 

de competências empreendedoras para contribuir com desenvolvimento social e econômico 

por meio da criação de novas empresas”. Com respaldo jurídico na Lei de Diretrizes e Bases 

(Lei nº 9.394/96), em seu artigo 43, a Educação Superior tem por objetivo formar diplomados 

aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, além de estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, o 

que tem feito a sociedade esperar muito mais das Universidades do que ser uma instituição 

centrada basicamente no ensino tradicional, transformando-as em Universidades 

Empreendedoras. 

Segundo Audy et al., (2006), “o conceito de Universidade Empreendedora surge para 

satisfazer essas novas demandas sociais”. Isso posto reforça que o ensino de 

empreendedorismo não deve ser uma condicionante à sala de aula, empreendedorismo não 

serve apenas para que um cidadão crie uma empresa. 

O Centro de Empreendedorismo Universitário deverá atuar como ‘braço’ da 

Instituição de Ensino ao compartilhar conhecimentos, multiplicar ações e contribuir 

diretamente com desenvolvimento socioeconômico local e regional. 

Para Santos (2013), o perfil profissional esperado pelo mercado é aquele em que o 

profissional deve ser não só possuidor do conhecimento teórico e técnico, mas também ter 
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competências que vão além do explícito na matriz curricular dos cursos superiores. Dessa 

forma, o conhecimento técnico disseminado no ambiente universitário não é por si só nas 

diversas áreas do conhecimento capaz de garantir a absorção desta mão de obra qualificada 

oriunda do universo acadêmico. Assim, de acordo com Santos (2013), surge então, a 

necessidade das Universidades serem formadoras de mão de obra tanto para organizações dos 

diversos setores quanto para futuros donos do seu próprio negócio. 

O Centro de Empreendedorismo deve ter como expertise a oportunidade de 

aproximação entre a comunidade local e a acadêmica, seja por sua produção interna, atração 

externa ou o envolvimento de ambas, portanto, se cria um ecossistema empreendedor. 

 

1.1.  Problema de Pesquisa 
 

De que modo instituições de ensino superior podem conceber Centro de 

Empreendedorismo Universitário? 

 

1.2.  Objetivo Geral 
 

Propor a concepção de Centro de Empreendedorismo Universitário. 

 

1.3.  Objetivos Específicos 
 

a) Identificar o papel das instituições de ensino superior na formação do 

empreendedorismo; 

b) Compreender a importância do empreendedorismo para o desenvolvimento 

socioeconômico; 

c) Analisar modelos de empreendedorismo universitário; 

d) Promover a cultura do empreendedorismo na comunidade acadêmica; 

e) Contribuir para transformação do conhecimento aplicado em inovação tecnológica. 
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1.4.  Delimitação do Estudo 
 

O estudo tem como delimitação promover a formação do aluno para o ensino e 

aprendizado do empreendedorismo, conceituando a base de conhecimentos e modelos em 

revisão de literatura visando a concepção de Centro de Empreendedorismo Universitário – 

CEU.  

 
1.5.  Relevância do Estudo 

 

Com o advento das Tecnologias de Informação e a facilitação de conectividade com 

acesso rápido as informações e práticas sustentáveis. A sociedade – que detém o 

conhecimento prático e por vezes atua de forma empírica, vem empreendendo com maior 

facilidade, já o universo acadêmico detém a fonte do conhecimento teórico e a possibilidade 

de testar e sistematizar antes de empreender, surgindo os Centros de Empreendedorismo 

Universitários, as Incubadoras e as mais variadas formas de implementação da inovação, com 

ferramentas que visam solucionar os cases apresentados, explorando as expertises individuais 

e coletivas. 

O Centro de Empreendedorismo Universitário fomenta a capacidade de aprender e de 

adaptar-se a situações novas e complexas, ou seja, pessoas empreendedoras capazes de 

realizações. Nesse caso, os Centros de Empreendedorismo são exemplos de que é possível 

implementar os mais variados modelos de negócios, com planejamento e prototipação. 

Dessa forma, a Universidade detém a oportunidade de criar espaços direcionados ao 

desenvolvimento da tecnologia e inovação, do design aos processos, do empreender 

transversalmente em seus mais diversos cursos de graduação e pós-graduação. Assim, a 

Universidade é o espaço aqui defendido, pois possui como missão o ensino, a pesquisa e a 

extensão, de modo a vencer os ciclos de desenvolvimento, superando barreiras físicas, 

humanas e tecnológicas. 

De acordo com Martens (2006), Dornelas (2003, p.21) identifica o momento atual 

como sendo “a era do empreendedorismo”. Segundo ele, “são os empreendedores que estão 

eliminando barreiras comerciais e culturais, encurtando distâncias, globalizando e renovando 



 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 

 

10 

 

 

os conceitos econômicos, criando novas relações de trabalho e novos empregos, quebrando 

paradigmas e gerando riqueza para a sociedade”. 

Para Santos (2013, p. 323),  

“o Ensino Superior precisa ser encarado como uma alavanca para o 
desenvolvimento brasileiro para que deixe de ser somente fornecedor de 
conhecimentos técnicos, tornando-se um guia para os futuros empreendedores 
universitários. Dessa forma, na Universidade, devem ser reproduzidos não só 
conhecimentos técnicos de gestão empresarial, mas também devem ser 
desenvolvidas as características do comportamento empreendedor”. 

 
Com o apoio nas ações de empreendedorismo desenvolvidas pelos acadêmicos, o CEU 

proporcionará a criação de empreendimentos de base tecnológica, científica ou social a partir 

dos resultados colhidos em pesquisas desenvolvidas em uma Universidade com expertise, 

contribuindo para o processo de inovação da região que a referida se localiza. 

Dessa forma, a pesquisa analisa a importância da participação acadêmica em 

atividades empreendedoras durante seu processo de formação, treinamento de suas 

expectativas de carreira, buscando assim compreender se atividades empreendedoras ampliam 

as perspectivas do futuro profissional. 

Segundo Endeavor (2012), o empreendedorismo esta em alta, tanto as Universidades 

como os estudantes, assim como a sociedade em geral, observam o empreendedorismo com 

bons olhos. Entre as Universidades, apenas 4,3% não oferecem atividades ligadas ao tema, 

sendo que 76,1% têm cursos para a Graduação. Entre os estudantes universitários 

pesquisados, 60% pensam em abrir um negócio no futuro e 47,6% concordam totalmente com 

a afirmação “muitas vezes penso em me tornar um empreendedor”. A sociedade em geral 

também o apoia. Para 52,3% dos entrevistados, os pais têm uma opinião “positiva” ou “muito 

positiva” a respeito dos filhos iniciarem um novo negócio. Além disso, 62,8% dos pais dos 

universitários que já empreendem também possuem um negócio próprio. 

Martens (2006) ressalta que o campo do empreendedorismo pode ser definido como 

aquele que estuda os empreendedores; examina suas atividades, características, efeitos sociais 

e econômicos e os métodos de suporte usados para facilitar a expressão da atividade 

empreendedora (FILION, 1999). Envolve o estudo de origem de oportunidades; o processo de 

descoberta, evolução e exploração de oportunidades; e o conjunto de indivíduos que 
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descobrem, evoluem e exploram-nas (SHANE e VENKATARAMAN, 2000). Segundo estes 

autores, o empreendedorismo não requer, mas pode incluir a criação de novas organizações. 

O empreendedorismo intensivo em conhecimento é um projeto diferenciado de ação 

empreendedora, desencadeada, por agentes altamente qualificados, pesquisadores e 

tecnólogos. Essa forma de know-how empreendedora se difere de outras, porque o processo 

da ação empreendedora é desenvolvido por agentes que dominam conhecimentos científicos e 

tecnológicos avançado. Esse fenômeno pode ser ilustrado empiricamente pela recente 

expansão no país de pequenas e médias empresas de base tecnológica (PMEBTs). De acordo 

com Mocelin (2014, p. 5), “empreendimentos tecnológicos desse tipo caracterizam-se pelo 

desenvolvimento de produtos, processos e/ou serviços inovadores, a partir de conhecimento 

sobre tecnologia específica, para exploram nichos superespecializados de mercado”. 

“o empreendedorismo originado de ciência e tecnologia tem suas singularidades 
decorrentes principalmente do fato de que a concepção, o planejamento e a gestão de 
empreendimentos de base tecnológica têm natureza, características e motivadores 
diferentes de outros tipos de empreendimentos e negócios com baixa ou nenhuma 
dependência de ciência e tecnologia” (LEMOS, 2009, p. 307). 

 

Mocelin (2014, p. 6) reforça ainda que novos conceitos apresentados na literatura 

internacional veem demonstrando protótipos do empreendedorismo intensivo em 

conhecimento – empreendedorismo inovador, empresas de base tecnológica, startups, spin-

offs, new ventures, international new ventures, bornglobal´s. A manifestação mais geral desse 

tipo de empreendedorismo tende para uma rede integrada de processos, com ênfase nas 

conexões e nos sistemas de interação, com empresas maiores, instituições de pesquisa e 

Universidades (LAHORGUE, 2005; ZOUAIN & PLONSKI, 2006; STEINER et al., 2008). 

Os modelos mais difundidos do empreendedorismo intensivo em conhecimento são starupse 

spin-offs, entretanto neste estudo o foco é a concepção de um modelo de CEU - Centro de 

Empreendedorismo Universitário (MOCELIN, 2014, p. 6). 

 De acordo com Endeavor (2016, p. 5), 

“hoje, 6% dos universitários brasileiros já são empreendedores e outros 21% pretendem 

empreender no futuro. Entre aqueles que já têm uma empresa, 30% não têm sequer um 

funcionário e 93% possuem até dez empregados”. 
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Uma ação importante para formar mais e melhores empreendedores é conectar as 

Universidades ao mercado, estabelecendo uma rede entre empreendedores e comunidade em 

geral. Impulsionando as instituições que desenvolvem ações alinhadas com a proposta dos 

acadêmicos e do mercado. 

 Reforçando a tese de que a constituição do CEU é de grande importância para o meio 

acadêmico e para o entorno de sua sede, pois a grande função de um Centro de 

Empreendedorismo é de criar um elo entre Instituições de Ensino que desejam fomentar o 

empreendedorismo, professores capacitados e que dominam o tema e empreendedores do 

mercado para, que ao final do processo, possam facilitar a geração de valor para a sociedade 

através da criação de negócios inovadores. Isto posto, se faz necessário a valorização e o 

incentivo na produção acadêmica direcionada ao empreendedorismo. 

 

1. Fundamentação Teórica 
1.1. O Ensino Universitário 

 

Segundo Cunha (2004) o primeiro estabelecimento de ensino superior no Brasil foi 

fundado pelos jesuítas na Bahia, sede do governo geral, em 1550. Os jesuítas criaram, ao 

todo, 17 colégios no Brasil, destinados a estudantes internos e externos, sem a finalidade 

exclusiva de formação de sacerdotes. Os alunos eram filhos de funcionários públicos, de 

senhores de engenho, de criadores de gado, de artesãos e, no século XVIII, também de 

mineradores. Nesses colégios era oferecido o ensino das primeiras letras e o ensino 

secundário. Ainda de acordo com Cunha (2004), em alguns, acrescia-se o ensino superior em 

Artes e Teologia. O curso de Artes, também chamado de Ciências Naturais ou Filosofia, tinha 

duração de três anos. Compreendia o ensino de Lógica, de Física, de Matemática, de Ética e 

de Metafísica. O curso de Teologia, de quatro anos, conferia o grau de doutor. Em 1553, 

começaram a funcionar os cursos de Artes e de Teologia. No século XVIII, o Colégio da 

Bahia desenvolveu os estudos de Matemática a ponto de criar uma faculdade específica para 

seu ensino. Cursos superiores foram também oferecidos no Rio de Janeiro, em São Paulo, em 

Pernambuco, no Maranhão e no Pará (CUNHA, 2004, p. 2). 

Em nossos dias, o Ensino Universitário é regido pela Lei Federal nº. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação – LDB, em especial à 
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partir do Capítulo IV, que inicialmente em seu artigo 43 já atribui sua finalidade, estando 

entre suas premissas “incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura. (BRASIL, 

2010). Desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive” e de 

acordo com Chaui (2003, p. 5), “a universidade é uma instituição social e como tal exprime 

de maneira determinada a estrutura e o modo de funcionamento da sociedade como um todo”. 

A universidade mantém um importante papel no contexto social, econômico, 

tecnológico e de inovação no mundo moderno, portanto forma profissionais para atuarem nas 

mais diversas áreas, institucionaliza projetos de grande significado para a sociedade, 

realizando pesquisas e aplicando o conhecimento de seus resultados, na solução dos 

problemas de ordem tecnológica e social. A Universidade forma o cidadão e molda as 

conjunturas de escala regional, nacional e global, trata-se, unicamente, de uma organização 

que agrupa os mais variados segmentos da construção de uma sociedade. Ainda de acordo 

com Chaui (2003, p. 5).  

“a instituição social aspira à universalidade. A organização sabe que sua eficácia e 
seu sucesso dependem de sua particularidade. Isso significa que a instituição tem a 
sociedade como seu princípio e sua referência normativa e valorativa, enquanto a 
organização tem apenas a si mesma como referência, num processo de competição 
com outras que fixaram os mesmos objetivos particulares”. 

 

Para Gimenez (2013), é conhecido que a Universidade tem sido chamada a promover 

a inclusão social, a dialogar com o setor produtivo, a reformular as suas grades curriculares, a 

criar novos cursos, a estreitar mais os laços com a sociedade em geral e a participar mais 

ativamente do desenvolvimento econômico. Percebe-se, portanto, que a Universidade 

contemporânea tem se deparado com diferentes demandas e isso a tem forçando a repensar e 

a redefinir o seu papel, em busca de um “modelo” que dê conta das suas missões, bem como 

de expectativas da sociedade. Então, entra em cena a ideia de uma terceira missão. Dessa 

forma, além da formação de massa crítica, a Universidade do século XXI tem sido instada a 

se envolver em atividades empreendedoras e a fomentar benefícios sociais (GIMENEZ, 

2013, p. 10). 
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2.2.  O papel da Universidade na Formação do Cidadão 

 

De acordo com Reis (2012) no mundo da inovação, com os avanços tecnológicos e 

sociais, a Universidade supera o seu antigo papel mais tradicional e avança para a exploração 

da expertise do discente, com uma visão mais inovadora, empreendedora e tecnológica, 

fortalecendo o desenvolvimento econômico da região que se encontra e consequentemente 

amplia o papel social na formação do cidadão. 

Reis (2012) ainda afirma que a interação entre Universidade-Sociedade gera a 

proximidade com a comunidade local e regional, agregando desenvolvimento na busca da 

construção do conhecimento, sendo este a engrenagem propulsora da transformação social, 

melhorando substancialmente o bem-estar das pessoas e as suas expectativas quanto 

Universidade, atingindo os seus próprios interesses e formando competências aos discentes. 

A sociedade vem se transformando e sustentando-se na base do conhecimento, as 

empresas consequentemente vem se moldando e o mercado de trabalho vem ficando mais 

intensivo em conhecimento, estabelecendo demandas por um novo protótipo de profissional. 

Criando-se uma expectativa da sociedade para com a Universidade no papel de contribuição 

do processo de desenvolvimento econômico e social, que ainda segundo dados publicados por 

Morosini (2011, p. 265): 

“à medida que a sociedade vai se tornando mais baseada no conhecimento, as 
empresas vão mudando suas características e o mercado de trabalho vai se tornando 
mais intensivo em conhecimento, gerando demandas por um novo tipo de 
profissional. Ao mesmo tempo a sociedade passa a esperar mais das Universidades 
em termos de contribuições ao processo de desenvolvimento econômico e social. Os 
problemas se tornam mais complexos e o ambiente mais incerto”. 

 

Para Riedi (2004, p.22), “(...) uma instituição de ensino superior é capaz de ao mesmo 

tempo dominar as técnicas e gerar novos conhecimentos nas várias áreas do saber e ser capaz 

de transmiti-los de forma eficaz à sociedade”. 

De maneira significativa, o papel das instituições de ensino superior incorpora 

obrigações econômicas e legais, porém podem-se considerar amplas responsabilidades. 

Conforme Carroll e Shabana (2010) aborda que as responsabilidades das organizações 

também devem refletir nas suas práticas compromissos com atitudes éticas e filantrópicas ou 

discricionárias, que juntamente com os aspectos econômicos e legais norteiam a essência das 
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organizações, colocando sobre elas as expectativas dos seus stakeholders e da ampla 

sociedade. Carroll e Shabana (2010) sustentam que a forte relação entre objetivos econômicos 

e sociais cria condições que favorecem sua diferenciação competitiva e também contribui para 

gerar melhoria da qualidade de vida estendida para a sociedade. Nesse sentido, as instituições 

de ensino superior representam muito mais que obrigações legais, em razão da sua natureza 

assumem a importante função de realização de promover mudanças na sociedade. 

Silva (2016) discorre que uma das principais funções da Universidade é produzir e 

divulgar conhecimento, proteger as inovações geradas por esse conhecimento (SILVA, 2016, 

p. 17). 

Afirma ainda, Silva (2016) que a Universidade se transformou em um potencial 

mecanismo para o desenvolvimento da sociedade, fixando a ela os princípios da 

responsabilidade social, imbuídos de conceitos importantes como à ética e compromisso com 

o próximo. Maximiano (2005) retrata o assunto dizendo que: 

“não há discussão sobre o fato de que as organizações, assim como os indivíduos, 
têm responsabilidades sociais, na medida em que seu comportamento afeta outras 
pessoas e, querendo elas ou não, há pessoas e grupos dispostos a cobrar essas 
responsabilidades por meio do ativismo político, da imprensa, da legislação e da 
atuação nos parlamentos”. MAXIMIANO, 2005, p. 425 

 

A Universidade detém um papel importante na responsabilidade social e em sua 

função é possível estabelecer uma sinergia que eleve as sociedades para o desenvolvimento, 

devendo se adequar em suas atividades e normas que visem a regulamentar as práticas de 

ensino e pesquisa de forma a integrar essas atividades e os diversos problemas e exigências 

das pessoas na busca de conhecimento científico, tecnológico, empreendedor e de inovações. 

Endeavor (2016), “há uma clara discrepância entre a percepção dos alunos e 

professores sobre o papel das Universidades. Por mais que cerca de 65% dos professores 

estejam satisfeitos com iniciativas de empreendedorismo dentro da Universidade, a média 

entre os alunos é de apenas 36%. Um dos motivos é o fato das faculdades não terem um 

programa que apoia toda a jornada do aluno que quer empreender, algo que vá além da 

motivação e dos primeiros passos. As Universidades têm em sua grade matérias sobre 

empreendedorismo, mas a maioria (54%) visa apenas inspirar o aluno a empreender. Assuntos 
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mais práticos, como o de franquias (3%) e gestão de pequenos negócios (7%) acabam não 

recebendo a atenção que merecem pelas instituições de ensino superior”. 

Ainda segundo a pesquisa da Endeavor (2016), o acadêmico com visão 

empreendedora visualiza o poder de influência e toda importância que projetos e programas 

da Universidade podem ter em seu negócio. Em média, 54,3% dos alunos empreendedores ou 

potenciais empreendedores acreditam que os programas como serviços de suporte ao negócio, 

incubadoras e acesso a investidores sejam essenciais para seu preparo como empreendedor. 

Reconhece a importância que programas da Universidade poderiam ter em seu negócio 

(ENDEAVOR, 2016, p. 24). 

 

Tabela 1. Percentual de Alunos que a Seguinte Iniciativa é Essencial Para Prepará-lo Para Empreender 

% de alunos que acreditam que a seguinte iniciativa é essencial para prepará-lo para empreender  

Disciplinas de Empreendedorismo 66% 

Serviço de Suporte ao Negócio 62% 

Parques Tecnológicos 60% 

Incubadoras e Aceleradoras 55% 

Acesso Via Universidade à Investidores 52% 

Programa de Ex-Alunos 37% 
Fonte: Endeavor (2016, p. 24). Adaptado pelo autor. 

 

A Universidade deve potencializar e inspirar o empreendedorismo, o ‘sonho grande’ e 

a inovação no aluno a fim de gerar desenvolvimento econômico e social na comunidade. 

Porém, as Universidades não estão atendendo às necessidades dos alunos: enquanto 

aproximadamente 65% dos professores estão satisfeitos com iniciativas de empreendedorismo 

dentro da Universidade, a média de satisfação entre alunos é de 36%. Há sinais para explicar 

esse descompasso (ENDEAVOR, 2016, p. 4). 
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2.3.  Universidade Empreendedora: Centro de Empreendedorismo Universitário 

 

Andrade (2014) discorre que o papel das Universidades tem mudado ao longo da 

história em resposta à mudanças no contexto socioeconômico, e desta forma seus objetivos, 

características e atividades também mudam. A Universidade surgiu como uma instituição de 

ensino, passando a assumir também a missão de pesquisa a partir do século XIX, o que é 

chamado de primeira revolução da Universidade por Etzkowitz & Webster (1998), (Andrade, 

2014, p. 10). 

Etzkowitz & Webster (1998) propõem, ainda, que a Universidade estaria atualmente 

incorporando novas atividades, em que ela assumiria um papel mais ativo no 

desenvolvimento socioeconômico da região e país onde está inserida. Esta seria, então, a 

segunda revolução da Universidade, na qual ela assumiria além do ensino e da pesquisa, a 

missão de desenvolvimento econômico, tratada como a terceira missão. Etzkowitzet al. 

(2000) afirmam, ainda, que este seria um processo global. 

De acordo do Silva (2016), as Universidades são historicamente reconhecidas como 

produtoras de conhecimento, mas a partir de experiências norte-americanas como o Vale do 

Silício (Universidade de Stanford - Califórnia) e Rota 128 (Instituto Tecnológico de 

Massachussets - Boston), elas passaram a ser conhecidas também como incentivadoras na 

criação de empresas spin-offs por parte de alunos, professores e outros funcionários. As 

discussões acerca de relação Universidade-empresa ultrapassaram décadas e ganhou força 

com os estudos de Sábato e Botana (1968), Etkowitz e Leydesdorff (1998; 2000) e Periz-Ortiz 

et al. (2016) que afirmaram que as relações entre esses atores são dinâmicas, permitindo que 

eles assumam os papéis uns dos outros, como por exemplo, as Universidades criando 

tecnologias que serão passadas para empresas através de venda ou licenciamento (SILVA, 

2016, p. 16). 

Silva (2016) destaca que “ao mesmo tempo em que existem Universidades que 

conseguiram assumir novos papéis, temos outras, nas quais a integração teoria e prática é uma 

preocupação muito discutida pela comunidade científica. Por isso, algumas práticas 

empreendedoras são adotadas com o objetivo de engajar docentes e discentes a serem 
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empreendedores ou pelo menos conhecerem mais sobre o empreendedorismo” (SILVA, 2016, 

p. 16). 

Segundo Martens (2006), a própria educação empreendedora tem sido alvo de 

instituições de ensino diversas espalhadas pelo mundo, cada uma focada em seus contextos 

regionais. Em regiões onde não há uma tradição empreendedora, as Universidades enfrentam 

o desafio de iniciar esse processo, encontrar educadores experientes e reunir os recursos 

necessários para tal; em outras regiões a educação empreendedora é vista como uma 

ferramenta para estimular o desenvolvimento econômico; há também regiões onde a educação 

empreendedora é recente e em fase de experimentações; ao mesmo tempo em que já existe 

uma rede global de educadores de empreendedorismo que permite compartilhar melhores 

práticas a respeito (SEELIG, 2005). 

Para Schaefer & Minello (2016) a educação empreendedora possui uma natureza e 

especificidades próprias que a distinguem dos modelos tradicionais de ensino. Sua ênfase está 

no processo de aprendizagem do aluno, com foco na ação e no aprender a aprender. A 

educação empreendedora configura-se desse modo como experiencial, contextual e 

cooperativa e deve ocorrer de forma integrada, interdisciplinar e transversal às demais 

disciplinas e ao longo das diferentes etapas de ensino (SCHAEFER & MINELLO, 2016, p. 

77) e reforça que: 

“o aluno assume o ponto de referência central no processo de aprendizagem, 
atuando como protagonista e sujeito na busca da autonomia do ser, saber e fazer 
empreendedor. O aluno deve buscar também um autodirecionamento da 
aprendizagem a fim de desenvolver o conhecimento e o conceito de si, reforçando a 
própria identidade por meio do desenvolvimento de habilidades e competências 
próprias do ser empreendedor” (SCHAEFER & MINELLO, 2016, p. 77). 

 

Segundo Schaefer & Minello (2016) o professor assume a função de catalisador e 

facilitador do processo, negociando os objetivos do aprendizado com base nos desejos e metas 

definidas pelos alunos. As características adequadas para esse novo papel do professor 

compreendem uma formação acadêmica aliada a experiências profissionais e práticas 

empreendedoras, com perfil visionário e realizador. Novas metodologias também têm sido 

estruturadas com instrumentos e práticas didático-pedagógicas voltadas à educação 

empreendedora (SCHAEFER & MINELLO, 2016, p. 77). 
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Figura 1. Características e Elementos Envolvidos na Educação Empreendedora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Schaefer & Minello (2016, p. 77). 

 

Martens (2006) ainda expõe que diversos autores, ao longo do tempo, têm estudado e 

definido empreendedorismo sob diferentes óticas, desde o surgimento do termo há alguns 

séculos. Os economistas, por exemplo, têm associado empreendedores com inovação, 

enquanto os comportamentalistas têm se concentrado nas características da criação e da 

intuição dos empreendedores (MARTENS, 2006, p. 2). 

Para os autores, a segunda revolução teria se iniciado praticamente simultaneamente à 

primeira, já que a Universidade de pesquisa previa transferência de conhecimento. No 

entanto, Mowery & Rosenberg (1989) mostram que esta não era uma prática comum e em 

geral não era bem vista pelos pares, que defendiam que a Universidade era o local da pesquisa 

básica. Rosenberg & Nelson (1993) mostram que esta visão da universidade voltada para a 
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pesquisa básica, na verdade, surgiu após a Segunda Guerra Mundial, com a ascensão da Big 

Science. 

Para Clark (1998), a Universidade empreendedora é aquela que realiza um esforço de 

construção institucional que não ocorre de cima para baixo (top-down), mas sim é construído 

intencional e conjuntamente pelos diversos atores da Universidade, desde os discentes, 

funcionários, até a comunidade, cuja proposta é criar um modelo institucional inovador que 

diferencie a instituição das demais e a coloque em posição de vantagem. No que se refere ao 

Brasil, existe a necessidade e a consequente oportunidade de potencializar “uma educação 

empreendedora que permita que uma maior proporção do seu capital humano desenvolva o 

seu potencial empreendedor” (DOLABELA; FILION, 2013, p. 154). 

Andrade (2014, p. 13), nos traz um comparativo conceitual que somado a outros 

autores, nos dá uma visão sistêmica da definição conceitual da Universidade Empreendedora. 

 

Tabela 2. Comparativo Conceitual 

Autor 
Conceito 

Definição 

Etzkowitz&Webster (1998) 
Etkowitz&Leydesdorff (2000) 

Instituição que assume papel ativo na transferência de tecnologia e no 
desenvolvimento econômico. 

Clark (1998) 
Instituição que realiza um esforço coletivo e intencional de 
reformulação institucional, a fim de melhor explorar suas 

potencialidades e obter melhor desempenho em relação a seus pares. 

Casado et. al. (2012) 
à Universidade Empreendedora e seus desafios da Renovação, é de 

considerar que a Universidade é um ambiente propício à inovação.Fonte 
de inovações a serem transferidas para a sociedade como um todo. 

Paul (2002) 

a Universidade Empreendedora promove o protagonismo do acadêmico, 
influenciando nas expectativas de carreira dos empreendedores-

pesquisadores, na transição entre a conclusão de sua formação e o seu 
estabelecimento no mercado de trabalho acadêmico. 

Silva (2016) 
as universidades ao longo do tempo assumiram diversos papéis como 
ensinar, produzir conhecimento, criar inovações, ser empreendedora e 

comercializar tecnologias. (Educação Empreendedora) 

Fonte: Andrade (2014, p. 13), Etzkowitz&Webster (1998), Etkowitz&Leydesdorff (2000), Clark (1998), 

Brännbacket. al(2008), Paul (2002), Silva (2016). Adaptado pelo autor. 
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A Universidade Empreendedora é utilizada como um tipo ideal por 

Etkowitz&Leydesdorff (2000), o qual não necessariamente irá ser encontrado em sua forma 

plena na realidade, mas é proposta pelos autores como um modelo desejável a ser atingido. 

De acordo com Bränbacket al. (2008), a proposta destes autores é amplamente utilizada para a 

elaboração de políticas públicas de ciência e tecnologia e, por isso, pode tornar-se uma 

profecia autocumprida. Já Clark (1998), analisa casos bem sucedidos de transformação 

institucional empreendedora, mas são casos pontuais e de difícil replicação (Andrade 2014). 

Para Endeavor (2016, p. 4), 

“em média, 56% dos alunos empreendedores acreditam que iniciativas de 
empreendedorismo, como disciplinas, incubadoras e eventos são essenciais ao 
prepará-los para empreender, mas somente 38,78% das universidades, em média, 
oferecem essas oportunidades”. 

 

No espaço acadêmico o discente se forma para agregar valores em sua vida pessoal e 

em prol de uma nova sociedade, proporcionando que a Universidade venha a estruturar seu 

interior, disseminando a criação de espaços mais empreendedores e inovadores, como a 

criação de CEU - Centro de Empreendedorismo Universitário, e mais tarde as Incubadoras, os 

spin-offs, superando assim, a função tradicional da Universidade de ensinar os seus discentes 

“como pensar” e passam a ensinar como “como agir”, ou “como empreender”. 

Segundo Paul (2002) a Universidade Empreendedora promove o protagonismo do 

acadêmico, influenciando nas expectativas de carreira dos empreendedores-pesquisadores, na 

transição entre a conclusão de sua formação e o seu estabelecimento no mercado de trabalho 

acadêmico. A Universidade é responsável tanto pelo ensino, transmitindo a seus alunos o 

conhecimento existente, como por gerar novos conhecimentos através da pesquisa (PAUL, 

2002). 

Nos tempos atuais, o desafio da Universidade Empreendedora, envolve 

transformações institucionais que se enquadrem em um processo dinâmico, de acordo com 

Casado et al. (2012, p. 636), “à Universidade Empreendedora e seus desafios da Renovação, é 

de considerar que a Universidade é um ambiente propício à inovação (ETZKOWITZ, 2003) e, 

como tal, uma fonte de inovações a serem transferidas para a sociedade como um todo”. 

A inovação deve ser definida de forma ampla a fim de incluir novos produtos, novos 

processos, novos serviços (incluindo novos usos de produtos já estabelecidos, 
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empreendedorismo e processos e serviços inovadores), novas formas de organização, novos 

mercados, e o desenvolvimento de novas competências e capital humano (ZHAO, 2005). 

Habitualmente direcionada ao ensino e pesquisa, a Universidade tem sido cada vez 

mais convidada a compartilhar conhecimento para solucionar questões socioeconômicas e 

multiplicar ideias para o fortalecimento e desenvolvimento de uma região, estabelecendo-se 

então, o conceito de “Universidade Empreendedora”. 

Silva (2016) disserta que as Universidades ao longo do tempo assumiram diversos 

papéis como ensinar, produzir conhecimento, criar inovações, ser empreendedora e 

comercializar tecnologias (SILVA, 2016, p. 16). Mas para que possam gerenciar bem todos 

esses papéis, é necessário que os gestores das Universidades apoiados pelo governo e setor 

produtivo criem mecanismos que promovam a Educação Empreendedora – EE, visto que, o 

empreendedorismo inovador gera emprego para o empreendedor e outros trabalhadores e 

desenvolvimento econômico (Decker et al., 2014). 

De acordo com Silva (2016), o governo pode apoiar a EE por meio de leis de fomento 

do desenvolvimento científico-tecnológico como o novo Marco de Ciência, Tecnologia e 

Inovação – C, T&I de 2016, que fortalece a cooperação Universidade-Empresa, propondo que 

as Instituições de Ciência e Tecnologia – ICT através de contrato ou convênio poderão 

compartilhar infraestrutura física, permitir que pesquisadores acadêmicos trabalhem em 

projetos de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D, participação minoritária no capital social de 

start-ups (BRASIL, 2016). O setor produtivo pode oferecer também para esse processo de 

EE, estágios para alunos e professores, palestras, mentorias, visitas técnicas e projetos em 

colaboração com a universidade (SILVA, 2016, p. 17). 

Segundo Rego (2000), 

“zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não 

amadureceram que estão em processo de maturação, funções que amadurecerão, mas 

estão em estado embrionário” (REGO, 2000, p. 74). 

 

Considerando-se isso, percebe-se que o homem necessita de auxílio para se 

desenvolver. Assim, a zona de desenvolvimento proximal possibilita que se coloquem fatores 

internos (eu) em conflito com os externos (social). 
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Portanto, o autor defende que a partir da abordagem sociocultural, um modelo de 

formação de empreendedores deverá estar vinculado ao conhecimento que os indivíduos 

possuem e os objetivos que se quer que atinjam. Assim, o mais importante é traçar um 

caminho entre esses dois pontos que promova conflitos de concepções, de ideias, de valores e 

de modelos mentais. 

Logo, um ambiente para formação de empreendedores deve considerar os momentos 

de formação como momentos de reflexão grupal, facilitando a troca de ideias e a superação de 

modelos mentais e refletindo sobre seus paradigmas.  Assim, se "o homem transforma e é 

transformado nas relações que são produzidas constantemente (...) já que é na relação 

dialética com o mundo que o sujeito se constitui e se liberta” (REGO, 2000, p. 94), a 

formação de empreendedores requer problematização das mais diferentes situações, pois fará 

o indivíduo perceber por que é necessária uma mudança de postura, seja ela visando lucro ou 

a entrada no mercado de trabalho, uma vez que se sentirá motivado e esta promoverá o 

aprendizado dos sujeitos. Segundo Rego (2000), 

(...) para que exista apropriação de conhecimentos é preciso também que exista 
internalização, que implica na transformação dos processos externos (concretizado 
nas atividades entre as pessoas), em um processo intra psicológico (onde a atividade 
é reconstituída novamente). O longo caminho de desenvolvimento humano segue, 
portanto, a direção do social para o individual (REGO, 2000, p. 109). 

 

De acordo com Oliveira (2009), se a forma com que cada um aprende é diferente, a 

visão de mundo é individual e a forma de desenvolver-se também, os momentos de 

aprendizagem devem usar estratégias e metodologias de ensino que possibilitem que cada um 

tenha percepção de suas dificuldades e sinta vontade de mudar. Considerando isso, as 

propostas de interação entre os sujeitos, segundo Vygotsky, devem respeitar ritmos, valores, 

conhecimento, capacidades e habilidades. Para isso, a ajuda mútua é de fundamental 

importância para promover avanços cognitivos - interação e troca com o outro (OLIVEIRA, 

2009). 
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Casado et al. (2012, p. 638) realiza uma análise de Clark (2006), que propõe que a 

Universidade empreendedora fundamenta-se em cinco dimensões: 

 

Tabela 3. Dimensões da Universidade Empreendedora 

Dimensões Proposta 

Corpo Docente 

Um corpo docente de elevada qualificação, com espírito 

empreendedor e cônscio da necessidade da reforma da universidade 

como pré-requisito à superação dos desafios do novo paradigma. 

Administração Central 

Uma administração central capaz de determinar o caminho e 

persegui-lo mediante uma política de metas e resultados, 

fundamentada em diálogo franco e na valorização de ideias e 

sugestões. 

Cultura Empreendedora Uma cultura empreendedora permeando toda a Universidade. 

Unidades de Suporte 

Unidades de suporte à mudança e à articulação da Universidade com 

a sociedade, tais como institutos de pesquisa e desenvolvimento, 

agência de promoção da inovação e de transferência de tecnológica, 

incubadoras de empresas e parques científicos e tecnológicos. 

Base de suporte financeiro 

Uma base diversificada de suporte financeiro, incluindo fontes como 

contrapartidas a projetos cooperativos de P&D - Pesquisa e 

Desenvolvimento em áreas avançadas e royalties de produtos e 

empresas desenvolvidos com a participação da Universidade. 

Fonte: Casado et al. (2012, p. 638), Clark (2006). Adaptado pelo autor. 

 

O conceito de Universidade Empreendedora assimila a afirmativa de que a 

Universidade é um ambiente propício à inovação (ETZKOWITZ, 2003) e, como tal, uma 

fonte de inovações a serem transferidas para a sociedade como um todo. 

 É possível fortalecer o papel da Universidade Empreendedora, considerando que o 

governo oferta ferramentas para estimular a inovação, provendo inclusive recursos financeiros 

por meio de agências de fomento, como Finep, CNPq, BNDES, FAPESP, CAPES, entre 

outras. 

 Garcia et al. (2013), analisam a tendência de estudantes universitários de abrirem suas 

próprias empresas, buscando compreender o que os incentiva a criar novos empreendimentos 

e quais os desafios. Os autores concluem que a decisão do acadêmico de abrir uma empresa é 
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definida em maior projeção pela vocação do que pela necessidade, partindo do ponto em que 

eles não visualizam o empreendedorismo como um possível desemprego. Isto posto, os 

autores concluem que “a Universidade deve providenciar não somente capacitação técnica e 

científica para a concepção de empresas, assim como, constituir mecanismos de apoio e 

fomento ao empreendedorismo acadêmico” (GARCIA et. al, 2013, p. 60), ampliando 

consideravelmente o número de empresas criadas a partir de conhecimento compartilhado na 

Universidade. 

Analisando Casado et al. (2012), atualmente a provocação da Universidade 

Empreendedora, é a realização de transformações institucionais que se molde em um projeto 

arrojado, com a expertise da função extensionista de desenvolvimento sustentável às já 

clássicas abordagens de ensino e pesquisa. Neste enquadramento, a regulamentação 

institucional das ações de empreendedorismo de uma Universidade constitui-se em importante 

ferramenta na execução de políticas de fortalecimento e qualificação das estruturas internas, 

visando à consolidação de uma rede articulada de atores na promoção, difusão e transferência 

do conhecimento que é produzido na Universidade, possibilitando resultados sustentáveis às 

estruturas internas e externas e ao seu impacto ao meio ambiente (CASADO et al. 2012, p. 

647). 

Reforça-se a necessidade de ‘pensar’ as ações institucionais da Universidade, 

estabelecendo temas como desenvolvimento sustentável regional e empreendedorismo. A 

Universidade deverá estar integrada às concepções de desenvolvimento, inovação e 

tecnologia, empreendendo projetos que evidenciem as demandas internas e externas. 

Pensa-se neste sentido, a implementação de um programa para o desenvolvimento de 

uma Universidade Empreendedora, que esteja comprometida com o desenvolvimento 

sustentável, estabelecendo por sua ordem um Centro de Empreendedorismo Universitário. 

 

2.4.  Formação do Empreendedor 

 

    Dolabela (2003) reforça que de modo geral, o indivíduo que se identifique como 

‘empreendedor’, é considerado aquele que visualiza uma oportunidade de agir, criar 

propostas, inventar processos, produtos, serviços, ofertar valores positivos e construtivos para 
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a sociedade em seu segmento, após criar um novo produto ou serviço para ofertar na 

sociedade, obtendo como resultado algum valor, é claro, com organização e planejamento, 

distribui suas ‘ideias’, conhecimentos e fortalece suas teorias, Dolabela é assertivo em sua 

definição quando diz que “Empreender é um processo humano, com toda a carga que isso 

representa” (DOLABELA, 2003, p. 29). 

De acordo com Fernandes (2014), a palavra empreender, imprehendere, tem origem 

do latim medieval, antes do século XV, e significa “tentar empresa laboriosa e difícil”, ou 

ainda, “pôr em execução” (FERNANDES, 2014, p. 1). 

Fernandes (2014) traz que o autor Filion (1999) buscou a conceituação deste termo ao 

longo da história e verificou que seu significado foi se alterando de acordo com as 

civilizações, sofrendo muitas modificações até assumir seu significado como é trazido hoje 

por diversos autores. Para ele, a palavra empreendedor tem origem francesa, no século XII, 

sendo associada a “aquele que incentivava brigas”, e depois no século XVI, passou a se referir 

a uma pessoa que assumia responsabilidades e dirigia uma ação (FERNANDES, 2014, p. 1). 

Martinez (2012) define que Schumpeter, associou claramente o empreendedorismo à 

inovação, ao fato de se criar coisas novas e diferentes. Iniciar-se na pesquisa no campo de 

empreendedorismo, é como adentrar-se em um imenso bazar, onde se encontra de tudo, para 

todos. Mas o diferencial é encontrar o que mais convém e que elementos serão úteis para o 

projeto que se quer realizar (MARTINEZ, 2012, p. 26). 

Martens (2006), diz que Joseph Schumpeter, também economista, associou claramente 

o empreendedorismo à inovação. Ele descreveu a contribuição dos empreendedores na 

formação da riqueza do país, como o processo de “destruição criativa”. Schumpeter (1982) 

define o empreendedor como aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução 

de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração 

de novos recursos e materiais. Eles são o impulso fundamental que aciona e mantém em 

marcha o motor capitalista, gerando novos produtos, novos métodos de produção e novos 

mercados; revolucionando a estrutura econômica (MARTENS, 2006, p. 3). 

O empreendedorismo está ligado a qualquer oportunidade vista por alguém de 

transformação e inovação que trará bens a si mesmo, a sua comunidade ou a toda sociedade, 

que não necessariamente financeiros (FERNANDES, 2014, p. 2). 
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Ainda, segundo Fernandes (2014) a definição do termo empreendedorismo, assim 

como seu estudo, é uma tarefa bastante complexa pelas inúmeras referências de autores que se 

empenharam nesta tarefa. Fernandes (2014) diz que Fillion (1999) traz que a definição do 

termo empreendedorismo já começou com dificuldade de consenso entre os autores devido as 

diversas áreas de estudo que olharam para este fenômeno. Inicialmente o empreendedorismo 

era estudado pelos economistas, que tentavam definir o termo baseados nos conhecimentos de 

sua disciplina. Ao mesmo tempo, os economistas dividiam a atenção do fenômeno 

empreendedorismo com os estudiosos chamados de comportamentalistas, que aprofundavam 

pesquisas enfatizando características do comportamento humano expressas no ato de 

empreender (FERNANDES, 2014, p. 5). 

Ao redor do mundo, centenas de Universidades já reconheceram o papel e o poder da 

educação empreendedora sobre a inovação e o desenvolvimento econômico dos países. Nos 

Estados Unidos, por exemplo, Massachusetts Instituteof Technology (MIT) ofereceu 60 

cursos relacionados a empreendedorismo entre 2014 e 2015, além de cursos intensivos com 

viés prático e um programa de aceleração para empreendedores, entre outras iniciativas. 

Como resultado dessa aposta de longo prazo, 30.000 empresas fundadas por ex-alunos do 

MIT estavam ativas no mercado em 2014, empregando 4,6 milhões de pessoas e produzindo 

receitas anuais de US$ 1,9 trilhões - pouco mais que o PIB da Brasil de 2015, de acordo com 

o Banco Mundial (ENDEAVOR, 2016). 
De acordo com Endeavor (2016, p. 3), “é a vez de o Brasil entrar ativamente nesse 

movimento. É preciso estabelecer estratégias para multiplicar o número de universitários que 

criam empresas inovadoras e transformam os setores em que atuam, gerando milhares de 

empregos no caminho”. 

O empreendedorismo é disseminado na base da empregabilidade, ou seja, no 

fortalecimento do autoemprego, de acordo com Harvey: 

(...) Pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 
fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente 
intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação 
flexível envolve rápidas mudanças dos padrões do desenvolvimento desigual, tanto 
entre setores como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto 
movimento no emprego no chamado setor de serviços, bem como conjuntos 
industriais completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas (HARVEY, 
2002: 140). 
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O empreendedor é um ser independente. Autonomia é um dos seus grandes objetivos. 

De acordo com Meyer (1992) diz que os grandes empreendedores não se mostravam 

satisfeitos quando trabalhavam para os outros: “na maioria das vezes, demitiam-se ou eram 

demitidos, incapazes de desempenhar um papel secundário e irritados com a burocracia das 

corporações, ou recusando-se a seguir normas estabelecidas”. 

Pesquisas demonstram qualidades especiais comuns entre empreendedores de sucesso: 
 

Tabela 4. Requisitos entre Empreendedores de Sucesso. 

Assumir riscos 
Esta é uma das maiores qualidades do empreendedor. Correr riscos 
conscientemente é ter coragem de enfrentar desafios. Os riscos fazem parte de 
qualquer atividade e é preciso que você aprenda a lidar com eles. 

Identificar 
Oportunidades 

Perceber, no momento certo, as oportunidades que o mercado oferece é outra 
importante qualidade do empreendedor. Ele é uma pessoa curiosa, atenta e que 
está sempre em busca de novas informações. 

Conhecimento 

Quanto maior for seu conhecimento e domínio sobre um ramo de negócio, maior 
é sua chance de obter êxito. Esse conhecimento pode ser obtido através de sua 
experiência prática, de informações em publicações especializadas, em cursos 
especializados, ou até mesmo por meio de outras pessoas com empreendimentos 
semelhantes. 

Organização 
Utilizar recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos de maneira 
racional e organizada é fundamental para o desempenho positivo do seu 
empreendimento. 

Fonte: (Meyer, 1992). Adaptado pelo autor. 
 

Barreto (1998) define empreendedorismo como a habilidade de se conceber e 

estabelecer algo partindo de muito pouco ou quase nada. De acordo com Dornelas (2003, p. 

26), “o movimento do empreendedorismo no Brasil começou a tomar forma na década de 

1990, quando entidades como Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas) e Softex (Sociedade Brasileira para Exportação de Software) foram criadas”.  

O empreendedorismo na educação é uma temática complexa que visa dar subsídios 

aos profissionais que buscam empregar a pedagogia empreendedora (DOLABELA, 2003) 

como metodologia pedagógica. A pedagogia empreendedora deve ser possibilitada já na 

formação inicial docente, mas para isto, é necessário que se ofereçam aos estudantes 

oportunidades de vivenciar experiências empreendedoras por meio de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, que indissociadas, possam promover a unicidade teoria e prática inerente 

à formação profissional. Logo, cabe aos centros universitários implantar práticas que 
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oportunizem aos estudantes tornarem-se empreendedores sociais com vistas às expectativas 

do mercado de trabalho na sociedade atual (HASHIMOTO, 2013; p. 12). 

Melo Neto e Froes (2002), definem que o empreendedorismo social se caracteriza por 

ser um tipo de ação socialmente transformadora, que não produz bens e serviços para a 

comunidade. Focando na busca por soluções para os problemas sociais; não estando 

direcionado para mercados e sim, para segmentos populacionais em situações de riscos no 

sentido de que esses possam empoderar-se. 

Hashimoto (2015) reforça que o “empoderamento vem do termo em inglês empowerment 

e significa “dar poder”, no entanto, para o educador Paulo Freire, ninguém pode dar poder a 

ninguém, mas pode promover ações para que o sujeito individual e/ou coletivo encontre o 

poder em si mesmo, ou melhor, empodere-se por meio da conscientização. Freire (1997, p. 

46) considera empoderamento ‘a capacidade do indivíduo realizar, por si mesmo, as 

mudanças necessárias para evoluir e se fortalecer” (HASHIMOTO, 2015, p. 13). 

Para Filion (1999) um empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza 

visões, além de ser uma pessoa criativa, marcada pela capacidade de estabelecer e atingir 

objetivos, mantendo um nível de consciência do ambiente em que vive e utilizando-o para 

detectar oportunidades de negócios. 

A hipótese formulada é a de que a educação para o empreendedorismo tem o propósito 

de formar o homem de novo tipo: o trabalhador/empreendedor e, de modo simultâneo, 

construir um novo modelo de escola: a escola empreendedora. 

Dolabela (2008) destaca que os discentes veem demonstrando que consideram o 

ensino universitário voltado ao aprender constante relacionando teoria e prática, como 

importante frente aos requisitos do mercado de trabalho. É evidente que o desenvolvimento 

curricular ofertado difere da prática de mercado, teoria e prática não caminham estreitamente 

nesta via. Dolabela (2003, p. 29) afirma ainda que: 

“empreender não significa apenas criar novas propostas, inventar novos produtos ou 
processos, produzir novas teorias, engendrar melhores concepções de representação 
da realidade ou tecnologias sociais. Empreender significa modificar a realidade para 
dela, obter a auto-realização e oferecer valores positivos para a coletividade. 
Significa engendrar formas de gerar e distribuir riquezas materiais e imateriais por 
meio de ideias, conhecimentos, teorias, artes, filosofia”. 
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De acordo com Casado et al. (2012, p. 642), “o processo de implantação ou 

desenvolvimento de ações de empreendedorismo inovador, no âmbito da Universidade, 

agrega intensa participação dos agentes que interagem no processo: professores, alunos e 

técnicos, contribuindo para o desenvolvimento dessa mentalidade empreendedora em todos os 

níveis do ensino, da pesquisa e da extensão. Assim sendo, um programa para o 

desenvolvimento de uma Universidade empreendedora deve estar centrado na capacidade de 

envolver as pessoas e sistematizar iniciativas isoladas, melhorando a sua eficiência e os seus 

resultados. Para tanto, torna-se necessário planejar a implementação, bem como apoiar esse 

programa em bases e conceitos balizadores”. 

Dolabela (2008) propõe uma nova metodologia para se trabalhar o empreendedorismo 

no ensino superior, buscando modificar a “cultura” de que a Universidade deixe de “formar 

futuros empregados”, pressupondo que o aluno esteja em busca de uma qualificação que lhe 

garanta um emprego. 

A introdução de disciplinas de empreendedorismo tem um caráter revolucionário, já 

que acresce à vocação tradicional de formação de empregados e acadêmicos, aquela do 

empreendedorismo, mais adequada aos novos formatos das relações de trabalho decorrentes 

da reestruturação da economia mundial neste final de século. 

O ensino de empreendedorismo significa uma quebra de paradigmas na nossa tradição 

didática, uma vez que aborda o saber como consequência dos atributos do ser. Assim, na sala 

de aula, elementos como atitude, comportamento, emoção, sonho, individualidade, ganham 

vaga antes ocupada somente pelo saber. Pesquisas junto aos alunos demonstram, 

surpreendentemente, que eles consideram este ensino fundamental mesmo para aqueles que 

não pretendem abrir empresas, e cuja vocação é, por exemplo, para a área acadêmica. Tais 

resultados conduziram a indagações e análises sobre o conteúdo da formação profissional 

oferecido aos nossos alunos, frente às exigências do mercado. De fato, a realidade conceitual 

trabalhada em sala de aula difere da sua aplicação no mundo não teórico (Dolabela, 2008). 

O empreendedorismo intensivo em conhecimento é um projeto diferenciado de ação 

empreendedora, desencadeada, por agentes altamente qualificados, pesquisadores e 

tecnólogos. Essa forma de know-how empreendedora se difere de outras, porque o processo 

da ação empreendedora é desenvolvido por agentes que dominam conhecimentos científicos e 
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tecnológicos avançados. Esse fenômeno pode ser ilustrado empiricamente pela recente 

expansão no país de pequenas e médias empresas de base tecnológica (PMEBTs). De acordo 

com Mocelin (2014, p. 5), “empreendimentos tecnológicos desse tipo caracterizam-se pelo 

desenvolvimento de produtos, processos e/ou serviços inovadores, a partir de conhecimento 

sobre tecnologia específica, para exploram nichos superespecializados de mercado”. 

“o empreendedorismo originado de ciência e tecnologia tem suas singularidades 
decorrentes principalmente do fato de que a concepção, o planejamento e a gestão de 
empreendimentos de base tecnológica têm natureza, características e motivadores 
diferentes de outros tipos de empreendimentos e negócios com baixa ou nenhuma 
dependência de ciência e tecnologia” (LEMOS, 2009, p. 307). 

 

Novos conceitos apresentados na literatura internacional veem demonstrando 

protótipos do empreendedorismo intensivo em conhecimento – empreendedorismo inovador, 

empresas de base tecnológica, startups, spin-offs, new ventures, international new ventures, 

bornglobal´s. A manifestação mais geral desse tipo de empreendedorismo tende para uma 

rede integrada de processos, com ênfase nas conexões e nos sistemas de interação, com 

empresas maiores, instituições de pesquisa e universidades (LAHORGUE, 2005; ZOUAIN & 

PLONSKI, 2006; STEINER et al., 2008). 

As startups são negócios ainda em processo embrionário, empresas nascentes, 

estabelecidas a partir de uma nova tecnologia ou prática desenvolvida e podem ou não estar 

inseridas em uma incubadora de empresas tecnológicas. As startups são empresas que estão 

desenvolvendo o protótipo de seu produto, planejando estratégias de inserção no mercado, 

estão em vias de implantação de suas operações produtivas. Por sua vez, as spin-offs 

caracterizam-se como empresas geradas no interior de instituições de pesquisa e universidade, 

por iniciativa de pesquisadores, professores e seus alunos. As spin-offs universitárias ou 

acadêmicas criam mecanismos para transferência de tecnologia, conhecimentos científicos, 

resultados de pesquisas e conceitos de gestão de negócios, e ainda se beneficiam de poder 

aplicar de maneira muito eficaz o conhecimento adquirido com os clientes não só ao processo 

produtivo da própria nova empresa, mas também na própria pesquisa científica desenvolvida 

na Universidade (MOCELIN, 2014, p. 6). 

De acordo com Endeavor (2012), as Universidades brasileiras estudadas (um total de 

46, presentes em 11 diferentes estados) estão muito bem posicionadas no ensino do 
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empreendedorismo, mas ainda há muito por fazer. Entre elas, 91,3% oferecem disciplinas 

ligadas ao empreendedorismo, como “Introdução ao empreendedorismo” (69,6%) ou “criação 

de negócios” (63%). Ainda assim, apenas 39,7% dos alunos entrevistados já cursaram alguma 

disciplina ligada a empreendedorismo. Este pode ser, portanto, um indicativo de falta de 

divulgação, oferta insuficiente ou bons cursos, que atraiam os jovens. Além disso, os cursos 

oferecidos, em geral, são de iniciação (como é o caso de “Introdução ao empreendedorismo”), 

enquanto se poderia aprofundar mais o ensino (ENDEAVOR, 2012, p. 2). 

A pesquisa da Endeavor (2012) reforça que apesar de as IES já estarem mais 

conectadas ao mercado (89,1% recebem palestrantes convidados a falar sobre o tema e 43,5% 

promovem visitas a pequenos negócios), apenas uma pequena parte, 34,8% delas, recebe 

recursos externos. Outro ponto a melhorar é a distribuição do ensino, considerando que 76,1% 

oferecem cursos para graduação, enquanto 52,2% para pós-graduação e 23,9% para a 

educação executiva. 

A educação empreendedora se tornou tema recorrente em todo mundo. A partir dos 

estudos de Peter Drucker (1985), o empreendedorismo começou a ser visto como algo que 

pode ser ensinado às pessoas e não como um dom ou habilidade inata ao indivíduo. Essa 

visão tem sido apoiada por vários outros acadêmicos, como Gorman, Hanlon e King (1997). 

Para Schumpeter (1984), o desenvolvimento econômico encontra-se associado com as 

atividades empreendedoras, cujo empresário é visto como figura central para promover a 

combinação dos fatores de produção, bem como incorporar invenções ou inovações 

tecnológicas em processos e produtos de modo a alcançarem o mercado. 

Conforme descreve Martens (2006), no mundo inteiro, o empreendedorismo tem sido 

foco de interesse por instituições governamentais, empresariais e acadêmicas. Diversas 

iniciativas têm sido tomadas a este respeito (GEM, 1999): a Alemanha tem implementado um 

número crescente de programas que destinam recursos financeiros e apoio na criação de 

novas empresas; o Reino Unido, no final de 1998, publicou um relatório sobre seu futuro 

competitivo, enfatizando a necessidade de se desenvolver uma série de iniciativas para 

intensificar o empreendedorismo na região; na Finlândia, em 1995, foi lançado o decênio do 

empreendedorismo, visando criar uma sociedade empreendedora, promover o 

empreendedorismo como uma forma de geração de emprego e incentivar a criação de novas 
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empresas; em Israel, uma gama de iniciativas tem sido implementada por meio de Programa 

de Incubadoras Tecnológicas, com o qual mais de quinhentos negócios já se estabeleceram 

nas 26 incubadoras do projeto; na França, há iniciativas para promover o ensino de 

empreendedorismo nas Universidades e a criação de incubadoras (MARTENS, 2006, p. 3). 

Nos Estados Unidos, o número de Universidades que oferecem cursos sobre 

empreendedorismo evoluiu de 10 no ano de 1967 para 1.068 em 1998 (DOLABELA, 1999). 

O empreendedorismo pode ser visto como um fenômeno amplo e complexo que não 

envolve apenas objetivos econômicos, mas também objetivos sociais. Nesse caso tem-se o 

empreendedorismo social, sendo aquele que inclui atividades que visam reduzir a pobreza, 

melhorar a saúde e bem-estar social, atividades ligadas à arte e cultura, meio ambiente e 

sustentabilidade e educação e emprego (TIDD e BESSANT, 2009). 

O Global Entrepreneurship Monitor (GEM) – importante organismo de referência no 

setor – define o empreendedorismo como “qualquer tentativa de criação de um novo negócio 

ou novo empreendimento” (GEM, 2003, p. 5). Sendo assim: 

[...] geralmente assume-se que o empreendedorismo se encontra sempre e em 
qualquer lugar associado ao progresso econômico, embora ausente da vasta maioria 
dos modelos econômicos. Na sua obra clássica de 1911, Teoria do Desenvolvimento 
Econômico, Schumpeter argumenta que os empreendedores são a força motriz do 
crescimento econômico, ao introduzir no mercado inovações que tornam obsoletos 
os produtos e as tecnologias existentes (BARROS & PEREIRA, 2003, p. 977). 

 

Martens (2006) cita que Dolabela (1999), criador da metodologia para o 

desenvolvimento de empreendedores chamada Oficina do Empreendedor, afirma que o 

professor passa a ter uma nova função: ser o criador do ambiente favorável ao 

desenvolvimento do empreendedor; ele passa a ser o organizador da cultura empreendedora 

(MARTENS, 2006, p. 6). Segundo Martens (2006), o autor salienta que o professor não é um 

especialista em apresentar respostas certas; mas pelo contrário, deve busca adquirir a 

capacidade de formular perguntas que possam desencadear nos estudantes os processos de 

criatividade, identificação de oportunidades, análise de viabilidade, adoção de medidas de 

minimização de riscos. 

Para Martens (2006, p. 10) “a metodologia de Dolabela se apoia na teoria visionária de 

Filion (1991), que facilita o entendimento de como se forma uma ideia de empresa e quais são 

os elementos que a sustentam. A partir dessa teoria, Dolabela, em sua metodologia, aponta 
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para uma série de técnicas didáticas adequadas para o desenvolvimento de empreendedores no 

ensino superior” (MARTENS, 2006, p. 6). 

Schumpeter (1961) traz a definição de sua obra clássica de 1911, “Teoria do 

Desenvolvimento Econômico”, onde argumenta que os empreendedores são a força motriz do 

crescimento econômico, ao introduzir no mercado inovações que tornam obsoletos os 

produtos e as tecnologias existentes, ou seja, que desempenham um importante papel em toda 

sociedade. 

Segundo Ries (2012), durante décadas, os empreendedores e seus problemas 

singulares destoaram da administração geral. Em consequência, muitos adotam uma atitude 

“simplesmente faça”, evitando todas as formas de gestão, processo e disciplina. Infelizmente, 

essa abordagem conduz com mais frequência ao caos do que ao sucesso. 

Para Barros (2008), a contribuição do empreendedor ao desenvolvimento econômico 

ocorre fundamentalmente pela inovação que introduz e pela concorrência no mercado. A 

inovação de produtos e de processos de produção está no coração da competitividade de um 

país, conforme destacou Porter (1992). A concorrência leva ao aumento da eficiência 

econômica (Nickel, Nicolitsas, & Dryden, 1997). A evidência empírica recente mostra que a 

atividade empreendedora tem efeito positivo sobre o crescimento econômico nos países ricos 

e efeito negativo nos países pobres (Stel, Carree, & Thurik, 2005). Todavia, a base de dados 

do estudo de Stel et al. (2005) refere-se a 36 países ou observações, o que limita a validade 

dos resultados obtidos. 

Visualiza-se que o empreendedor é o agente transformador da sociedade e deste ator 

protagonista se espera o progresso, pois atuam na invenção ou comercialização de novas 

tecnologias que substituem as antigas. Reforça-se aqui que é importante entender que o 

empreendedor fazem mais do que pensar, do que projetar novos conceitos e estabelecer novas 

expertises comerciais, oportunizando valores e opções de escolha à sociedade. 

Para Ries (2012, p. 13), o empreendedorismo requer uma disciplina gerencial própria 

para aproveitar a oportunidade empresarial que lhe foi dada. Reforça ainda que “atualmente, 

há mais empreendedores atuando do que em qualquer outro período da história. Isso se tornou 

possível por causa das mudanças drásticas da economia global” (RIES, 2012, p. 14). 
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Luecke (2010) reforça a tese da importância da contribuição dos empreendedores para 

a sociedade, pois eles não somente descobrem e exploram oportunidade para fornecer 

produtos e serviços que antes não estavam disponíveis ou existiam em quantidade limitada. A 

primeira empresa de Henry Ford, por exemplo, colocou o automóvel, antes um brinquedo 

para os ricos, ao alcance da família média. 

Os empreendedores também descobrem e exploram formas de fornecer produtos e 

serviços de qualidade mais alta a preços baixos. Estas contribuições tornam as sociedades de 

livre mercado mais ricas e dinâmicas e, para a maioria das pessoas, tornam a vida muito mais 

interessante (LUECKE, p. 13, 2010). 

 

3.  Ferramentas para Empreendedores 

 

Osterwalder (2011) nos apresenta algumas das mais variadas ferramentas existentes 

que possibilita que o futuro empreendedor possa projetar com técnicas, estratégias e ideações 

que definam um design conforme a expertise do acadêmico. 

Segundo Osterwalder (2011) o modelo de negócios descreve a lógica da criação, 

entrega e captura de valor por parte de uma organização (OSTERWALDER, 2011, p. 14). 

Endeavor (2016) afirma que as ferramentas começaram a nos ajudar já na pré-história, 

quando o primeiro Homo Sapiens criou o fogo, a arma e o lápis. E eles viraram a extensão das 

mãos. Depois disso, a roda fez nascer a carroça, o carro, o patins e o skate. E todos eles 

viraram a extensão dos nossos pés (ENDEAVOR, 2016). 
Estabelecendo desta forma um ciclo de aplicação de ferramentas para o 

empreendedorismo, Endeavor (2016), nos provoca a pensar, a saber, como usar as 

ferramentas que existem no mundo, nos levando a reflexão de que é o que nos torna capazes 

de realizar muito mais do que o nosso corpo e a nossa mente permitem. Elas facilitam tarefas 

difíceis, otimizam o tempo, ajudam no operacional e abrem espaço na agenda para pensarmos 

melhor em tudo que for estratégico (ENDEAVOR, 2016). 
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Endeavor (2016), nos apresenta abaixo de aplicação de processos do ciclo das 

ferramentas para empreendedores que são aplicáveis nas diversas áreas organizacionais e que 

otimizam o tempo e facilitam na consolidação de tarefas e sequencialmente são descritas para 

melhor entendimento. 

 

Figura 2. Ciclo de Aplicação de Processos Para o Empreendedorismo 

 
Fonte: Endeavor (2016). Adaptado pelo autor. 

 

De acordo com Endeavor (2016), as ferramentas para empreendedores são aplicáveis 

nas diversas áreas organizacionais e que otimizam o tempo e facilitam na consolidação de 

tarefas. 

Tabela 5. Ferramentas para Empreendedores 

Área Organizacional Ferramenta Descrição 

MARKETING E 
VENDAS 

Planilha para Projeção de 
Vendas 

É indicada para empreendedores com negócios do 
estágio inicial ao mais estável que se atentam a 
questões de sazonalidade. 

Matriz BCG para analisar 
seu mix de produtos 

É indicada para empresas já estabelecidas. Startups 
e empresas em fase de planejamento ainda não 
dispõem de dados suficientes para efetuar a análise. 

Mapa de Empatia para 
empreendedores 

É indicado para empreendedores e profissionais 
responsáveis pelo desenvolvimento de novos 
produtos (ou serviços). 
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Design thinking para 
pequenas e médias 

empresas 

Indicado para negócios de todos os portes que 
tenham interesse em criar experiências de consumo 
altamente desejadas por seus clientes. 

Plano de Marketing e 
Vendas para 

Empreendedores 

É indicado para empreendedores sem experiência 
em planejamento de vendas. 

Precificação baseada em 
valor 

Indicado para todos os tamanhos de negócio e 
projetos. 

Design de produtos, 
desenvolvido por Steve 

Jobs 

Indicado para negócios em fase inicial ou de 
pequeno porte, que atuem no desenvolvimento e na 
venda de produtos. Pode, eventualmente, ser 
adaptado para comércio e serviços. 

ESTRATÉGIA E 
GESTÃO 

Análise 360° da 
oportunidade de negócio 

A “análise 360°” guia o empreendedor em suas 
reflexões sobre os aspectos internos e externos de 
um negócio. A cada oportunidade analisada, 
escolhe-se aquela que tem a maior pontuação nas 
duas etapas já que ela indica qual ideia será mais 
relevante para o seu negócio. 

Missão, visão e valores 
Indicada para organizações de todos os portes, em 
especial as que estão nascendo ou as pequenas. 

Effectuation para não 
empreendedores 

Indicada para pessoas que querem criar um negócio 
próprio, mas que, por algum receio, ainda não se 
tornam empreendedores. 

Análise SWOT 

Em tempos incertos, a Matriz SWOT cai como uma 
luva para definir relações existentes entre os pontos 
fortes e fracos da empresa e a situação do mercado. 
A análise permite entender a posição de sua 
empresa comparada a seus concorrentes, conferindo 
mais confiança, segurança e força para lidar com os 
imprevistos e situações desafiadoras. 

Business Model Canvas 

O BMC permite aos empreendedores uma definição 
de modelo de negócio de suas empresas de forma 
sistêmica, integrada, rápida e visual. Além disso, 
ela ainda integra percepções sobre como a empresa 
pode/deve atuar. 

Definição de metas para 
pequenas e médias 

empresas 

Entre o sonho grande e os pés no chão, como 
definir metas que sejam, ao mesmo tempo, 
alcançáveis e desafiadoras para o seu time. 

5W2H – plano de ação 
para empreendedores 

Se você quer desenvolver um plano em ação, esse é 
o momento ideal para usar a ferramenta 5W2H. 
Para usar a ferramenta, será preciso pensar nos 
seguintes pontos: o que deve ser feito?; por que 
deve ser implementado?; quem é o responsável pela 
ação?; onde deve ser executado? quando deve ser 
implementado?; como deve ser conduzido?; quanto 
vai custar a implementação? 

Matriz de gestão do tempo Indicado para todas as pessoas que querem 
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gerenciar suas horas para priorizar o que é 
realmente importante para o negócio. 

Mapas mentais para 
empreendedores 

A ferramenta te ajuda na rotina diária, na 
identificação de oportunidades e no planejamento 
do negócio, partindo de uma informação central 
para desdobrar em uma série de outras, de forma 
organizada e visual. 

INOVAÇÃO 

Triz para geração de ideias 
em times 

Nesse brainstorming guiado, use cartas com 
soluções prontas para os mais diferentes problemas. 
Comece com um desafio e reúna o seu time para 
encontrarem, juntos, as soluções mais inovadoras. 
Indicada para empresas de todos os portes, em 
especial as menores, que demandam melhorias e 
inovações em processos, produtos e serviços. 

Diagnóstico da inovação 
para pequenas e médias 

empresas 

Elaborada pela 3M, essa ferramenta oferece 20 
perguntas para você analisar a visão dos seus 
colaboradores e dos líderes sobre o grau de 
inovação da sua empresa, identificando os 
problemas e as causas que te impedem de inovar. 
Em seguida, desenha-se um plano de ação com 
datas, objetivos e responsáveis. 

Os 4Ps da gestão da 
inovação para PMEs 

Os 4Ps da inovação consistem em quatro áreas de 
decisões (propósito, processos, pessoas e políticas) 
que o empreendedor precisa considerar para 
fortalecer e consolidar a capacidade de inovação de 
seu negócio. 

Scamper: técnica de 
geração de ideias 

Para facilitar a geração de ideias do seu time, utilize 
essa ferramenta para criar novas versões de um 
produto ou serviço, incentivando a inovação e 
guiando as sessões de brainstorming. 

INVESTIMENTO E 
ACESSO A CAPITAL 

Mapa de Linhas de 
Fomento para inovação 

tecnológica 

É indicada para empresas de todos os portes com 
interesse em inovação tecnológica, em especial as 
de micro e pequeno porte (MPE). 

Investimento-anjo: 
checklist do 

Empreendedor 

Do processo de preparação do empreendedor até a 
captação, descubra o que é preciso para seu negócio 
captar recursos financeiros de um investidor-anjo. É 
indicada para empreendedores iniciantes e negócios 
nascentes. 

Pitch para investidores 

Se você tivesse um minuto para convencer um 
investidor sobre o seu negócio, o que você falaria? 
Siga os 6 passos dessa ferramentas e descubra os 
elementos que não podem faltar na sua fala e qual a 
melhor sequência de apresentação. Indicada para 
empreendedores em busca de capital de 
investidores ou participantes de competições de 
empreendedorismo. 
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FINANÇAS 
Orçamento Base Zero para 

pequenas e médias 
empresas 

Essa é uma das ferramentas mais úteis para o 
empreendedor de primeira viagem. Com ele, é 
possível visualizar os principais gastos da empresa, 
estabelecer metas de corte, priorizar os custos 
fundamentais para o funcionamento do negócio e 
eliminar os supérfluos. 

GESTÃO DE PESSOAS E 
LIDERANÇA 

Método da cumbuca 

Quer investir no treinamento da sua equipe, mas 
não dispõe de recursos financeiros para isso? A 
ferramenta Método da Cumbuca pode ser uma 
ótima opção! A técnica consiste na formação de 
pequenos grupos, que se reúnem em encontros 
rápidos e periódicos, para discutir conteúdos que 
exercem impacto positivo sobre o resultado do 
empreendimento. 

Formação de equipes 
empreendedoras 

Como ter as pessoas certas, nos lugares certos e 
com a motivação certa? É impossível construir um 
negócio sólido sem uma equipe competente. Mais 
do que ter uma grande ideia ou muito dinheiro para 
investir, empreendedores deveriam almejar ter uma 
grande equipe. Indicada para empresas em fase de 
pré-lançamento e aquelas que querem formar 
equipes mais integradas com a visão do 
empreendedor. 

OKRs (Objectives and 
Key Results) para startups 

É indicado para empresas de todos os portes, em 
especial para startups que precisem aprender a 
gerenciar seu time de colaboradores em direção aos 
resultados esperados. 

Avaliação de sócios 
em 4D 

A ferramenta avalia tanto o desempenho passado 
quanto as contribuições futuras de cada um dos 
envolvidos no negócio, principalmente o 
desenvolvimento da empresa e o compromisso dos 
sócios, ainda que eles sejam investidores sem 
atuação direta. Indicada para sócios de futuros 
negócios e startups em que as relações ainda são 
informais e não planejadas, mas que desejam o 
crescimento contínuo, rápido e/ou sustentável do 
negócio. 

Conselho consultivo para 
pequenas e médias 

empresas 

Para lidar com as decisões difíceis, o empreendedor 
pode contar com um conjunto de pessoas mais 
experientes que ajudam a sua trajetória: juntas, elas 
formam o conselho consultivo. Com essa 
ferramenta, aprenda como implementar um 
conselho consultivo na sua empresa, trazendo uma 
visão externa das perspectivas da empresa. 

OPERAÇÕES E 
TECNOLOGIA 

Check-up da gestão de 
produção e operações 

No início das atividades, empreendedores são 
aqueles que fazem de tudo. Entenda como um 
check-up pode ajudar o responsável nas funções 
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críticas do negócio. 

Check-up de gestão para 
PMEs 

Indicada para negócios de todos os portes, mas esta 
ferramenta foi desenvolvida considerando pequenas 
e médias empresas. 

Técnica do 5S para 
empreendedores 

ua empresa está precisando de organização e 
métodos para manter tudo em ordem? Desgastes no 
ambiente de trabalho por questões de ordem do 
espaço poderiam são cada vez mais comuns e quase 
todo empreendedor se depara com situações como 
essa. Indicado para negócios de todos os tamanhos, 
mas esta ferramenta foi desenvolvida considerando 
os de menor porte. 

LEGAL E TRIBUTÁRIO 
Projeção de investimentos 

em ativos fixos 

Muita gente dá os primeiros passos em um negócio 
fazendo home office. Enquanto o faturamento é 
baixo, comprar ou alugar um espaço para a sede da 
empresa não é fácil. Para ajudar nesse momento de 
organizar a aquisição de todos os itens (ou ativos) 
necessários, conheça essa planilha, formatada para 
que o empreendedor organize instalações físicas, 
máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, 
computadores e periféricos, veículos e outros ativos 
que façam sentido para o negócio. É indicada para 
empreendedores que estão saindo do Home Office 
para montar o primeiro escritório ou a primeira loja. 

AUTOCONHECIMENTO 

Fluxo do comportamento 
empreendedor 

Indicado para empreendedores que buscam desafios 
contínuos e novas habilidades, não se tornando 
alguém entediado ou apático. 

Autoconhecimento 
empreendedor 

Você consegue prever como vai agir quando algo 
inesperado acontecer? Conhecer o próprio perfil e 
agir intencionalmente de forma espontânea são 
marcas de quem estuda a si mesmo. Indicado para 
pessoas que querem empreender um negócio 
próprio ou que já estão liderando suas empresas. 

Fonte: Endeavor (2016), adaptado pelo autor. 

 

Empreender é colocar em pratica as ideias, os projetos idealizados, ou seja, identifica-

se uma oportunidade e busca realizá-la, partindo desta premissa é importante que o 

empreendedor defina suas ferramentas para potencializar suas expertises e sequencialmente 

crie sua organização para implementá-la. 

Luecke (2010) nos dá o exemplo de Thomas Edison, que reconheceu a oportunidade 

de negócios na iluminação pública. A maioria das pessoas sabe que ele a procurou por 

experimentos laboratoriais incansáveis que por fim produziram uma lâmpada incandescente 
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viável. Ele também criou uma empresa em que reuniu os recursos humanos e financeiros 

necessários para implementar sua visão de iluminação comercial e residencial. Esta empresa 

foi a precursora da General Electric Company, atualmente uma das maiores e mais poderosas 

empresas do mundo (LUECKE, 2010, p. 9). 

Ainda segundo Luecke (2010), em 1983, Howard Schultz, gerente de operações de 

varejo de uma pequena cafeteria de Seatle chamada Starbucks, reconheceu uma oportunidade 

enquanto estava de férias na Europa e impressionado com a popularidade dos bistrôs de café 

expresso em Milão e acreditou que os norte-americanos iam gostar de um ambiente parecido e 

de um produto de alta qualidade. De Acordo com Luecke (2010), depois de voltar, Schultz 

convenceu seu empregador a testar o conceito de bar de café expresso no torrão natal. O 

sucesso da experiência de Seatle estimulou Schultz a criar a sua própria organização, Il 

Gionarle, em 1985. Dois anos depois, Il Gionarle adquiriu a Starbucks, adotou o seu nome e, 

com o capital de investidores privados, começou sua busca por aficionados por café. Em 

2003, a Starbucks tinha mais de 7200 lojas e declarou uma receita de mais de US$4 bilhões 

(LUECKE, 2010, p. 9). 

Estabelecendo uma definição mais completa, o empreendedor deve se atentar ao risco. 

O fator de sucesso ou fracasso consumirá tempo, porém o desgaste de energia e os prejuízos 

auferidos ou os lucros consideráveis, ou seja, empreender também apresenta os seus fatores 

positivos e/ou negativos. 

No livro “Ferramentas para Empreendedores: ferramentas e técnicas para desenvolver 

e expandir seus negócios”, da Harvard Business Essentials, o autor Richard Luecke (2010), 

desenha nesta publicação que para cada empreendedor que aparece nos livros de história e na 

imprensa popular, milhares de outros continuam incógnitos porque ou são pequenos, ou 

atendem a uma área geográfica limitada: uma cadeia de dez instalações de lava-carros; uma 

empresa de cinco funcionários que instala e conserta sistemas de informática domésticos; um 

casal que administra dois pequenos restaurantes (LUECKE, 2010, p. 10). Estes 

empreendedores, segundo Luecke (2010) anônimos não são fundamentalmente diferentes de 

suas contrapartidas mais glorificadas. No fundo, todos fazem a mesma coisa. Eles 

reconhecem uma oportunidade comercial e a buscam por meio de uma organização, de seus 

próprios talentos gerenciais ou técnicos e de uma combinação de capital humano e financeiro. 
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E eles assumem os riscos do sucesso ou do fracasso. Em resumo, foi isto que Thomas Edison 

fez. Foi o que Howard Schultz e Bill Gates fizeram – e é o que todo proprietário de um 

negócio em comunidade está fazendo (LUECKE, 2010, p. 10). 

 

4. O Processo do Empreendedorismo 

4.1.  Autodiagnóstico 

 

Atualmente com o advento das Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs é 

possível encontrar inúmeros testes, ferramentas que visam fornecer avaliações, 

direcionamentos para a atuação empreendedora, alguns com bases empíricas outros não, 

sendo apenas o importante que se utilize dos resultados para o aprofundamento de sua 

usabilidade e aplicabilidade individual e/ou coletiva para dar inicio ao projeto desenhado. 

Luecke (2010) apresenta um roteiro de perguntas comuns que auxilia a pensar o lado 

positivo do trabalho empreendedor, oportunizando um processo de reflexão, pois as “ideias 

são importantes, mas raras vezes são tão importantes quanto à experiência pessoal, à 

motivação e atitude” (LUECKE, p. 21, 2010): 

 

Tabela 6. Roteiro de Perguntas 

Você pode suportar um alto nível de risco? 

Você é um super-realizador? 
Está disposto a dedicar dez horas por dia durante um longo período de tempo, inclusive fins de semana, para 
atingir suas metas? 

Você costuma começar as coisas sozinhos? 

Você se descreveria como um bom agente de decisões? 

Está disposto a colocar em risco seus fundos pessoais? 
Você tem comprometimento necessário para criar um negócio em face das longas horas e as chances modestas 
de sucesso? 

Fonte: (Luecke, 2010, p. 21). Adaptado pelo autor. 

 

Um dos poucos estudos completos sobre características do empreendedor, segundo 

Luecke (2010), foi realizado entre 1987 e 2002 para Walter Kuemmerle, professor-assistente 

da Harvard Business School, que examinou mais de cinquenta empresas iniciantes em vinte 

países e em todos os setores da economia. Algumas eram bem-sucedidas; outras não. 

Kuemmerle relacionou cinco características de empreendedores de sucesso, uma lista que ele 
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vê como um termômetro para as pessoas que querem começar o seu negócio (LUECKE, p. 

22, 2010), de acordo Kuemmerle (LUECKE, p. 22, 2010) sendo bem sucedidos os 

empreendedores que: 

 

Tabela 7. Cinco Características de Empreendedores de Sucesso 

Características de empreendedores de sucesso 

Ficam à vontade ao 
derrubar as regras 

Empreendedores de sucesso tendem a burlar regras para conseguir o que 
precisam: capital, funcionários capacitados, contratos ou o que quer que seja 
para atingir objetivos. Em um artigo publicado no Harvard Business Review, 
Kuemmerle cita o exemplo de um empresa iniciante de marketing direto 
composta de duas pessoas que, dispondo de capital, precisava 
desesperadamente contratar duas dúzias de profissionais experientes – e 
rápido. Mas que tipo de funcionário conceituado deixaria seu emprego e iria 
para uma empresa não tinha sequer um escritório (seus dois diretores 
trabalhavam em casa)? Para resolver este problema, os empreendedores 
puseram um anúncio de bom tamanho em um respeitado jornal de negócios 
descrevendo sua pequena empresa como uma “companhia multinacional em 
rápida expansão”. Depois, alugaram por um dia uma bela suíte do elegante 
hotel Four Seasons para fazer as vezes de sala de entrevistas. Segundo 
Kuemmerle (LUECKE, p. 23, 2010), mais de mil pessoas responderam ao 
anúncio. Estes empresários conseguiram o que queriam subvertendo regras – e 
a verdade. 

Estão preparados para fazer 
inimigos poderosos? 

Sempre é inteligente procurar oportunidades que não o colocarão em 
competição com um rival poderoso – uma grande empresa entrincheirada que 
tenha mais recursos. Mas isto nem sempre é possível. Os empreendedores não 
buscarão uma situação Davi e Golias, mas tampouco fugirão dela. 

Têm paciência para 
começar de baixo? 

A maioria dos novos empreendimentos, independentemente de seu bom 
planejamento, são experimentos. Começar de baixo oferece aos fundadores da 
empresa uma oportunidade de testar e ajustar um conceito comercial antes que 
ele seja definitivamente lançado – isto é, antes que se prenda a uma fórmula 
de negócios. Começar pequeno dá a eles a chance de sentir como os clientes 
reagem a um produto, a seu preço e ao modo como é servido. Não se deve 
tentar fazer muita coisa rápido demais. 

Estão dispostos a mudar de 
estratégia rapidamente 

Kuemmerle (LUECKE, p. 24, 2010) reforça que o futuro nunca se desenrola 
como esperamos. As necessidades dos clientes mudam. A concorrência reage 
a nossas iniciativas com alterações imprevistas em preço, produtos e 
incentivos. Novas oportunidades e novos mercados para produtos aparecem 
do nada. Assim, a empresa novata, que se prende obstinadamente a sua 
estratégia inicial, terá problemas. “Os empreendedores inteligentes”, diz 
Kuemmerle, “reconhecem que um novo empreendimento ganha credibilidade 
mais por simplesmente sobreviver do que por seguir teimosamente sua 
estratégia original. Eles são rápidos em reconhecer quando têm de mudar de 
rumo, e raras as vezes hesitam em fazer isto.” 

Sabem como fechar uma 
negociação. 

Os empreendedores bem-sucedidos, diz Kuemmerle (LUECKE, p. 25, 2010), 
sabem como selar um negócio. “Mesmo que o mercado seja difícil ou a 
transação pequena, eles sabem exatamente do que devem abrir mão – e com o 
que podem ficar – enquanto finalizam os acordos sob pressão.” 

Fonte: (Luecke, 2010, p. 22). Adaptado pelo autor. 
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4.2.  Design Thinking - Prototipagem 

 

O Design Thinking se constitui uma poderosa ferramenta de inovação que serve para 

melhorar ou transformar qualquer produto, serviço ou processo, “[...] combina habilidades 

analíticas e criativas, de forma resumida e clara” (PONTI, 2015, p. 176). 

 

Tabela 8. Origens do Design Thinking 

Autor Conceito de Design 

Herbert Alexandre Simon (1969) 

Design com o conhecimento nos processos da engenharia, gestão ou 
medicina, aqueles preocupados com "o que deveria ser". No seu livro 
Administrative Behavior (1947), expõe a importância do design na 
tomada de decisões, a qual compreende três (3) elementos: inteligência, 
design e escolha. Daí uma frase dele sobre design thinking: "Quem 
projeta cursos de ação para transformar situações existentes em outras 
preferidas, faz design." 

Peter Gorb (1970) 

Contribuiu com o design management, argumentando que para que os 
designers fossem integrais, deviam aprender a linguagem dos negócios 
(linguagem contável e financeira). Essa gestão do design é vista como 
a base para o design thinking, a tecnologia, a gestão corporativa e a 
gestão de marca. 

Robert Mckim (1980) 
Pensamento visual composto por três atividades: desenho da ideia 
(ideasketching), visualização (seeing), e imaginação (imagining). 

Peter G. Rowe (1987) 
Publicou o livro Design Thinking sobre arquitetura e planejamento 
urbano, visto ele como um processo de design. 

Rolf Faste (1980 - 1990) 

Expandiu os estudos feitos por Mckim na Universidade de Stanford no 
curso de Engenharia Mecânica. Faste trouxe grandes contribuições aos 
campos de design focado no homem e no ensino do design. Escreveu 
vários livros como, por exemplo, "Forget Design Thinking and Try 

Hybrid Thinking" e foi o mentor de David Kelley, o fundador de IDEO. 
Faste trabalhou muito para a definição de design thinking e tentou 
expressar o único rol que os designers poderiam desenvolver para fazer 
quase tudo 

IDEO (1991) 

Empresa fundada por David Kelley, é a empresa mais respeitada no 
mundo da inovação por apresentar e testar a sua metodologia de Design 
Thinking, a qual é centrada no usuário e é composta por cinco passos: 
compreender, observar, visualizar, avaliar e implementar. 

Fonte: Ramírez (2017, p.65). Adaptado pelo autor. 
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Para Ramírez (2017, p. 65) o conceito de Design Thinking foi se desenvolvendo 

através dos anos com diferentes nomes, mas sempre a base foi o design. O grande 

desenvolvimento foi focar o processo de inovação nas pessoas, que realmente são os usuários 

do produto ou do serviço. Levando em consideração que o Design Thinking é uma abordagem 

de inovação, que conta com algumas etapas ou fases para sua realização e sucesso, a seguir 

serão explicadas em detalhes as principais fases que compõem essa abordagem: inspiração, 

ideação e implementação (RAMÍREZ, 2017, p.65). 

De acordo com Brown (2010, 85), a prototipagem permite a exploração de muitas 

ideias paralelamente. Os protótipos iniciais devem ser rápidos, rudimentares e baratos. Quanto 

maior for o investimento em uma ideia, mais as pessoas se apegam a ela. O investimento 

excessivo em um protótipo refinado tem duas consequências indesejáveis: em primeiro lugar, 

uma ideia pode se aproximar demais da concretização – ou até, na pior das hipóteses, ser 

levada até o fim. Em segundo lugar, o próprio processo de prototipagem cria a oportunidade 

de descobrir novas e melhores ideias a custo mínimo. Ainda segundo Brown (2010, p. 85) 

“não é necessário ser designer industrial para adotar o hábito da prototipagem: executivos de 

serviços financeiros, vendedores do varejo, administradores de hospital, planejadores urbanos 

e engenheiros de transporte podem e devem participar desse componente essencial do design 

thinking, chama a prototipagem de “pensar com as mãos” e a compra com o pensamento 

abstrato orientado por especificações e planejamento. Ambos têm seu valor e cada qual tem 

sua melhor explicação, mas um deles é mais eficaz para criar novas ideias e levá-las adiante”. 

Para Brown (2010), os protótipos só devem consumir o tempo, o empenho e o 

investimento necessários para gerar feedbacks úteis e levar uma ideia adiante. O escopo de 

um protótipo deve ser limitado. O objetivo dos protótipos iniciais deve ser decidir se uma 

ideia tem ou não valor funcional. Brown (2010, p. 88), reforça ainda que “a maioria dos 

protótipos imagináveis até este ponto se refere a produtos físicos – coisas que machucam se 

você tropeçar nelas ou derrubá-las. As mesmas regras se aplicam quando o desafio é um 

serviço, uma experiência virtual ou até mesmo um sistema organizacional. Qualquer coisa 

tangível que permita explorar uma ideia, avaliá-la e levá-la adiante é um protótipo” 

(BROWN, 2010, p. 88).      
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4.3.  Implementando a Inovação 

 

Harvard (2007) reforça que a educação universitária tem sido incitada a rever sua 

atuação frente a sociedade, com foco em atender às exigências do mercado competitivo – que 

também anseia por uma formação mais ousada, com maior qualificação dos saberes, por 

cursos acadêmicos com melhores programas. Entendo que nesta perspectiva, a implantação de 

processos de inovação através de novas metodologias científicas de ensino possibilita o 

desenvolvimento da autonomia, da criatividade e do processo de inovação. A metodologia de 

ensino empregada pelas Universidades deve ser constituída de processos que fortaleçam a 

pesquisa e a produção científica (HARVARD, 2007, p. 55). 

Ainda, segundo Harvard (2007), independente do curso, o acadêmico detém a 

oportunidade de poder contribuir para que surjam projetos e ações inovadoras, assim como a 

Universidade pode promover processos mais eficazes para desenvolver modelos 

empreendedores de negócios novos e lucrativos. Tendo a premissa de que a inovação é 

importante para sustentar e desenvolver uma empresa, seja de qual porte for estimulando o 

sistema econômico no seu entorno (HARVARD, 2007, p. 55). 

Os acadêmicos devem estruturar várias estratégias para catalisar e alavancar novas 

ideias, tendo como um importante passo a ser dado é decisão de ‘como e onde’ gerar novas 

ideias, ou seja, quando inovar. Reforçado em Harvard (2007) “um passo importante para a 

inovação é decidir onde e como gerar ideias” (HARVARD, 2007, p. 55). 

Em Harvard (2007), os autores reforçam que no livro “As novas regras de P&D”, o 

Professor Henry Chesbrough, da Hess School of Business, “propõe que se olhe para fora, para 

outras empresas, de modo a alavancar ideias que possam proporcionar inovações em sua 

própria empresa. Algumas empresas do setor automobilístico, por exemplo, começam por 

estabelecer parcerias com fornecedores para se manterem na liderança das tecnologias de fuel-

cell (célula de combustível), bem como em simulação por computador. O conhecimento 

dessas tecnologias permite que a indústria automobilística reduza o tempo necessário para 

produzir novos modelos e para experimentar novas combinações das miríades de partes que 

compõem um veículo (HARVARD, 2007, p. 57). Outras empresas estão investindo em 

iniciativas start-up, que localizam as ineficiências em próprio processo de desenvolvimento. 
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Embora a geração interna de ideias seja importante, também é de grande valia buscar ideias 

adicionais lá fora”. 

Os desafios de implementar os processos de inovações são os mais diversos, o ator 

deve avaliar as ofertas, verificar se a ideia é promissora e se ela se concretizará em mercados 

ignorados pelas empresas concorrentes, ou os propensos mercados a serem descartados a fim 

de novos mercados que possam alavancar os seus lucros (HARVARD, 2007, p. 57). 

De Geus (2010, p. 65), discorre sobre inovação e a classifica, de acordo com o seu 

grau de impacto (Manual de P&D da ANEEL) em três níveis: 

 

- Inovação incremental: é aquela que não se impõe nenhuma ruptura com o estado da 

arte e reflete apenas um pequeno avanço. Significa, portanto, uma melhoria no padrão 

vigente, ou um passo adiante ao longo de uma trajetória tecnológica; 

- Inovação substancial: é aquela que representa um avanço significativo e que, 

portanto, altera os fundamentos do estado da arte sem, contudo, impor uma ruptura com um 

padrão vigente. Em outras palavras, esse tipo de inovação pode introduzir um diferente 

produto ou serviço dentro de uma linha existente; 

- Inovação radical: é aquela que representa uma ruptura estrutural com o padrão 

tecnológico vigente. Seu produto é inteiramente novo, tendo o potencial de abrir 

oportunidades e novos negócios. 

 

Veryzer Jr. (1998) investiga as diferenças entre os processos de inovação incremental 

e de inovação radical, com o objetivo de apresentar ideias que fundamentalmente a gestão 

efetiva de inovação de ruptura. Para tanto, um estudo foi feito com base em alguns projetos de 

inovação radical explorando os fatores-chave que afetam o processo dessa categoria de 

inovação. O processo de inovação radical foca a formulação de uma aplicação para a 

tecnologia emergente.  

Segundo de Geus (2010), Austin e Devin (2003), a criação de objetos de teste, ou, em 

termos científicos, a geração de hipóteses, é uma ação fundamentalmente criativa. Em muitas 

situações de negócio, a hipótese, o problema ou a oportunidade não são claramente definidos, 

nem, apresentam nitidamente formados. A obra de Ahamed e Lawrence (2005), intitulada The 
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art of cientific innovation – cases of classical creativity, apresenta detalhadas experiências na 

academia envolvendo a criatividade, revelando características e permitindo tirar conclusões a 

respeito do funcionamento da mente criativa no contexto da inovação científica (DE GEUS, 

2010, p. 66). 

De Geus (2010) reforça o conceito da projeção da inovação através de sua base que “a 

criatividade é a base da inovação, é necessário compreender o que leva um ato criativo à 

inovação”. Com esse objetivo, segundo De Geus (2010) os autores classificam a criatividade 

em dois grupos: criatividade não estruturada e criatividade estruturada. A primeira é aquela 

que geralmente deixa de percorrer o caminho até a inovação. Muitos cientistas, por exemplo, 

têm dificuldade em transformar uma ideia num conceito que possa fazer uma contribuição 

valiosa à sociedade. A criatividade estruturada, por outro lado, pode ser entendida como o 

processo de conceber o novo e desenvolvê-lo para atingir a perfeição (DE GEUS, 2010, p. 

66). A disciplina científica e a precisão matemática são necessárias para fazer uma invenção 

brilhante. Para de Geus (2010) a mente criativa e indisciplinada é um dom. Segundo os 

mesmos autores, a mistura entre o impulso instintivo e a formalidade de sua apresentação para 

uma comunidade científica é um atributo pessoal que pode ser resultado de treinamento 

rigoroso (DE GEUS, 2010, p. 67). 

“para que a criatividade gere frutos, é necessário trabalhá-la e moldá-la para que 
deixe sua forma original e assuma uma forma que possa ser compreendida pelo 
mundo”. (DE GEUS, 2010, p. 67). 

 

No livro “Mentes Criativas, Projetos Inovadores – A arte de empreender P&D e 

inovação”, o autor Klaus de Geus (2010), ressalta que os “alunos de pós-graduação, nos 

níveis de mestrado e doutorado, devem ser sempre confrontados com essa realidade. Para se 

produzir um trabalho acadêmico satisfatório, há que se liberar o impulso instintivo e criativo e 

formalizar sua apresentação de forma que a criatividade possa ser explicitada” (DE GEUS, 

2010, p. 67). 

De Geus (2010) apresenta uma ilustração que nos apresenta o duelo entre a 

criatividade e a organização, porém não tem a intenção de representar um modelo formal. “O 

próprio formato das três entidades representadas demonstram esse duelo. As atividades 

relacionadas à criação ou concepção de soluções têm o caráter essencialmente criativo, 
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necessitando liberdade quanto à organização. As atividades de execução têm o caráter oposto, 

preconizando a organização em detrimento da criatividade. A inovação só acontece quando se 

combinam os dois caracteres, isto é, quando se realiza a convergência entre criatividade, para 

a concepção da solução, e a organização, para obter um produto final” (DE GEUS, 2010, p. 

67). 

 

Figura 3. Inovação como Resultado da Convergência entre Criatividade e a Organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (DE GEUS, 2010, p. 71). Adaptado pelo autor. 

 

Trías de Bes (2011) reforça juntamente com Philip Kotler em “A Bíblia da Inovação – 

Princípios fundamentais para levar a cultura da inovação contínua às organizações”, que os 

seres humanos enxergam a mudança como algo a ser evitado, algo que não trará nada de bom, 

ao menos no curto prazo. Assim, nas organizações, e no mundo, de forma geral, a inércia e o 

desejo de manter o status quo dificultam a inovação e o aprimoramento. Para a empresa, as 

implicações são claras. Se ninguém tiver o trabalho de ativar, de lançar os processos de 

mudança e inovação, as pessoas responsáveis permanecerão concentradas em sua rotina 

(TRÍAS DE BES, 2011, p. 31). 
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Segundo ainda, Trías de Bes (2011), “O motivo pelo qual a inovação deve ser 

alcançada mediante projetos independentes e processos é consequência natural desse duplo 

objetivo contraditório: permanecer eficiente e, ao mesmo tempo, pensar a respeito da 

mudança daquilo que funciona hoje. Para as pessoas mudarem o modo que trabalham hoje, 

elas devem parar de fazer o que estão fazendo, retroceder, pensar, repensar suposições, 

comparar e examinar como outras organizações trabalham, pensar a respeito de novas 

possibilidades, avaliá-las, projetá-las, refiná-las e testá-las; por fim levá-las ao restante da 

organização como uma tarefa que, então, pode e deve ser adotada como padrão e aceita como 

uma nova rotina” (TRÍAS DE BES, 2011, p. 32). 

Trías de Bes (2011) reforça que “é melhor deixar uma pessoa seguir a rotina eficiente 

e incumbir outra para equacionar uma rotina ainda mais eficiente” (TRÍAS DE BES, 2011, p. 

33). Nas melhores práticas das empresas mais inovadoras do mundo, as pessoas designadas 

para realizar uma tarefa especifica relativa à inovação são removidas, parcial ou totalmente, 

das operações diárias. É impossível e até contraproducente ter alguém tentando mudar o modo 

pela qual uma tarefa é realizada enquanto se exige que ela realize de modo eficiente (TRÍAS 

DE BES, 2011, p. 33). 

Os projetos de inovação mudarão a rotina e as regras da empresa, quer nomeamos essa 

rotina de produto, serviço, método de vendas, sistema logístico ou método de produção. 

São inúmeros os modelos de processo de inovação, há diversos tipos de etapas que 

constituem o conjunto sequencial que visa ao final a inovação. Trías de Bes (2011), diz que 

“um processo é um conjunto de tarefas sequenciais ao longo do tempo”. E reforça que 

“precisamos de um projeto para nos movermos através de uma série de estágios”. Sendo que 

os autores variam a quantidade de fases do processo, o autor do livro “A Bíblia da Inovação – 

Princípios fundamentais para levar a cultura da inovação contínua às organizações” (TRÍAS 

DE BES, 2011, p. 34), no entanto, simplifica a etapa do processo de inovação, como abaixo: 

 

Figura 4. Etapas do Processo de Inovação 

 

 

Fonte: (Trías de Bes, 2011, p. 34). Adaptado pelo autor. 

  

     Objetivos          Pesquisa           Ideias            Avaliação           Desenvolvimento          Lançamento 
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Trias de Bes (2011) ainda diz que “a inovação requer muito “ir e vir”, retornando à 

mesma ideia, rejeitando-a, adotando-a novamente, revisando-a buscando informações, 

projetando, constatando que o projeto não é ideal e que precisamos voltar à prancheta”, 

complementa o autor que “a inovação não é algo linear, mas um processo que avança, porém 

com muitos recuos e desvios” (TRÍAS DE BES, 2011, p. 35). 

Brown (2010) nos traz uma definição simplificada de inovação na publicação 

brasileira do livro “Desing Thinking”, que “quando um produto ou serviço é inovador ele 

causa impacto na vida das pessoas e transforma para sempre a forma de essas pessoas 

viverem e trabalharem”, ou seja, “inovação é o valor percebido”. Há pontos de partida e 

pontos de referência úteis ao longo do caminho, mas o continuum da inovação pode ser visto 

mais como um sistema de espaços que se sobrepõem do que como uma sequência de passos 

ordenados (BROWN, 2010, p. 16). Deve-se pensar neles como a inspiração, o problema ou a 

oportunidade que motiva a busca por soluções; a idealização, o processo de gerar, 

desenvolver e testar ideias; e a implementação, o caminho que vai do estúdio de desing ao 

mercado. Os projetos podem percorrer esses espaços mais de uma vez à medida que a equipe 

lapida suas ideias e explora novos direcionamentos (BROWN, 2010, p. 16). 

Segundo Brown (2010), o design é um empreendimento fundamentalmente criativo. 

Segundo um paradigma analítico, apenas calculamos o número que está faltando. Em um 

paradigma de design, contudo, a solução não está guardada a sete chaves em algum lugar 

esperando para ser descoberta, mas reside no trabalho criativo da equipe. O processo criativo 

gera ideias e conceitos que não existiam antes (BROWN, 2010, p. 39). 

A inovação é uma constante de ‘ideias’, que é a prática de criar opções e fazer 

escolhas, e Brown (2010), cita Linus Pauling – ganhador de dois Prêmios Nobel: “para ter 

uma boa ideia, você antes precisa ter muitas ideias”, sendo que se deve ter o pensamento 

‘convergente e divergente’, ou seja, o pensamento convergente é segundo Brown “uma forma 

prática de decidir entre alternativas existentes” e o pensamento divergente é “o caminho, não 

o obstáculo, para a inovação”. Se a fase convergente da resolução de problemas é o que nos 

aproxima das soluções, o objetivo do pensamento divergente é multiplicar as opções para 

criar escolhas (BROWN, 2010, p. 63). 
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Figura 5. Pensamento Divergente x Convergente 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: (BROWN, 2010, p. 63). Adaptado pelo autor. 

 

Ao testar ideias concorrentes comparando-as umas com as outras, são maiores as 

chances de o resultado ser mais ousado, mais criativo, mais atraente e inovador (BROWN, 

2010, p. 63). 

Apresentando um exemplo inovador da fase convergente, há a conhecida nota adesiva 

(Post-it), é uma importante ferramenta de inovação segundo Brown (2010), enfeitando 

paredes dos espaços de projeto, ajudaram incontáveis desing thinkers primeiro a representar 

seus vários e amplos insights e depois a organizá-los em padrões reconhecíveis. O Post-it, em 

toda a sua glória, incorpora a transição da fase divergente, que constitui a fonte da nossa 

inspiração, à fase convergente, que representa o mapa para as nossas soluções (BROWN, 

2010, p. 76). 

Brown (2010) descreve que as técnicas do design thinker – brainstorming, 

pensamento visual – contribuem para o processo divergente de criar opções. Mas acumular 

opções não passa de um exercício para progredir para a fase convergente de fazer escolhas. 

Com esta ação é importante para que projeto saia do exercício de ‘geração criativa de ideias’ 

para a ‘resolução’ (BROWN, 2010, p. 77). 
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5.  Material e Métodos 

 

A pesquisa teve o seu inicio no primeiro semestre de 2016 após realizar uma visita no 

Parque Tecnológico de São José dos Campos/SP, sendo possível conhecer sua estrutura e toda 

a dinâmica de inovação, tecnologia e empreendedorismo, principalmente do modelo de 

incubadora de negócios – que atua como facilitadora no processo de transformação de ideias 

em negócios, posteriormente, ao final do primeiro semestre, foi realizada uma visita técnica 

na UNIFEI – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá/MG, especificamente ao Centro de 

Empreendedorismo Universitário UNIFEI, que atua com diversas atividades aos alunos e a 

comunidade empreendedora, como descrito por Silva (2016): 

 

Tabela 9. Atividades Empreendedoras 

Atividades Descrição 

Ensino de Empreendedorismo 

Disciplinas de Empreendedorismo, Introdução ao 
Empreendedorismo (semestral), com o objetivo de desenvolver o 
comportamento empreendedor e Criação de Ideias de Negócios, 
objetivando desenvolver ideias de negócio através do exercício da 
criatividade e modelagem de negócios; 

Clube do empreendedor 
O Clube de Estudantes denominado Clube do Empreendedor, 
uma iniciativa dos alunos com o objetivo de promover encontros 
semanais que discutam e pensem o empreendedorismo; 

Rede de Empreendedores 
A Rede de Empreendedores UNIFEI (Padrinhos) é formada por 
empreendedores, intraempreendedores e interessados em colabora 
com a disseminação de cultura empreendedora na Universidade; 

Formação complementar 
Formação complementar em Empreendedorismo, proporcionando 
aos alunos desenvolvimento em comportamentos e ações 
empreendedoras; 

Educação Empreendedora – EE O curso de Administração da UNIFEI foi criado com base na EE; 
Eventos / Promoção Semana Global de Empreendedorismo; 

Validação 
MEET-UPS CEU (mensal), agrupa empreendedores para abordar 
temas como start-ups e validação de negócios; 

Projetar 
Hotel de ideias e projetos de negócios (Projetos & Mentorship), 
programa que associa empreendedores de alto impacto ao CEU. 

Fonte: Silva (2016, p. 74) adaptado pelo autor. 

 

Como estratégia para difundir o empreendedorismo nas Universidades foram criados 

Centros de Empreendedorismo – CE que produzem tecnologia e integram a teoria e a prática 

para construir um ecossistema empreendedor, Silva (2016) reforça que o CEU – Centro de 

Empreendedorismo Universitário pode ser formado por parques tecnológicos, incubadoras, 

aceleradoras, Escritórios de Transferência de Tecnologia – ETTs, Fundações de Pesquisa, 
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bancos, polos de apoio ao empreendedorismo, empresas, organizações sem fins lucrativos, 

sociedade, entre outros (SILVA, 2016, p. 17). 

Silva (2016) afirma que esses CEU oferecem diversas atividades aos alunos, aos 

professores e funcionários das Universidades e a comunidade em geral, tais como: 

competições de planos de negócios, estágios, clubes de estudantes, educação a distância, 

seminários e workshops (FINKLE et al., 2010; 2013). No Brasil, existem 33 CE acadêmicos e 

nos Estados Unidos da América – EUA mais de 400 CE (HASHIMOTO, 2013). 

Segundo Silva (2016), os CEUs são uma das estratégias utilizadas por países 

competitivos para unir a formação de empreendedores com pesquisa e prática, apoiando-os na 

criação de empresas de crescimento acelerado que impactem positivamente à economia de um 

país (SILVA, 2016, p. 18). 

De acordo com estudiosos sobre o assunto, dentre eles Zahra, Newer e Shaver (2011), 

Hashimoto (2013) e Cassia et al. (2014) os CEs são de extrema importância para a 

formulação de políticas públicas que visem o estímulo de competências empreendedoras, 

pesquisa e transferência de tecnologia e apoiem a criação de empresas (SILVA, 2016, p. 18). 

A pesquisa adotada nesta Dissertação é do tipo exploratória-descritiva, conforme Gil 

(2002), os estudos de caráter exploratório visam proporcionar maior familiaridade com o 

problema (explicitá-lo), envolvendo levantamento bibliográfico. 

A pesquisa descritiva são aquelas que descrevem as características de determinadas 

populações ou fenômenos. Uma de suas peculiaridades está na utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática. 

Dessa forma, para atender ao objetivo de propor Modelo de Centro de 

Empreendedorismo Universitário, o estudo se baseou nas propostas desenvolvidas pelo 

SEBRAE, da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE e 

levantamentos que pautam a respeito de Centro de Empreendedorismo Universitário. 

 O desenvolvimento da proposta do CEU – Centro de Empreendedorismo Universitário 

se baseou em estudos propostos pelo SEBRAE (HASHIMOTO, 2013), conduzido por Marcos 

Hashimoto, e pelo “A Guiding Framework for Entrepreneurial Universities”, desenvolvido 

pela Divisão de Educação e Cultura da Comissão Europeia (2012), em colaboração com 

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE.   
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5.1.  Modelo de Empreendedorismo Universitário – OCDE 

 

Em 2012 a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico – OCDE 

lançou o Guide Framework for Entrepreneurial Universities (Guia de Orientação para o 

Empreendedorismo Universitário). O Guia tem a finalidade de orientar todos os tipos de 

instituições de nível superior – IES, desta forma, projetado para auxiliar as Universidades que 

desejam se avaliar em oposição às suas afirmações ou declarações com as quais estão 

organizadas. O Guia serve como inspiração para instituições que buscam por conselhos e 

ideias para o gerenciamento efetivo da mudança institucional e cultural na direção do 

empreendedorismo universitário. Para esses casos, considera-se que o papel da Universidade 

tem mudado nos últimos anos (OCDE, 2012). Conforme visto na revisão da literatura, essas 

instituições estão incorporando gradativamente novas atividades, bem como assumindo o 

protagonismo do desenvolvimento social e econômico (ETZKOWTIZ e WEBSTER, 1998).  

Se anteriormente as Universidades eram reconhecidas como fontes produtoras de 

conhecimento, atualmente passaram a desempenhar comportamento ativo e incentivador na 

criação de empresas, como exemplo, as experiências da Universidade de Stanford e do 

Instituo Tecnológico de Massachussets (SILVA, 2016), cujas experiências são corroboradas 

por iniciativas bem mais dinâmicas que no passado, desenvolvendo pesquisas e criando novas 

tecnologias, além de promover registros de patentes e licenciamentos (SÁBATO e BOTANA, 

1968; ETKOWITZ e LEUDESDORFF, 1998; 2000; PERIZ-ORTIZ et al., 2016; SILVA, 

2016). De modo semelhante, observa-se tal processo em andamento em instituições 

brasileiras, no período de 2004 a 2011 houve crescimento nos registros de patentes nas 

Universidades como, na Unicamp, USP UFMG e UFGS. Apesar de menos expressivo que 

Universidades do exterior, houve salto significativo também na quantidade de incubadoras de 

base tecnológica que também incluem participação e iniciativas e desenvolvimento de 

parques tecnológicos, favorecendo a geração de patentes e criação de spin-offs (MUELLER e 

PERUCCHI, 2014). 

Respeitando diferentes contextos locais ou regionais, aumenta o reconhecimento das 

IES como importante agente no contexto social e econômico, com a promoção da ciência, 

tecnologia e inovação, ao mesmo tempo em que desenvolve a sua função essencial vinculada 
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na formação de competências e habilidades (RIEDI, 2004; MOROSINI, 2011; GIMENEZ, 

2013; SILVA, 2016). Por outro lado, as IES também enfrentam a complexidade do ambiente, 

o qual surpreende com mudanças rápidas causadas pelas novas tecnologias de informação e 

comunicação, acelerado processo de inovação, embora descontínuo e irregular, mas com 

mudanças tecnológicas, que caracterizam o advento da Era do Conhecimento (LASTRES e 

ALBAGLI, 1999). Diante disso, as IES necessitam se adaptar e a rever suas práticas 

(MASETTO, 2011).  

Assim, de acordo com a OCDE (2012), caberiam às IES redefinir a sua função, 

propósito, escopo enquanto organização de ensino, pesquisa e extensão, na sociedade e na 

economia, uma vez que a construção do conhecimento e desenvolvimento do ensino e 

aprendizagem implica em relacionar novas práticas orientadas na direção da Universidade 

Empreendedora. Atenta aos aspectos de mudança, a Comissão Europeia por intermédio da 

Direção Geral para Educação e Cultura (The European Commission's DG Education and 

Culture) em colaboração com o Programa da OCDE sobre Desenvolvimento Econômico 

Local e Emprego (OECD Programme on Local Economic and Employment Development – 

OCDE LEED), iniciaram a partir de 2011 ações, como o Fórum Universitário Empreendedor 

e Fórum Europeu que aproximou Universidades e empresas para compartilhar informações e 

conhecimentos a cerca dos pressupostos conceitos e características de Universidade 

Empreendedora. Como visto na revisão da literatura, as análises de Audy et. al. (2006) e 

Morosini (2011) aproximam o olhar para a Universidade Empreendedora que surge como 

respostas às demandas, tanto sociais, quanto econômicas. 

Como resultado, o Guia de Orientação da OCDE está organizado em sete áreas: 

liderança e governança; capacidade organizacional, pessoas e incentivos; desenvolvimento do 

empreendedorismo no ensino e aprendizado; caminhos para o empreendedorismo; 

Universidade – negócios e relações externas para a troca de conhecimento; o 

empreendedorismo universitário como uma instituição internacional e medidas de impacto do 

empreendedorismo universitário. Com base nessas áreas, as IES podem fazer uso do Guia 

como uma ferramenta de autoavaliação, de modo identificar a sua situação atual e potencial 

de ação em cada uma das áreas (OCDE, 2012). 
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A Ilustração abaixo apresenta as sete áreas com as quais uma Universidade 

Empreendedora pode ser caracterizada.

 

Figura 

 

 De acordo com a OCDE, existe dificuldade em se estabelecer claramente as 

características que definem uma 

literatura se verificou inúmeras possibilidades, maneiras criativas e estilos para 

empreendedora sem, contudo, apontar práticas efetivas (CASADO 

2006; DECKER et. al., 2014). Nesse caso, o Guia da OCDE possibilita romper com 

controvérsias, identificando fatores para cada uma das sete áreas e avaliação do gra

enquadramento da IES como 

observa-se que em cada fator se enquadra como afirmação, cujas alternativas de resposta 

variam numa escala Lijert de 0 a 10, bem como o instrumento é disponibilizado on

Dessa forma, a IES faz autoavaliação cuja atribuição de intensidade de adoção possibilita 

direcionar estratégias e planos que possam distingui
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A Ilustração abaixo apresenta as sete áreas com as quais uma Universidade 

Empreendedora pode ser caracterizada. 

Figura 6. Áreas da Universidade Empreendedora 

Fonte: Adaptado pelo autor (OCDE, 2012) 

De acordo com a OCDE, existe dificuldade em se estabelecer claramente as 

características que definem uma Universidade Empreendedora. Também, na revisão da 

literatura se verificou inúmeras possibilidades, maneiras criativas e estilos para 

empreendedora sem, contudo, apontar práticas efetivas (CASADO et al

., 2014). Nesse caso, o Guia da OCDE possibilita romper com 

controvérsias, identificando fatores para cada uma das sete áreas e avaliação do gra

enquadramento da IES como Universidade Empreendedora. No Guia orientador da OCDE 

se que em cada fator se enquadra como afirmação, cujas alternativas de resposta 

variam numa escala Lijert de 0 a 10, bem como o instrumento é disponibilizado on

Dessa forma, a IES faz autoavaliação cuja atribuição de intensidade de adoção possibilita 

direcionar estratégias e planos que possam distingui-la quanto ao seu estilo empreendedor.
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A Ilustração abaixo apresenta as sete áreas com as quais uma Universidade 

 

De acordo com a OCDE, existe dificuldade em se estabelecer claramente as 

mpreendedora. Também, na revisão da 

literatura se verificou inúmeras possibilidades, maneiras criativas e estilos para Universidade 

et al., 2012; CLARK, 

., 2014). Nesse caso, o Guia da OCDE possibilita romper com 

controvérsias, identificando fatores para cada uma das sete áreas e avaliação do grau de 

mpreendedora. No Guia orientador da OCDE 

se que em cada fator se enquadra como afirmação, cujas alternativas de resposta 

variam numa escala Lijert de 0 a 10, bem como o instrumento é disponibilizado on-line. 

Dessa forma, a IES faz autoavaliação cuja atribuição de intensidade de adoção possibilita 

nto ao seu estilo empreendedor. 
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Na tabela 10, a seguir, são apresentadas as sete áreas e os respectivos fatores 

direcionadores para Universidade Empreendedora: 

 

Tabela 10. Áreas e Fatores Orientadores para Universidade Empreendedora 

ÁREA: Liderança e governança / Fatores: 
1) Empreendedorismo é a principal parte da estratégia universitária; 
2) Há compromisso com um alto nível de implementação de estratégia empreendedora; 
3) A universidade tem um modelo para coordenação e integração das atividades empreendedoras através de 

todos os níveis organizacionais; 
4) As faculdades e unidades tem autonomia para agir; 
5) A universidade dirige forças para desenvolver o empreendedorismo na ampla região e ambiente social e 

comunidade. 
ÁREA: Capacidade organizacional, pessoas e incentivos / Fatores: 
1) Empreendedorismo é a principal parte da estratégia universitária; 
2) Há compromisso com um alto nível de implementação de estratégia empreendedora; 
3) A universidade tem um modelo para coordenação e integração das atividades empreendedoras através de 

todos os níveis organizacionais; 
4) As faculdades e unidades tem autonomia para agir; 
5) A universidade dirige forças para desenvolver o empreendedorismo na ampla região e ambiente social e 

comunidade; 
6) Existem incentivos e recompensas claros para os funcionários que apoiam ativamente a agenda empresarial 

da universidade; 
7) A universidade concede status e reconhecimento para outros stakeholders que contribuem para a agenda de 

empreendedorismo universitário. 
ÁREA: Desenvolvimento do empreendedorismo no ensino e aprendizado / Fatores: 
1) A universidade está estruturada de forma a estimular e apoiar o desenvolvimento de mentalidades e 

habilidades empreendedoras; 
2) Os funcionários adotam uma abordagem empresarial para o ensino em todos os departamentos, promovendo 

a diversidade e a inovação no ensino e na aprendizagem; 
3) O comportamento empreendedor é suportado em toda a experiência universitária; desde a criação de 

consciências e ideias estimulantes até o desenvolvimento e a implementação; 
4) A universidade valida resultados de aprendizagem do empreendedorismo; 
5) Colaboração e engajamento com stakeholders externos é um componente chave para o desenvolvimento do 

ensino e aprendizagem em uma universidade empreendedora; 
6) Resultados de pesquisa estão integrados dentro da educação e treinamento do empreendedorismo. 
ÁREA: Caminhos para empreendedores / Fatores: 
1) A universidade aumenta a consciência da valor/importância do desenvolvimento de habilidades 

empreendedoras entre funcionários e estudantes; 
2) A universidade encoraja ativamente indivíduos para se tornarem empreendedores; 
3) A universidade fornece oportunidades para a experiência empreendedora; 
4) A universidade fornece suporte para indivíduos e grupos conduzir as ideias empreendedoras para a ação. 
5) Atividade de mentoria para pessoal acadêmico e empresarial está disponível; 
6) A universidade facilita acesso ao financiamento privado seus empreendedores potenciais; 
7) A universidade fornece acesso para instalação de incubadora de negócios. 
ÁREA: Universidade – relações negócios/externo para troca de conhecimento / Fatores: 
1) A universidade está comprometida para troca de conhecimento e colaboração com indústria, sociedade e o 

setor público; 
2) A universidade demonstra envolvimento ativo no relacionamento e parcerias com a ampla gama de 

stakeholders; 
3) A universidade tem fortes ligações com incubadoras, parques científicos e tecnológicos e outras iniciativas 

externas, criando oportunidades para troca dinâmica de conhecimento; 
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4) A universidade fornece oportunidades para funcionários e estudantes para participarem de 
empreendedorismo; 

5) A universidade apoia especificamente mobilidade de funcionários e estudantes entre a academia e o 
ambiente externo; 

6) A universidade liga atividades de pesquisa, educação e empresas (ampla comunidade) em conjunto para 
afetar todo ecossistema de conhecimento. 

ÁREA: O Empreendedorismo universitário como uma instituição internacionalizada / Fatores: 
1) Internacionalização é uma parte fundamental da estratégia empresarial da universidade; 
2) A universidade apoia explicitamente a mobilidade internacional estudantes e funcionários; 
3) A universidade procura e atrai pessoas do exterior e do meio empresarial; 
4) A universidade demonstra internacionalização em sua abordagem ao ensino; 
5) A universidade, seus departamentos e instalações participam ativamente de redes internacionais. 
ÁREA: Mensuração do impacto do empreendedorismo universitário / Fatores: 
1) A universidade avalia os impactos da sua estratégia empreendedora e a estratégia responde às mudanças; 
2) A universidade avalia o nível de engajamento do ensino e aprendizagem do empreendedorismo através da 

instituição; 
3) A universidade avalia regularmente o impacto do ensino e aprendizagem do empreendedorismo; 
4) A universidade realiza regularmente o monitoramento e avaliação das atividades de intercâmbio de 

conhecimento das universidades; 
5) A universidade realiza regularmente o monitoramento e avaliação do impacto do suporte inicial. 

Fonte: Adaptado pelo autor (OCDE, 2012) 

 

 Cabe destacar que o Guia Orientador (OCDE, 2012) traz uma série de práticas 

empreendedoras realizadas por instituições de ensino superior e organizações não 

governamentais da Europa e dos Estados Unidos e que se encaixam no perfil de Universidade 

Empreendedora. Na tabela 11, a seguir, observa-se a distribuição de instituições de ensino por 

país de acordo com cada uma das áreas, exceto para as medidas de impacto. 

 

Tabela 11. Instituições de Ensino com Práticas de Empreendedorismo Universitário 

LIDERANÇA E GOVERNANÇA 

Bélgica KU Leuven (Katholieke Universiteit Leuven) 

Eslováquia Slovak University of Technology 

EUA Stanford University 

CAPACIDADE ORGANIZACIONAL, PESSOAS E INCENTIVOS  

Reino Unido 56 Instituições de Educação Superior (HEI) 

EUA Arizona State University 

EUA The Kauffman Foundation 

DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO NO ENSINO E APRENDIZADO  

EUA 
Instituto de Empreendedorismo Aplicado da Universidade de 
Coventry 

EUA 
The Provost Fellow Programme at the University of Illinois at 
Urbana-Champaign 

França Ecole de Management de Lyon - Business School 

Alemanha University of Wismar 
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Alemanha 
University of Applied Sciences Jena - The Centre for 
Entrepreneurship – COE 

Dinamarca Aalborg University 

Hungria Corvinus University of Budapest 

Finlândia 
Programme Creative Tampere (plataforma de inovação aberta da 
Finlândia) 

Polônia Gdańsk University of Technology 

Dinamarca KaosPilots Business Schoos 

Bélgica Engaged Flemish Universities (650 programas) 

Reino Unido (U.K.) Queen‘s University Belfast 

EUA 
Coursera (cursos massivos online aberto): envolve 16 
universidades 

Eslováquia Slovak University of Technology 

CAMINHOS PARA O EMPREENDEDORISMO  

Finlândia Aalto University 

Portugal University of Porto 

Alemanha Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

UNIVERSIDADE – RELAÇÕES NEGÓCIOS/EXTERNO PARA TROCA DE CONHECIMENTO  

França Compiègne University of Technology 

Irlanda University of Limerick 

Hungria Corvinus University of Budapest 

Espanha 
The General Foundation of the Autonomous University of 
Madrid 

Espanha Autonomous University of Madrid 

Bélgica KU Leuven (Katholieke Universiteit Leuven) 

Reino Unido ( U.K.) University of Nottingham 

Reino Unido ( U.K.) Cambridge University 

Finlândia University of Turku 
O EMPREENDEDORISMO UNIVERSITÁRIO COMO UMA INSTITUIÇÃO 
INTERNACIONALIZADA  

França Compiègne University of Technology 

Finlândia University of Turku 

Romênia Babeş-Bolyai University 

Região do Mar Báltico 
The Baltic University Programme - 230 Instituiçções de 
Educação Superior 

SIFE - Organização Não Governamental 
Atua com Ensino Superior em 47 países no ensino do 
empreendedorismo 

Reino Unido (U.K.) University college London 
Fonte: Adaptado pelo autor (OCDE, 2012) 
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5.2.  Proposta SEBRAE de Implantação de Centro de Empreendedorismo 

 

Hashimoto (2013) diz que um Centro de Empreendedorismo pode ser definido como 

uma unidade existente dentro da IES que tem a missão de promover as iniciativas de natureza 

empreendedoras de sua comunidade (HASHIMOTO, 2013, p. 152). Conceitualmente, os CE 

contam com o apoio formal da IES e não são uma iniciativa informal de professores ou alunos 

que se reúnem para estudar e ensinar empreendedorismo, como vários existentes atualmente 

(MENZIES, 2009) apud (HASHIMOTO, 2013, p. 152). 

Segundo Morris (2010), o CE precisa ter grande proximidade com a comunidade 

local, nos dois sentidos, tanto na prestação de serviços de apoio para o desenvolvimento da 

atividade empreendedora na comunidade, como na busca de exemplos, casos e histórias que 

possam influenciar, educar e inspirar alunos (HASHIMOTO, 2013, p. 153). Da mesma forma, 

o CE precisa ter forte integração com outras partes da Universidade, uma vez que o tema 

empreendedorismo é transversal, não só abrangendo a criação de novos negócios, mas o 

desenvolvimento de uma série de competências pessoais que servem para qualquer tipo de 

carreira (HASHIMOTO, 2013, p. 153). 

Hashimoto (2013) diz que o Centro Empreendedorismo deve atuar como um elemento 

central que estabelece conexões de alto valor para os meios, funcionando como um tipo de 

hub de interesses que usa as relações para gerar benefícios para todos (HASHIMOTO, 2013, 

p. 153). Conforme apresentado abaixo: 

 

Figura 7. Centro de Empreendedorismo como um Hub (conexões) 

 

 

 

 

Fonte: Hashimoto (2013, p. 153). 

 

Fonte: Hashimoto (2013). 
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Para Hashimoto (2013) não há dúvidas que os CE têm um papel fundamental no 

desenvolvimento da atividade empreendedora. Apesar de vermos em alguns CE bons 

exemplos de iniciativas isoladas de desenvolvimento das competências empreendedoras fora 

de sala de aula, o foco ainda está na melhoria da qualidade do ensino, em termos de conteúdo 

e oferta nas IES (HASHIMOTO, 2013, p. 162). 
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5.3.  Concepção para Centro de Empreendedorismo Universitário - CEU 

 

A proposta se desenvolve após análise do modelo SEBRAE proposto por Hashimoto 

(2013) e da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, que 

considera os levantamentos que sistematizam a concepção de Centro de Empreendedorismo 

Universitário, tendo como premissa explorar os fatores que viabilizam a sua implementação. 

A proposta de concepção de Centro de Empreendedorismo Universitário é organizada 

em 04 (quatro) fases sequenciais, sendo: 1. Diagnóstico e Concepção; 2. Implantação, Formal 

e Estrutural; 3. Estabilização e Crescimento e; 4. Incubadora e Aceleradora. 
 

Figura 8. Fases de Implantação do CEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor, 2017. 
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Cada fase proposta de concepção de Centro de Empreendedorismo Universitário 

possui um tempo médio de maturação para a sua implantação, sendo organizada em 04 

(quatro) fases sequenciais, como: 1. Diagnóstico e Concepção: 08 meses; 2. Implantação, 

Formal e Estrutural: 12 meses; 3. Estabilização e Crescimento: 12 meses e; 4. Incubadora e 

Aceleradora: 24 meses. 

 
Figura 9. Tempo de Implantação de cada Fase do CEU 

 

 

 

6)a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada fase proposta, foi definida uma série de etapas que alicerçará a concepção 

de Centro de Empreendedorismo Universitário, estruturando de forma organizada e sistêmica 

as ações a serem desenvolvidos pelo grupo de trabalho. Gerando maturidade suficiente para 

garantir uma iniciativa sustentável ao longo do tempo. E ao final, em cada fase, será possível 

visualizar as metas e desafios, organizando passo a passo sua operacionalização, integrando 

sistematicamente os grupos na busca por soluções e resoluções de problemas.  

  

Fonte: Próprio autor, 2017. 
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Tabela 12. Panorama Geral das Fases 

FASE 1. Diagnóstico / Concepção 

1 Estabelecer Grupo de Trabalho / Gestor / Diagnóstico da Instituição 

2 Ideação / Segmentar / Integrar a Instituição ao CEU 

3 Integrar Coordenadores e Docentes 

4 Estabelecer Diretrizes / Atividades Chaves / Integrar Discentes 

5 Estabelecer Parcerias / Corpo de voluntariado / Atrair adeptos 

6 Complementar / Promover a Formação Curricular / Continuada 

7 Estabelecer Cultura Empreendedora Unificada 

8 Criar Valor / Dar Publicidade / Design 

9 Projetar / Hierarquizar CEU 

Prazo total de implantação: 08 meses 

FASE 2. Implantação Formal e Estrutural 

1 Formar Conselho Consultivo 

2 Fomentar trabalhos nos cursos / integração de disciplinas 

3 Palestras com Empreendedores 

4 Estabelecer rede interna/externa de contatos 

5 Estabelecer Cultura Empreendedora Unificada 

6 Hierarquizar Projetos 

Prazo de implantação: 06 a 12 meses 

FASE 3. Estabilização e Crescimento 

1 Novo diagnóstico / Geração de resultados 

2 Criação de novos negócios 

3 Estabelecer imagem institucional de apoio à atividade empreendedora 

4 Ampliar ações com a comunidade / Atrair novos alunos 

5 Revisar e fortalecer a rede de contatos / Firmar parcerias (agregar valores e recursos) 

6 Estabelecer coaching e mentoria aos melhores voluntários 

Prazo de implantação: 12 meses 

FASE 4. Incubadora e Aceleradora 

1 Formação de Professores 

2 Serviços para a comunidade 

3 Captar recursos para competições / Competições regionais / nacional 

4 Fundo de Investimento do Empreendedor / Buscar parcerias internacionais 

5 Fundos de endowment (recursos oriundos de aplicações financeiras feitas por doadores privados) 

Prazo de implantação: 24 meses 
Fonte: Adaptado pelo autor (OCDE, 2012), (HASHIMOTO, 2013). 
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Na primeira fase – Diagnóstico e Concepção em análise ao modelo SEBRAE 

proposto por Hashimoto (2013) e da Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico – OCDE (2012), os levantamentos que pautam a respeito de Centro de 

Empreendedorismo Universitário, tem como premissa explorar os motivos para começar um 

Centro de Empreendedorismo - CE, até mesmo para gerar a maturidade suficiente para 

garantir uma iniciativa sustentável ao longo do tempo. Ainda nesta fase, segundo Hashimoto 

(2013), é possível começar com professores da própria instituição, que tenham perfil 

empreendedor e estejam direta ou indiretamente ligados com o tema, independentemente do 

curso ou departamento a qual pertencem. Não há estrutura formal, hierarquia, orçamento nem 

local (HASHIMOTO, 2013, p. 23). A liderança surge espontaneamente entre os professores 

mais dedicados. As atividades geralmente começam com o ensino, mais especificamente na 

proposição de integração de disciplinas já existentes e já ministradas pelos professores 

participantes. Não se espera, neste momento inicial nenhuma mudança na grade dos cursos, e 

sim melhorias e interdisciplinaridade dentro do escopo de alcance de cada professor 

individualmente (HASHIMOTO, 2013, p. 23). 

Tabela 13. Fase 1. Diagnóstico / Concepção 

FASE 1. Diagnóstico / Concepção 

1 Estabelecer Grupo de Trabalho / Gestor / Diagnóstico da Instituição 

2 Ideação / Segmentar / Integrar a Instituição ao CEU 

3 Integrar Coordenadores e Docentes 

4 Estabelecer Diretrizes / Atividades Chaves / Integrar Discentes 

5 Estabelecer Parcerias / Corpo de voluntariado / Atrair adeptos 

6 Complementar / Promover a Formação Curricular / Continuada 

7 Estabelecer Cultura Empreendedora Unificada 

8 Criar Valor / Dar Publicidade / Design 

9 Projetar / Hierarquizar CEU 

Prazo total de implantação: 08 meses 

Fonte: Adaptado pelo autor (OCDE, 2012), (HASHIMOTO, 2013). 
  

Primeira fase – Diagnóstico e Concepção 
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1. Estabelecer Grupo de Trabalho / Gestor / Diagnóstico da Instituição: 

 

O Primeiro passo é definir um grupo de trabalho, como proposta de no mínimo a 

participação de três professores e três alunos, que devem possuir a expertise empreendedora 

para organizar o inicio dos trabalhos e oportunizar a aplicação do diagnóstico. Define-se o 

Gestor do CEU, surge sequencialmente a proposta de aplicação de um diagnóstico na 

Universidade, visando definir sua atuação, perfil mercadológico, nicho de projetos e o seu 

processo criativo de inovação empreendedora. 

Com a aplicação de questões afirmativas e respostas objetivas, o diagnóstico tem 

como objetivo levantar dados para estabelecer um fluxo de trabalho para definir o modal do 

Centro de Empreendedorismo Universitário. Possibilitando a ampliação dos conhecimentos 

institucionais, fornecendo o suporte no planejamento de ações. 

 

2. Ideação / Segmentar / Integrar a Instituição ao CEU: 

 

A expectativa neste momento é que o grupo de trabalho possa pós-diagnóstico projetar 

um novo e inovador modelo de desenvolvimento de atividades acadêmicas, que requer um 

processo criativo e volumoso de ideias, principalmente viáveis. Segundo Osterwalder (2011), 

para gerar novas e melhores opções, é preciso estreitá-las em uma lista de opções concebíveis. 

Tendo que as opções não precisam, necessariamente, representar Modelos de Negócios 

pioneiros. Podem ser inovações que expandam os limites do modelo atual, para melhorar a 

competitividade (OSTERWALDER, 2011, p. 136). Os segmentos serão definidos conforme 

os cursos acadêmicos forem definidos para participar do projeto do CEU, ou seja, as linhas de 

atuação serão estabelecidas conforme o programa de cada curso, conforme a oferta 

institucional, integrando os serviços e perfis dos grupos de trabalho que estarão categorizados 

no CEU, tendo grupos fixos de cocriação, para dar valor ao cliente; comunidades, que 

envolvem os usuários para facilitar as conexões e prospects; entre outros grupos que venham 

a surgir conforme a análise do diagnóstico. Tendo por fim, a meta de integrar o projeto do 

CEU a missão e valores institucionais. 
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3. Integrar Coordenadores e Docentes: 

 

O grupo de trabalho deverá se reunir com os coordenadores de forma individual, 

mapeando as particularidades dos cursos da instituição, o perfil dos professores, dos alunos e 

ter a visão de inserir ou não determinado curso na implantação do CEU ou postergando para o 

seu momento de expansão. Com os desafios da interdisciplinaridade e o escopo de atuação de 

cada professor, os coordenadores de cursos, tem como missão envolver o seu corpo docente 

na integração do projeto institucional, neste momento, a comunidade acadêmica começa a ser 

envolvida a iniciativa, seguida do alcance individual de cada professor. 

 

4. Estabelecer Diretrizes / Atividades Chaves / Integrar Discentes: 

 

Com o avanço dos trabalhos, a meta nesta etapa é estabelecer as diretrizes do CEU, 

definir suas atividades chaves e integrar os alunos. O estabelecimento de diretrizes se dá após 

o mapeamento total da instituição, sendo este o momento que já há coleta de dados o 

suficiente para iniciar o planejamento de ações, criar especificações, atender à especificação, 

conceber e iniciar a execução de toda organização, definindo as atividades-chave, 

descrevendo as ações mais importantes, o seu funcionamento e como operacionalizar cada 

passo, integrando sistematicamente os alunos, relacionando-os com o desenvolvimento, busca 

de novas soluções e resolução de problemas, criando uma plataforma/rede que mantenha 

continuamente sua atividade fim. 

 

5. Estabelecer Parcerias / Corpo de voluntariado / Atrair adeptos: 

 

Firmada as diretrizes e as atividades-chave, o momento é de criar equipe, com o 

devido networking orientado para a fase inicial: atrair adeptos, o grupo de trabalho deve 

buscar parcerias para a realização de palestras que visem o engajamento das pessoas ao CEU, 

como proposto por Hashimoto (2013), este é momento de plantar a semente do 

empreendedorismo na instituição. Ações que visem atrair voluntários devem ser realizadas, 

avaliando as habilidades complementares, os interesses claros e alinhados e segundo Nager 
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(2012), energia e o entusiasmo são fundamentais para construir uma equipe. O corpo de 

voluntários estará envolvido no processo de implantação do CEU, atuando de forma técnica, 

operacional e conceitual na consolidação das propostas. 

 

6. Complementar / Promover a Formação Curricular / Continuada: 

 

Com a finalização do diagnóstico, organização do planejamento, expansão da equipe 

de trabalho, surge a oportunidade de se discutir a complementação da formação curricular, 

seja com palestras, com proposta de revisão do conteúdo programático, eventos (palestras, 

fóruns, simpósios, entre outros), grupos de estudos, ações diversas que oportunizem levar a 

cultura da inovação tecnológica e empreendedora contínua à instituição. 

 

7. Estabelecer Cultura Empreendedora Unificada: 

 

Dar inicio a proposta de se estabelecer uma cultura local empreendedora de forma 

unificada, de forma, que em todos os momentos que se for discutir inovação, tecnologia, 

empreendedorismo, produção de um modo geral, definição de temas de pesquisa relacionados 

com empreendedorismo, pequenos negócios, inovação, tecnologia e outros, seja através do 

CEU. 

 

8. Criar Valor / Dar Publicidade / Design: 

 

Com a proposta de cultura unificada de empreendedorismo, é necessário criar valor as 

ações – que trata-se de substituir modelos ultrapassados para modelos inovadores, 

Osterwalder (2011), traz que a proposta de valor é o motivo pelo qual os clientes escolhem 

uma empresa ou outra (OSTERWALDER, 2011, p. 22). Diz ainda que, algumas propostas de 

valor podem representar uma oferta inovadora. Outras podem ser similares a outras existentes 

no mercado, mas com características e atributos adicionais (OSTERWALDER, 2011, p. 22). 

O autor ainda reforça que a ideia de ‘criar valor’ se consolida na proposta de consolidar a 

criação, seja eles quantitativos (ex.: preço, velocidade do serviço) ou qualitativos (ex.: design, 
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experiência do cliente), no caso do CEU, o valor é agregar novos adeptos, sistematizar 

projetos, atrair segmentos, entre outros. 

Com valores estabelecidos, é necessário dar publicidade, estabelecer o design – que é 

um elemento importante na valoração, projetar e divulgar o CEU e suas ações. 

 

9.  Projetar / Hierarquizar CEU: 

 

O grupo de trabalho deve projetar e alinhar o CEU, estabelecendo nesta última etapa 

preparar o Centro para a sua implantação formal e estruturação, definindo com flexibilidade 

os objetivos e propostas, deixando-o sustentável, operável. A hierarquização se dará com a 

linha de atuação pré-estabelecida, com os cursos da primeira fase definidos, estabelecendo 

propostas que possibilitem uma transição do ambiente universitário para o modelo desejado, 

lançando por fim, uma plataforma que se possa aplicar os modelos de negócios desenhados ao 

longo desta etapa. 
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Já à partir da segunda fase – Implantação Formal e Estrutural, é possível formar 

uma cultura empreendedora na Instituição, constituindo o seu corpo gestor composto por um 

mix de diversidade de profissionais que inicialmente devem se reunir semanalmente para 

alinhar os trabalhos e, traçar estratégias para atrair voluntários – formando equipes para o 

Centro de Empreendedorismo, esta fase pode durar de 6 a 12 meses e tem como objetivo 

principal identificar pessoas na instituição que estejam naturalmente alinhadas com o 

propósito do empreendedorismo e reuni-las para fomentar os rumos que o futuro CE da 

instituição deve tomar. 

 
Tabela 14. Fase 2. Implantação Formal e Estrutural 

FASE 2. Implantação Formal e Estrutural 

1 Formar Conselho Consultivo 

2 Fomentar trabalhos nos cursos / integração de disciplinas 

3 Palestras com Empreendedores 

4 Estabelecer rede interna/externa de contatos 

5 Estabelecer Cultura Empreendedora Unificada 

6 Hierarquizar Projetos 

Prazo de implantação: 06 a 12 meses 
Fonte: Adaptado pelo autor (OCDE, 2012), (HASHIMOTO, 2013). 

 
 

1. Formar Conselho Consultivo: 

 

Durante o processo da primeira fase foi possível identificar atores que agregam 

valores institucionais ao CEU, com pouca ou muita experiência em empreendedorismo, 

porém adeptos ao projeto, que podem contribuir com os próximos passos do Centro, propõe-

se a criação de um conselho misto, com a participação de até cinco professores (dos quais os 

envolvidos na primeira fase) e, até cinco acadêmicos (também dos quais, os envolvidos na 

primeira fase), complementando-o com o mix de diversidade de formações e experiências 

para se reunirem uma vez a cada quinze dias nos primeiros três meses e após, uma vez a cada 

trinta dias pelos próximos quatro meses e por fim, uma vez a cada dois meses para discutirem 

Segunda fase – Implantação Formal e Estrutural 
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as ações e os rumos do CEU, apoiarem no direcionamento das decisões estratégicas do gestor 

e outras demandas que surgirem. 

 

2. Fomentar trabalhos nos cursos / integração de disciplinas: 

 

É importante que o grupo de trabalho passe a estimular a produção científico-

acadêmica, que os estudantes passem a desenvolver seus trabalhos, artigos com visão de 

inovação, tecnologia e empreendedorismo. Estimulando ainda que, os coordenadores de 

cursos revisem junto ao seu corpo acadêmico a integração entre as disciplinas correlatas. 

Criando ainda disciplinas de empreendedorismo, oportunizando que no inicio sejam eletivas 

ou optativas e, após o período de dois ou três anos passem a ser obrigatórias. 

 

3. Palestras com empreendedores: 

 

O CEU deve organizar e promover palestras com empreendedores local, regional e 

nacional, com o objetivo de fomentar a consolidação do Centro. 

 

4. Estabelecer rede interna/externa de contatos: 

 

Com a realização de palestras, simpósios, fóruns e outras ações, é possível firmar uma 

rede sólida de empreendedorismo. Com o envolvimento dos professores e alunos, o CEU 

estabelecerá sua rede interna de multiplicadores, com o envolvimento de empresários, 

instituições e órgãos públicos e privados, outros CEUs, se estabelece a rede externa. 

 

5. Estabelecer Cultura Empreendedora Unificada: 

 

Fortalecer a etapa implantada na primeira fase de se estabelecer uma cultura local 

empreendedora de forma unificada, de forma, que em todos os momentos que se for discutir 

inovação, tecnologia, empreendedorismo, produção de um modo geral, definição de temas de 



 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 

 

73 

 

 

pesquisa relacionados com empreendedorismo, pequenos negócios, inovação, tecnologia e 

outros, seja através do CEU. 

 

6. Hierarquizar Projetos: 

 

Caberá ao Gestor do CEU utilizar de suas expertises para definir as prioridades de 

projetos, podendo utilizar do conselho consultivo para hierarquizar os projetos, visando 

capitanear investimentos na estruturação e execução de projetos com eventuais parceiros. 
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Na terceira fase – Estabilização e Crescimento haverá um novo diagnóstico, na qual 

será aferido os resultados da adesão institucional quanto a existência do CE, realizando 

sequencialmente o seu realinhamento – se necessário, tendo sua estabilização já definida, o 

CE ampliará sua rede de negócios e projetos, fortalecendo suas práticas e oportunizando a 

adesão de novos alunos aos processos, ampliando significativamente a imagem institucional.  

 

Tabela 15. Fase 3. Estabilização e Crescimento 

FASE 3. Estabilização e Crescimento 

1 Novo diagnóstico / Geração de resultados 

2 Criação de novos negócios 

3 Estabelecer imagem institucional de apoio à atividade empreendedora 

4 Ampliar ações com a comunidade / Atrair novos alunos 

5 Revisar e fortalecer a rede de contatos / Firmar parcerias (agregar valores e recursos) 

6 Estabelecer coaching e mentoria aos melhores voluntários 

Prazo de implantação: 12 meses 
Fonte: Adaptado pelo autor (OCDE, 2012), (HASHIMOTO, 2013). 

 

1. Novo diagnóstico / Geração de Resultados: 

 

Considerando que neste momento o CEU já deve estar estável, próximo da 

consolidação, no inicio desta penúltima fase, é importante estabelecer e executar um novo 

diagnóstico para aferir os dados já coletados, realizar um alinhamento das diretrizes e 

conceituar os próximos passos, gerando consequentemente um rol de indicadores de 

resultados. 

 

2. Criação de novos negócios: 

 

A proposta nesta fase é a criação de novos negócios, novos projetos. O CEU deve 

estar com uma atuação sólida na Instituição, devendo atrair alunos que visem empreender, 

que tenham como objetivo o modelo de incubação para dar os seus primeiros passos, 

Terceira fase – Estabilização e Crescimento 
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utilizando da infraestrutura física e operacional do Centro, com um modelo de negócio que 

possa justificar a sua criação e sua aceleração, assim como atrair investimentos.  

 

3. Estabelecer imagem institucional de apoio à atividade empreendedora: 

 

O Centro de Empreendedorismo Universitário deve explorar os veículos de 

comunicação, as mídias sociais e outros meios para estabelecer sua imagem institucional. 

Com o apoio da equipe, os professores, alunos e todo grupo de trabalho deve publicar artigos 

em jornais, sites e revistas de cunho não científico para divulgar o CEU, participem de 

eventos públicos e outras ações que levem o nome do Centro para a comunidade e apresentar 

os projetos já desenvolvidos, segundo Hashimoto (2013), é importante que seja apresentando 

à comunidade os projetos que demonstrem a construção de novos paradigmas no 

desenvolvimento econômico social local. 

 

4. Ampliar ações com a comunidade / Atrair novos alunos: 

 

O Centro de Empreendedorismo Universitário deve expandir suas ações com a 

comunidade intra e extra-acadêmica, fortalecendo o seu papel social e de consolidação das 

praticas empreendedoras. Na atuação acadêmica, o CEU deve nesta fase buscar atrair novos 

alunos, criar novos projetos, incubar ideias e inovar em modelos de negócios. O Centro deve 

ainda oportunizar aos alunos atividades de prototipagem que levem a imersão ideal que leve a 

uma melhor apresentação ou aprovação da ideia. 

 

5. Revisar e fortalecer a rede de contatos / Firmar parcerias (agregar valores e 

recursos): 

 

O objetivo desta fase é de revisar toda rede de contatos estabelecida e buscar ampliar 

seu canal, possibilitando o crescimento do CEU. Com a aferição dos resultados, é possível 

firmar novas parcerias, captar recursos e agregar valores aos modelos de negócios incubados e 

a atração de investidores ao Centro. 
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6. Estabelecer coaching e mentoria aos melhores voluntários: 

 

A partir desta fase, o CEU já poderá estabelecer atribuições aos seus membros 

voluntários, como coaching e mentoria, sendo que o Centro ficará ainda mais dinâmico, 

possibilitando expandir sua linha de projetos inovadores e atrair uma nova geração de 

empreendedores. 
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Na quarta e última fase – Incubadora e Aceleradora, o CEU já estabeleceu a sua 

rede de negócios e assim, poderá dar inicio real e consolidado ao processo de incubação e 

aceleração de projetos e negócios, buscando recursos de parceiros internacionais e fundos 

privados, como o BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento, Fundo Alemão de 

Ciência e Inovação, Deutsches Wissenschafts - und Innovationshaus (DWIH), 

Bundesverbandes Deutscher Innovationszentren (BVIZ), Fundos da União Europeia, entre 

outros, passando a hierarquizar médios e grandes projetos. 

 

Tabela 16. Fase 4. Incubadora e Aceleradora 

FASE 4. Incubadora e Aceleradora 

1 Formação de Professores 

2 Serviços para a comunidade 

3 Captar recursos para competições / Competições regionais / nacional 

4 Fundo de Investimento do Empreendedor / Buscar parcerias internacionais 

5 Fundos de endowment (recursos oriundos de aplicações financeiras feitas por doadores privados) 

Prazo de implantação: 24 meses 
Fonte: Adaptado pelo autor (OCDE, 2012), (HASHIMOTO, 2013). 

 

1. Formação de Professores: 

 

Nesta última fase, as competências empreendedoras devem ser estimuladas, o 

Professor deverá passar por um processo de formação continuada, aplicando conhecimentos 

de abordagens mais expositivos, de tendências mercadológicas, explorando as vivências por 

meio de dinâmicas, simulações e outras praticas que levem ao desenvolvimento de novas 

competências. 

  

Quarta e última fase – Incubadora e Aceleradora 
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2. Serviços para a comunidade: 

 

Com vista a atrair novos atores e investidores, cria-se um projeto de assessoria e 

consultoria em modelos de negócios aos pequenos empreendedores da região, que tenha como 

ferramenta principal o desenvolvimento do empreendedorismo, dando uma maior interação 

CEU-COMUNIDADE. 

  

3. Captar recursos para competições / Competições regionais / nacional: 

 

Com a exploração da imagem institucional do CEU, com o modelo de negócio dos 

projetos incubados e outras fontes internas de investimentos, o Centro através de sua equipe 

multidisciplinar atuará na consolidação de praticas para captação de recursos, buscando 

inserir os projetos inovadores em competições modais. Explorando não somente a captação de 

recursos financeiros e sim, de infraestrutura, confecção de materiais promocionais, 

anunciantes e patrocinadores, entre outros. 

 

4. Fundo de Investimento do Empreendedor / Buscar parcerias internacionais: 

 

Com o avanço dos projetos, a consolidação dos modelos de negócios, o CEU passará a 

buscar recursos de parceiros internacionais e fundos privados, como o BID – Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, Fundo Alemão de Ciência e Inovação, Deutsches 

Wissenschafts - und Innovationshaus (DWIH), Bundesverbandes Deutscher 

Innovationszentren (BVIZ), Fundos da União Europeia, entre outros, passando a hierarquizar 

médios e grandes projetos. 

 

5. Fundos de endowment (recursos oriundos de aplicações financeiras feitas por 

doadores privados): 

 

É uma etapa importante, que possibilita manter a estrutura do CEU, pois os 

rendimentos são garantidos. Hashimoto (2013), melhor explica que a exemplo de 
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Universidades estrangeiras, os fundos de endowment propiciam uma renda ininterrupta para 

manter as despesas dos CEUs. Uma cultura pouco disseminada no país, os fundos de 

endowment são recursos oriundos de aplicações financeiras feitas por doadores privados que 

garantem a alocação do valor principal para gerar estes rendimentos para o CEU. Em muitos 

casos, este montante garante o apadrinhamento do CEU, dando inclusive o nome do CEU. 

(HASHIMOTO, 2013, p. 40). 

Ainda de acordo com Hashimoto (2013), um filantropo pode, por exemplo, reservar o 

montante de R$ 5 milhões do seu patrimônio para um fundo de endowment em benefício de 

um CEU. Este montante não pode ser gasto por nenhuma das partes, nem o filantropo que o 

doou, nem a instituição beneficiada. Na verdade, o CEU recebe apenas os rendimentos das 

aplicações feitas pelo gestor do fundo sobre estes R$ 5 milhões. Este modelo garante que o 

doador não abra mão de todo o montante e garante uma receita recorrente para a manutenção 

do CEU (HASHIMOTO, 2013, p. 40). 

Partindo deste pressuposto, o CEU depois de estabilizado, deverá buscar o seu 

crescimento, para validar suas ideações. 
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6.  Considerações finais 
 

A asserção desta pesquisa foi de discutir o empreendedorismo perscrutando a 

consolidação do entendimento de concepção de Centro de Empreendedorismo Universitário, 

contribuindo com a pesquisa, fortalecendo as diretrizes da Universidade e oportunizando 

novos matizes de ensino e aprendizado, realizando uma análise do modelo SEBRAE proposto 

por Hashimoto (2013) e da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico – 

OCDE (2012), os levantamentos pautaram a respeito de gerar a maturidade suficiente para 

garantir uma iniciativa sustentável ao longo do tempo. 

Almejando responder a pergunta chave “De que modo instituições de ensino superior 

podem conceber Centro de Empreendedorismo Universitário?”, o estudo teve como 

delimitação promover a formação do aluno e das instituições para o ensino e aprendizado do 

empreendedorismo, conceituando a base de conhecimentos e modelos em revisão de literatura 

visando a concepção de Centro de Empreendedorismo Universitário – CEU. 

No decorrer da pesquisa buscou-se identificar o papel das instituições de ensino 

superior na formação do empreendedorismo, compreendendo a importância do 

empreendedorismo para o desenvolvimento socioeconômico, analisando modelos de 

empreendedorismo universitário, promovendo a cultura do empreendedorismo na comunidade 

acadêmica e principalmente contribuindo para transformação do conhecimento aplicado em 

inovação tecnológica. 

Com o advento das Tecnologias de Informação e a facilitação de conectividade com 

acesso rápido as informações e práticas sustentáveis. A sociedade – que detém o 

conhecimento prático e por vezes atua de forma empírica, vem empreendendo com maior 

facilidade, já o universo acadêmico detém a fonte do conhecimento teórico e a possibilidade 

de testar e sistematizar antes de empreender, surgindo os Centros de Empreendedorismo 

Universitários, as Incubadoras e as mais variadas formas de implementação da inovação, com 

ferramentas que visam solucionar os cases apresentados, explorando as expertises individuais 

e coletivas. 

O Centro de Empreendedorismo Universitário tem a competência de fortalecer a 

formação de competências de inovação, tecnologia e empreendedorismo para contribuir com 

desenvolvimento social e econômico, oportunizando aos acadêmicos o compartilhamento de 
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conhecimentos, a multiplicação de ações e a contribuição diretamente com desenvolvimento 

local e regional. Estabelece-se neste momento a oportunidade de realizar a prototipagem de 

serviços e produtos através da utilização de ferramentas em um espaço voltado ao 

empreendedorismo, promovendo o aprimoramento das capacidades técnicas e a aplicação dos 

saberes. 

Apresentando algumas das mais variadas ferramentas existentes que possibilita ao 

futuro empreendedor projetar com técnicas, estratégias e ideações que definam um design 

conforme a expertise do acadêmico, esta dissertação buscou alinhar os modelos já existentes, 

como os trabalhos conhecidos no Parque Tecnológico de São José dos Campos/SP e da 

UNIFEI – Universidade Federal de Itajubá (Itajubá/MG). A visita a estes parques 

viabilizaram uma visão prática e sistêmica da difusão dos trabalhos de inovação e tecnologia. 

Nesta mesma premissa de atuação, buscou-se refletir sobre um novo paradigma na 

educação brasileira em que os professores podem (devem) utilizar mais amplamente as 

abordagens vivenciais e dinâmicas, propondo e oportunizando atividades que desafiem os 

acadêmicos para as práticas, para fortalecer os seus protótipos de produtos ou serviços nos 

laboratórios de empreendedorismo. 

É preciso que se fortaleça a política estudantil de desenvolvimento tecnológico, 

fortalecendo a criação do Centro de Empreendedorismo Universitário e dando suporte a toda 

comunidade local. Firmando suas conexões nos mais variados segmentos regionais. 

Espera-se que o perfil profissional tão almejado pelo mercado seja aquele em que o 

profissional deve ser o detentor do conhecimento teórico e técnico, seguido de competências 

extracurriculares de seus cursos superiores. Emergindo Universidades formadoras de mão de 

obra tanto para organizações dos diversos setores quanto para futuros donos do seu próprio 

negócio. 

Em analise ao material apresentado pela OCDE, ainda existe a dificuldade em se 

estabelecer claramente as características que definem uma Universidade Empreendedora aqui 

no Brasil. Portanto, recomenda-se que a própria Instituição realize um diagnóstico para aferir 

o quanto é (ou deveria ser), uma Universidade Empreendedora. 

O Centro de Empreendedorismo Universitário fomenta a capacidade de aprender e de 

adaptar-se a situações novas e complexas, ou seja, pessoas empreendedoras capazes de 
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realizações. Nesse caso, os Centros de Empreendedorismo são exemplos de que é possível 

implementar os mais variados modelos de negócios, com planejamento e prototipação. 

Dessa forma, a Universidade detém a oportunidade de criar espaços direcionados ao 

desenvolvimento da tecnologia e inovação, do design aos processos, do empreender 

transversalmente em seus mais diversos cursos de graduação e pós-graduação. Assim, a 

Universidade é o espaço aqui defendido, pois possui como missão o ensino, a pesquisa e a 

extensão, de modo a vencer os ciclos de desenvolvimento, superando barreiras físicas, 

humanas e tecnológicas. 

Almeja-se que a pesquisa venha fortalecer a sua aplicabilidade, pois hoje é preciso 

avançar com a ‘cultura empreendedora’ no Brasil, fortalecendo os espaços universitários – 

que detém boa parte desta viabilidade e que pouco produz no sentido de conceber espaços de 

atuação no desenvolvimento da prática do ensino. 

Com a finalização desta pesquisa, diversos são os possíveis desdobramentos, se espera 

que a validação da aplicabilidade deste produto venha ocorrer, podendo ser através de artigos 

e pesquisas cientificas ou até mesmo via um curso de Doutorado ou outras pesquisas futuras, 

visando fortalecer a discussão ora aqui proposta referente a temática do empreendedorismo, 

que teve como principal premissa a concepção de um Centro de Empreendedorismo 

Universitário – momento ímpar de fortalecer a formação de competências de inovação, 

tecnologia e empreendedorismo, que contribui com desenvolvimento social e econômico. 

Esta pesquisa apresentou importantes dados referenciais, com indicativos positivos 

que viabilizam e sustentam por si o desenvolvimento de pesquisas futuras e as suas 

respectivas aplicabilidades. 
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Apêndice 

Propostas de diagnóstico: 

Reitorias 
 

Proposta de Diagnóstico - Reitoria (2017). 
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O Empreendedorismo é uma parte principal da 
estratégia da universidade, pois faz parte da missão 
e visão de futuro. 

          

Existência de políticas e programas de incentivo e 
de estimulo ao empreendedorismo. 

          

Temos elevado compromisso com a 
implementação de agenda para o 
empreendedorismo. 

          

As coordenações de cursos e de núcleos têm 
autonomia para agir em atividades de ensino, 
pesquisa e extensão voltadas para o 
empreendedorismo. 

          

Existência suficiente de espaços (oficinas, salas, 
laboratórios e outros) destinados à prática do 
empreendedorismo           

Fonte: Adaptado pelo autor (OCDE, 2012), (HASHIMOTO, 2013). 
 

Coordenadores 

Proposta de Diagnóstico - Coordenadores (2017) 
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No meu curso tem disciplina(s) que abordam 
especificamente o tema empreendedorismo 

          

No meu curso os professores exploram temas 
ligados ao empreendedorismo 

          

No meu curso as práticas de ensino, pesquisa e 
extensão para o empreendedorismo constam do 
PPC e são amplamente disseminadas 
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Meu curso realiza com muita frequência 
atividades, seminários, workshops sobre 
empreendedorismo 

          

Meu curso possui espaços (oficinas, salas, 
laboratórios e outros) destinados à prática do 
empreendedorismo           

Fonte: Adaptado pelo autor (OCDE, 2012), (HASHIMOTO, 2013). 
 

 
 

Professores 

Proposta de Diagnóstico - Professores (2017) 
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Possuo formação e conhecimentos sobre 
empreendedorismo 

          

Na elaboração do meu plano de ensino sempre 
incluo conteúdos sobre empreendedorismo 

          

Em minhas aulas exploro com muita frequência a 
prática do empreendedorismo 

          

Sou estimulado com muita frequência na 
realização de práticas de ensino, pesquisa e 
extensão voltadas ao empreendedorismo 

          

Utilizo com frequência espaços (oficinas, salas, 
laboratórios e outros) destinados à prática do 
empreendedorismo           

Fonte: Adaptado pelo autor (OCDE, 2012), (HASHIMOTO, 2013). 
 

Alunos 

Proposta de Diagnóstico - Alunos (2017) 
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No meu curso sou frequentemente encorajado para 
tornar empreendedor 

          

Meu curso oferece oportunidades para desenvolver 
atividades práticas internas e externas (projetos, 
pesquisas ou formas de consultoria) voltadas ao 
empreendedorismo. 
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No meu curso tenho oportunidades para estimular 
ideias, criar e desenvolver comportamento 
empreendedor. 

          

No meu curso tenho contato com profissionais e 
empresários que estimulam o empreendedorismo 

          

Realizamos aulas nos espaços (oficinas, salas, 
laboratórios e outros) destinados à prática do 
empreendedorismo           

Fonte: Adaptado pelo autor (OCDE, 2012), (HASHIMOTO, 2013). 
 

Após a aplicação dos questionários do diagnóstico, os dados devem ser tabulados e 

classificados dentro dos índices de resultados estabelecidos abaixo, definindo desta forma o 

grau de maturidade institucional, ou seja, oportunizando de melhor maneira a ideação e a 

segmentação do futuro CEU: 

 
Resultados (2017). 
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Ampla disseminação da cultura e comportamento 
empreendedor 

     

Quantidade significativa de atividades e projetos 
voltados ao empreendedorismo      

Elevada flexibilidade na promoção do 
empreendedorismo nas disciplinas 

          

Quantidade bastante suficiente de espaços 
(oficinas, salas, laboratórios) destinados à prática 
do empreendedorismo 

          

Fonte: Adaptado pelo autor (OCDE, 2012), (HASHIMOTO, 2013). 

 

 

 


