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Resumo
O trabalho objetivou a validação de que o empreendedorismo como carreira pode se mostrar
relevante para outras formações, para além da graduação em Administração. Essa temática
emerge, cada vez de maior relevância, haja vista as mudanças nos cenários empregatícios e
nos formatos do trabalho. Com tal intuito, investigou o quanto pode-se motivar alunos do
curso de Engenharia Ambiental para o empreendedorismo como uma possibilidade
importante para a carreira dos universitários. Para tanto, foram realizadas duas pesquisas
estruturadas que identificou, previamente o conhecimento dos alunos sobre a temática e, em
seguida, o grau de motivação em construir uma carreira empreendedora, após dinâmicas
desenvolvidas a partir de ferramentas de ideação e validação. Participaram das pesquisas 24
alunos que responderam os questionários em dois dias (antes da primeira dinâmica e após as
dinâmicas de empreendedorismo). Os resultados evidenciam informações sobre a
importância da disseminação da temática empreendedorismo nos cursos universitários e
sugerem que a motivação é um fator externo que pode ser trabalhado no ambiente acadêmico
como incentivo nas construções das carreiras do discente.
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RESUMO
O trabalho objetivou a validação de que o empreendedorismo como carreira pode se
mostrar relevante para outras formações, para além da graduação em
Administração. Essa temática emerge, cada vez de maior relevância, haja vista as
mudanças nos cenários empregatícios e nos formatos do trabalho. Com tal intuito,
investigou o quanto pode-se motivar alunos do curso de Engenharia Ambiental para
o empreendedorismo como uma possibilidade importante para a carreira dos
universitários. Para tanto, foram realizadas duas pesquisas estruturadas que
identificou, previamente o conhecimento dos alunos sobre a temática e, em seguida,
o grau de motivação em construir uma carreira empreendedora, após dinâmicas
desenvolvidas a partir de ferramentas de ideação e validação. Participaram das
pesquisas 24 alunos que responderam os questionários em dois dias (antes da
primeira dinâmica e após as dinâmicas de empreendedorismo). Os resultados
evidenciam informações sobre a importância da disseminação da temática
empreendedorismo nos cursos universitários e sugerem que a motivação é um fator
externo que pode ser trabalhado no ambiente acadêmico como incentivo nas
construções das carreiras do discente.
Palavras – chave: Carreira Empreendedora, Características do Empreendedor,
Motivação.
ABSTRACT
This study aimed to validate that entrepreneurship as a career can be relevant for
other training, in addition to a degree in Business Administration. This issue
emerges, increasingly important, given the changes in work settings and work
formats. To this end, he investigated how much students of the Environmental
Engineering course can be motivated for entrepreneurship as an important possibility
for the university career. In order to do so, two structured researches were carried out
that identified previously the students' knowledge about the subject and then the
degree of motivation to build an entrepreneurial career, after dynamics developed
from ideation and validation tools. Twenty-four students who answered the
questionnaires in two days (before the first dynamics and after the entrepreneurship
dynamics) participated in the research. The results evidenced information about the
importance of the dissemination of the theme of entrepreneurship in university
courses and suggest that motivation is an external factor that can be worked in the
academic environment as an incentive in the constructions of the student's careers.
Keywords: Entrepreneurial Career, Entrepreneurial Characteristics, Motivation.
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1 INTRODUÇÃO
Esse trabalho partiu do desejo de validar que o empreendedorismo como
carreira pode se mostrar relevante para outras formações, para além da graduação
em Administração. Com esse intuito, optou-se pelo curso de Engenharia Ambiental
do UNIFEMM pela acessibilidade à turma, uma vez que a mesma contava com um
professor que se apresentava preocupado com a motivação dos alunos diante da
baixa empregabilidade dos egressos. Dessa maneira, aproveitou-se da oportunidade
que os alunos deveriam desenvolver um projeto integrador sobre a temática do
empreendedorismo para que a mesma fosse abordada. Tal abordagem ocorreu no
segundo semestre de 2016.
Para além da desmotivação percebida nos discentes, entende-se que as
sucessivas mudanças que vem acontecendo na economia e na sociedade, estão
formatando novas configurações no mundo de trabalho e mudando o cenário nas
construções das carreiras. A visão tradicional na qual a empresa era plenamente
propícia para o desenvolvimento da carreira das pessoas por meio de promoções,
escalando degraus hierárquicos em que se presumia estabilidade e previsibilidade
dentro das organizações está cada vez mais restrita e entrando em extinção.
A globalização, o avanço tecnológico e as mudanças no sistema econômico
fizeram o mercado de trabalho entrar em uma situação de desequilíbrio, com alto
índice de desemprego, em que a oferta de empregados é maior que a demanda e,
as organizações não conseguem mais oferecer empregos seguros e estáveis.
Essa situação vivenciada mudou a percepção dos indivíduos sobre suas
carreiras e eles se tornam responsáveis por construir suas trajetórias e o
desenvolvimento das suas carreiras.
O Curso de Engenharia Ambiental do UNIFEMM- objeto empírico desse
estudo- tem duração de 10 semestres (5 anos), com aulas noturnas de 18h45min às
22h e estrutura curricular compostas de aulas obrigatórias e optativas. A disciplina
de Gestão de Pequenas Empresas e Empreendedorismo, que integra de forma
direta o objeto de estudo desse trabalho, é ministrada de forma online e está
inserida na modalidade optativa aos alunos das Engenharias. Assim, os alunos
escolhem as disciplinas optativas com as quais possuem mais afinidade na sua área
de atuação e a disciplina relacionada ao empreendedorismo nem sempre é
escolhida pelos alunos. O que pode dificultar o entendimento e motivação sobre a
temática.
Os conceitos que abrangem o termo empreendedorismo são amplos e se
diferenciam pelos pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento e, diante
disso, não existe ainda um consenso entre os significados que a palavra assume.
A terminologia empreendedor teve sua utilização iniciada na Idade Média.
Hisrich e Peters (2004) afirmam que o termo era utilizado para identificar
participantes ou administradores de grandes projetos de produção. Como por
exemplo, o clérigo, que naquela época era a pessoa responsável pela construção de
obras arquitetônicas, como castelos, catedrais e demais construções. O
empreendedor, nesse caso, não assumia riscos financeiros, pois ele não fazia
dispêndio de aportes financeiros.
Schumpeter (1961), em meados do século XX, com novos conceitos passa a
relacionar o empreendedorismo com a inovação e a define como:
A função do empreendedor é reformar ou revolucionar o padrão de
produção explorando uma invenção ou, de modo mais geral, um método
tecnológico não experimentado, para produzir um novo bem ou um bem
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antigo de uma maneira nova abrindo uma nova fonte de suprimento de
materiais, ou uma nova comercialização para produtos, e organizando um
novo setor. (SCHUMPETER, 1961, p. 166).

Existem muitas definições do termo empreendedor, principalmente porque
são propostas por pesquisadores de diferentes campos. Diante disso, a definição
que foi adotada neste trabalho segue a mesma visão adotada por Guedes (2009, p.
23) em que:
O empreendedor é o sujeito que está atento às oportunidades e sabe
identifica-las, assume riscos inerentes ao seu projeto e trabalha para a
transformação dessas oportunidades em resultados, por meio da
coordenação dos recursos disponíveis, criando novas empresas, produtos,
serviços ou processos.

Há dois tipos de empreendedor. A diferença entre os dois tipos é que
enquanto o empreendedor por oportunidade se lança ao negócio próprio por
perceber um nicho de mercado em potencial e se promove o desenvolvimento
econômico, o empreendedor por necessidade é a pessoa que se aventura na
criação do negócio próprio para sobreviver à escassez de empregos formais em
organizações. (GUEDES, 2009, p. 28). Guedes (2009, p. 28) ainda completa que o
empreendedorismo por necessidade “não é idealizado previamente e se apresenta
como mais uma alternativa de sobrevivência do que como uma escolha planejada”,
seria uma forma de fugir do desemprego.
A carreira, assim como o empreendedorismo, tem sido objeto de estudos em
diversas áreas do conhecimento e por isso, surgem diversas formas de interpretar o
termo. O QUADRO 1, apresenta alguns conceitos de carreira, sob diferentes
perspectivas:
Quadro 1: O conceito de carreira sob diferentes perspectivas
SIGNIFICADO DA
CONCEITO
CARREIRA
Sequência de promoções e outros movimentos (transferências laterais
Carreira como
para posições de mais responsabilidade ou mudança para organizações
progresso
ou unidades melhores) em uma hierarquia durante o curso da vida laboral
de uma pessoa.
A ocupação representa a carreira, que está relacionada a um padrão de
progresso sistemático de uma profissão específica. Esses profissionais
Carreira como
passam periodicamente pelo que os sociólogos chamam de “transições
profissão
de status regulares”, que são movimentos regulares de um status para
outro. Exemplo: os advogados, políticos e médicos.
A carreira da pessoa é a série de posições ocupadas por ela, sem levar
Carreira como
em consideração o cargo ou o nível, durante o curso de sua vida de
sequência de
trabalho. De acordo com essa definição todas as pessoas que trabalham
trabalhos
tem uma carreira.
A carreira representa as experiências de trabalho e outras atividades que
Carreira como papéis constituem o seu trabalho e a vida de uma pessoa. Incluem-se nessa
desempenhados
definição aspirações de mudanças, satisfação, auto-conceito e outras
atitudes que influenciarão o trabalho e a vida como um todo.
Fonte: Guedes, 2009, p. 37.

Com base nas definições apresentadas, este trabalho adota o conceito de
carreira como as experiências de trabalho e outras atividades que constituem o seu
trabalho e a vida de uma pessoa. Incluem-se nessa definição aspirações de
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mudanças, satisfação, auto-conceito e outras atitudes que influenciarão o trabalho e
a vida como um todo.
2 METODOLOGIA
Este trabalho foi desenvolvido junto à turma do 8º período de Engenharia
Ambiental no segundo semestre de 2016, tendo o Prof. Fernando Augusto Moreira
como orientador em suas aulas. Para melhor entendimento sobre a construção
deste desenvolvimento, deve-se esclarecer que foram aplicadas duas pesquisas. A
primeira foi aplicada no dia 8 de setembro de 2016, quinta-feira, no horário de
18h45min, antes do início das dinâmicas denominadas como Desafio
Empreendedor, para que não houvesse interferência no resultado final. E, no dia 30
de abril de 2017, quinta-feira, houve a reaplicação do quadro Perfil dos
Empreendedores, constantes na primeira pesquisa para que fosse possível fazer um
comparativo do antes e depois das dinâmicas realizadas.
Após a coleta, o passo seguinte foi a compilação dos dados relacionados à
caracterização do entrevistado, da sua ocupação profissional e interesses pessoais
em empreender, bem como as suas características de empreendedor. Os dados da
pesquisa foram assim organizados de forma revelar o perfil dos alunos
entrevistados, apresentando as seguintes informações: dados pessoais, idade, sexo,
situação atual quanto à empregabilidade, se o aluno está exercendo atividades na
sua área de formação, se tem interesse em mudar a sua área de atuação, se tem
interesse em abrir o seu próprio negócio, se possui algum conhecimento na área de
empreendedorismo, suas ferramentas e startup. E, por fim, estruturou-se um quadro
com as características para identificar sobre o Perfil Empreendedor.
A seguir, foi realizada a análise do conteúdo e um comparativo referente à
motivação dos alunos antes e depois das dinâmicas teóricas/práticas.
Para motivar os alunos, foram desenvolvidas dinâmicascom a temática
Empreendedorismoe denominadas como Desafio Empreendedor que contemplou
um bate-papo sobre conceitos iniciais sobre empreendedorismo, onde os alunos
deixaram expostas as suas opiniões sobre o que é Empreendedorismo e, foram
repassados os conceitos sobre o que é empreendedorismos, características do
empreendedor, ferramentas de empreendedorismo e principais fontes de referência
sobre as temáticas em questão para que os alunos pudessem pesquisar para obter
ideias para a construção do trabalho integrador proposto no 2º semestre de 2016 (
denominado no UNIFEMM como Trilhando Competências). A cada passo lançou-se
desafios aos alunos para oportunizar e facilitar a ideação de qual produto ou serviço
poderiam desenvolver no trabalho do Trilhando Competências no 2º semestre de
2016.
O empreendedor pode utilizar diversas ferramentas em diversos contextos
para colocar as suas ideias em prática sejam elas na rotina diária, identificação de
oportunidades e planejamento de áreas. Funcionam como exercícios que exigem
uma lógica para mapear, organizar e interligar o pensamento com aspectos internos
e externos do negócio. São grandes aliadas desde a identificação de uma
oportunidade de negócio quanto em sua gestão.
As dinâmicas aconteceram de forma lúdica para construir um ambiente
propício à criatividade. “Trazer cases de sucesso com soluções criativas em diversos
âmbitos e debatê-las em equipe também é uma forma de criar esse ambiente.
Incentive também o questionamento e a troca de ideias” (Endeavor, 2015). As
ferramentas apresentadas aos alunos (FUNIL DE IDEIAS, AVALIAÇÃO 360° DA
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OPORTUNIDADE e o CANVAS, bem como os slides e vídeos) foram entregues em
forma impressa e digital para que eles pudessem trabalhar melhor as atividades
propostas no grupo.
 Funil de Ideias: O material elaborado por Marcelo Nakagawa,
professor e coordenador do centro de empreendedorismo do Insper, é
de simples entendimento e de grande valia para os empreendedores
diagnosticarem possíveis oportunidades de negócio. Ele é indicado
para quem quer abrir um negócio e não sabe no que investir. Ele serve
como um brainstorm para gerar ideias de maneira geral que podem
surgir da vivência pessoal ou das possibilidades de mercado.
(MOVIMENTO EMPREENDA; 2016)
 Análise 360º da Oportunidade de Negócio: Indicada para o
empreendedor avaliar se sua ideia é uma boa oportunidade de
negócio. É uma ferramenta de fácil aplicação e entendimento e ao
mesmo tempo útil, pois guia o empreendedor nas suas reflexões
pessoais e direciona nas análises dos aspectos internos e externos do
negócio. Em geral, o seu resultado final é a avaliação do alcance da
ideia. Esse material também foi elaborado por Marcelo Nakagawa.
(MOVIMENTO EMPREENDA; 2016)
 Business Model Canvas (BMC): Indicado para empresas de todos os
portes, o BMC é um mapa que permite os empreendedores definirem o
modelo de negócio do seu empreendimento e vizualizá-la de forma
sistêmica, integrada, rápida e visual. É um modelo flexível que permite
o empreendedor a fazer as alterações necessárias a qualquer
momento. O mapa inclui informações importantes do negócio: proposta
de valor, segmento clientes, canais, relacionamento com o cliente,
fontes de receita, recursos-chave, parcerias-chave e estrutura de
custos. O BMC foi criado por Alexander Osterwalder, na Suiça.
(MOVIMENTO EMPREENDA; 2016)
Nas duas esferas do empreendedorismo, tanto por oportunidade quanto por
necessidade, procurou-se a cada aula e desafio, motivar os alunos para a realização
do Trabalho para o Trilhando Competências, como também introduzir aos alunos o
empreendedorismo como uma opção de carreira.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os questionários foram aplicados para 24 alunos com idade que varia de 20 a
37 anos o que caracteriza um público extremamente jovem. Dentre os entrevistados
sobrepõe o gênero feminino, sendo 15 mulheres e 9 homens, 63% e 37%
respectivamente.
Analisando a situação profissional atual da amostra entrevistada, somente 33%
estão empregados seja por contrato ou concursado. Os demais 67% ou estão
estagiando ou estão desempregados.
Do público entrevistado, apenas 46% dos alunos, que estão trabalhando ou
estagiando, estão atuando em sua área de formação. Referente aos alunos que não
estão atuando na sua área de formação, 34% tem interesse em mudar a área de
atuação e afirmaram o “interesse em atuar na área de estudo” ou “gostaria de atuar
em empresas privadas”.
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O grau de interesse em abrir o próprio negócio atingiu a maioria dos
entrevistados e, 71% disseram que tem interesse em abrir seu próprio
empreendimento.
Porém,
quando
questionados
sobre
os
conhecimentos
sobre
empreendedorismo, ferramentas do empreendedorismo e startup, os resultados
foram impressionantes: 20 alunos responderam que tem conhecimento sobre o que
é empreendedorismo, 7 alunos relataram que possuem conhecimento sobre Plano
de Negócio, 1 entrevistado tem conhecimento sobre o Funil de Ideias e nenhum dos
entrevistados respondeu ter conhecimento nas ferramentas Avaliação 360° da
Oportunidade, Canvas, Modelo de Negócio e informações sobre Startup e o Santa
Helena Valley ( conjunto de startups da região)
“A personalidade e os valores de uma pessoa determinam grande parte das
escolhas e dos comportamentos do indivíduo na construção de sua carreira.”
(SULLIVAN, 2006 apud Guedes, 2009, p.83). Essa categoria está relacionada ao
senso de identidade e individualidade do entrevistado e são elementos internos que
distinguem as pessoas e norteiam os seus comportamentos. No discurso dos
entrevistados foram reveladas as seguintes características pessoais: quanto ao
Comprometimento e determinação; Obsessão pelas oportunidades; Tolerância ao
risco, ambiguidade e incertezas; Criatividade, autoconfiança e habilidade de
adaptação e quanto à Motivação e superação.
Observa-se que a carreira empreendedora tem por características
fundamentais a proatividade, disciplina e persistência. Nas características referentes
à Comprometimento e Determinação, os 24 entrevistados juntos somam 37 pontos
no grau excelente na Amostra 1 e na Amostra 2, 46 pontos. O somatório do grau
bom passou de 83 para 82 nas Amostras 1 e 2, respectivamente. E, o grau regular
teve uma queda de 20 para 14, representando uma queda considerável. Os graus
fraco e insuficiente somado aos entrevistados que não opinaram também tiveram
queda da Amostra 1 para a Amostra 2. Assim, pode ser verificado que após as
dinâmicas sobre empreendedorismo e startup, ministrada aos alunos, o grau de
excelente aumentou e de bom ficou praticamente no mesmo nível, enquanto que os
demais graus tiveram quedas consideráveis.
De acordo com o SEBRAE, 2014, dez características empreendedoras são
desenvolvidas no Empretec. O Empretec é um “seminário desenvolve mudanças
comportamentais, promove a revisão de conceitos e atitudes e prepara o
empreendedor para o mercado e para a vida” (SEBRAE, 2014). Dentre as
características trabalhadas no Empretec, algumas são facilmente destacadas nas
respostas dos alunos entrevistados:
1. Busca de Oportunidades e Iniciativa: “Desenvolve a capacidade de se
antecipar aos fatos e de criar oportunidades de negócios com novos produtos e
serviços” (SEBRAE, 2014). Ainda de acordo com o SEBRAE, “um empreendedor
com essas características bem trabalhadas: age com proatividade, antecipando-se
as situações; busca a possibilidade de expandir seus negócios e aproveita
oportunidades incomuns para progredir”.
2. Persistência: “Desenvolve a habilidade de enfrentar obstáculos para
alcançar o sucesso” (SEBRAE, 2014). “A pessoa com essas características: não
desiste diante de obstáculos; reavalia e insiste ou muda seus planos para superar
objetivos e esforça-se além da média para atingir seus objetivos”, afirma o SEBRAE,
2014.
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3. Comprometimento: “Característica que envolve sacrifício pessoal,
colaboração com os funcionários e esmero com os clientes” (SEBRAE, 2014). O
SEBRAE acrescenta que o empreendedor com característica de comprometimento:
“traz para si mesmo as responsabilidades sobre sucesso e fracasso atua em
conjunto com a sua equipe para atingir os resultados e coloca o relacionamento com
os clientes acima das necessidades de curto prazo”.
4. Estabelecimento de Metas: “Compreende saber estabelecer objetivos
que sejam claros para a empresa, tanto em longo como em curto prazo” (SEBRAE,
2014).
Assim, segundo o SEBRAE o empreendedor: “persegue objetivos
desafiantes e importantes para si mesmo; tem clara visão de longo prazo e cria
objetivos mensuráveis, com indicadores de resultado”.
Para estimular os alunos quanto aos itens persistência e disciplina, que mais
se destacaram nas amostras, foi reforçado nas aulas que a pessoa que aprende a
ser persistente dedicará o máximo de seu tempo e esforços até alcançar seus
objetivos. E que, ao iniciar um empreendimento haverá dificuldades, e os obstáculos
só serão vencidos diante de quem tem persistência. Os cases de sucesso e vídeos
apresentados
demonstraram
características
essenciais
referentes
ao
comportamento do empreendedor e oportunizaram aos alunos vivenciar conceitos e
atitudes para auxiliar nas mudanças comportamentais.
Nas características referentes à Obsessão pelas Oportunidades, os 24
entrevistados juntos somam 9 pontos no grau excelente na Amostra 1 e na Amostra
2, 20 pontos. O somatório do grau bom passou de 36 para 32 nas Amostras 1 e 2,
respectivamente. E, o grau regular somou 18 pontos nas duas amostras. Os graus
fraco e insuficiente somado aos entrevistados que não opinaram também tiveram
queda considerável da Amostra 1 para a Amostra 2, de 7 para 2 pontos. Dessa
maneira, verifica-se que após as aulas teórica e prática sobre empreendedorismo e
startup, ministradas aos alunos, o grau excelente aumentou e os graus bom, regular
e fraco e o número de pessoas que não opinaram tiveram quedas consideráveis.
Observa-se que a criação de valor para o cliente é uma importante
característica do empreendedor. De acordo com o SEBRAE, 2014, dente as dez
características empreendedoras desenvolvidas no Empretec, identifica-se mais
algumas características que se destacam no perfil dos alunos entrevistados:
5. Busca de Informações: “Característica que envolve a atualização
constante de dados e informações sobre clientes, fornecedores, concorrentes e
sobre o próprio negócio” (SEBRAE, 2014).
O empreendedor, com essas
características, conforme o SEBRAE: “envolve-se pessoalmente na avaliação do seu
mercado; investiga sempre como oferecer novos produtos e serviços e busca a
orientação de especialistas para decidir”.
6. Exigência de Qualidade e Eficiência: “Relaciona-se com a disposição e
a inclinação para fazer sempre mais e melhor” (SEBRAE, 2014). O SEBRAE,
relaciona que um empreendedor com essa característica: “melhora continuamente
seu negócio ou seus produtos; satisfaz e excede as expectativas dos clientes e cria
procedimentos para cumprir prazos e padrões de qualidade”.
De acordo com o consultor e palestrante Carlos Hilsdorf que aborda um dos
temas mais debatidos no universo da Administração de Marketing e Vendas, a
diferença entre Preço e Valor, em seu artigo “A diferença de preço e valor”, o autor
nos informa que “A soma dos esforços que despendemos para obter o que
buscamos representam o preço que pagamos para obter o que queremos, enquanto
a soma dos benefícios que recebemos ao obter o que buscamos representa
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o valor!”. Em linguagem popular, dizemos que preço é o que se paga e valor é o que
se leva. Ou seja, o empreendedor tem um problema e deve pensar em uma solução
que gere valor para o cliente. O valor pode estar relacionado à qualidade do produto,
no atendimento, no prazo ou em outro benefício que seja percebido pelo cliente.
Souza (2016, p.44), nos diz que o principal personagem que deveria estar no
centro de qualquer modelo de negócio é o cliente. E, que “precisamos deixar de
vender produtos e serviços e passar a vender soluções integradas” (SOUZA, 2016,
p. 31). Para Souza, o que os clientes mais valorizam é o “SOLUCIONAMENTO”.
O solucionamento ocorre quando você consegue agregar valor ao cliente.
Ou seja, quando a empresa gera resultados mensuráveis, quantitativos ou
qualitativos que beneficiem o cliente. (SOUZA, 2016, p. 92)

No slide da 2ª dinâmica do Desafio Empreendedor, “Identificando as
oportunidades”, foi apresentado aos alunos a ferramenta FUNIL DE IDEIAS como o
primeiro passo para auxiliar na identificação de possíveis oportunidades de novos
negócios. Foi esplanada a diferença dos conceitos de preço e valor ao cliente e um
vídeo do “Valdir Pipoqueiro” que transformou um desafio em uma grande
oportunidade de negócio pelo simples fato de colocar o cliente no centro dos seus
negócios. Esse 1º desafio proposto à turma, serviu para iniciarem o diagnóstico de
qual produto ou serviço poderiam desenvolver no trabalho do Trilhando
Competências no 2º semestre de 2016.
No que diz respeito às características Tolerância aos riscos, ambiguidade e
incertezas, os 24 entrevistados juntos somam 23 pontos no grau excelente na
Amostra 1 e na Amostra 2, 33 pontos. O somatório do grau bom obteve um
acréscimo de 51 para 61 nas Amostras 1 e 2, respectivamente. E, o grau regular
somou 41 pontos na Amostra 2 e uma queda para 24 na Amostra 2. Os graus fraco
e insuficiente somado aos entrevistados que não opinaram também tiveram queda
da Amostra 1 para a Amostra 2, de 5 para 2 pontos. Portanto, para a avaliação
referente à Tolerância aos riscos, ambiguidades e incertezas, também se pode
verificar que após as aulas teórica e prática sobre empreendedorismo e startup,
ministradas aos alunos, os graus excelente e bom aumentaram, ao mesmo tempo
que os graus regular e fraco e o número de pessoas que não opinaram tiveram
quedas.
Conforme identificado em capítulo anterior é difundido pelos estudiosos da
área de que os empreendedores devem arriscar e que os empreendedores mais
bem-sucedidos são amantes do risco. Dentre as 10 características desenvolvidas no
Empretec, de acordo com o SEBRAE, 2014, a característica “Correr Riscos
Calculados” está presente no perfil dos alunos entrevistados:
7. Correr Riscos Calculados: “Envolve a disposição de assumir desafios e
responder por eles” (SEBRAE, 2014). O empreendedor com essa característica, de
acordo com o SEBRAE: procura e avalia alternativas para tomar decisões, busca
reduzir as chances de erro e aceita desafios moderados, com boas chances de
sucesso. “Correr riscos calculados” em que, Pilleggi (2014) afirma que correr riscos é
diferente de correr perigo. Na definição de Hisrich e Peters (2002), os
empreendedores são pessoas que assumem riscos, financeiros, psicológicos e
sociais. Dedicando tempo e esforços necessários para a criação de algo novo e que
tenha valor.
No slide da 3ª aula do Minicurso de Empreendedorismo: Desafio
Empreendedor, “Transformando Ideias em Oportunidades”, foi apresentado aos
alunos a ferramenta AVALIAÇÃO 360º DA OPORTUNIDADE com o objetivo de que
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os alunos pudessem realizar um diagnóstico sobre se a ideia identificada realmente
seria uma oportunidade de negócio. Para identificação da oportunidade de negócio
foram sinalizadas questões importantes sobre a experiência no ramo, contato com
fornecedores da área, existência de um mercado para o negócio, concorrência,
necessidade de investimento financeiro e a possibilidade de ser repetível e
escalável. Foi apresentado um vídeo, sobre o eletricista Sr. Paulo, que vive em Sete
Lagoas, que resolveu contribuir com o meio ambiente e ajudar as pessoas a
economizar na compra de lâmpadas fluorescentes. Ele descobriu como reciclar as
lâmpadas que iriam para o lixo. Também foi apresentado um vídeo do Muhammed
Yunus, um economista e banqueiro que em 2006 foi laureado com o Nobel da Paz.
Considerado um dos maiores empreendedores sociais, Muhammed Yunus em
parceria com a Danone em Bangladesh produzem um iogurte que proporciona 30%
das necessidades diárias de crianças de baixa renda que em geral apresentam
déficits destes nutrientes. Os projetos tanto do Sr. Roberto quando do Sr.
Muhammed, correram os riscos necessários e hoje são uma prova do sucesso e
reflexo da importância do empreendedorismo social.
O 2º desafio proposto à turma, foi extremamente importante, pois esclareceu
para a turma que tanto as ações simples como complexas podem levar ao mesmo
resultado: o sucesso. Contudo, seria interessante que trabalhassem em algo que
realmente desse prazer e fosse viável de ser executado, diante de tudo que foi
exposto no desafio os alunos puderam alinhar e desenvolver melhor as suas ideias
para realizar o trabalho do Trilhando Competências no 2º semestre de 2016.
Em relação às características Criatividade, Autoconfiança e Habilidade de
Adaptação, os 24 entrevistados juntos somam 19 pontos no grau excelente na
Amostra 1 e na Amostra 2, 35 pontos. O somatório do grau bom obteve um
acréscimo de 55 para 66 nas Amostras 1 e 2, respectivamente. E, o grau regular
somou 38 pontos na Amostra 2 e uma queda brusca para 17 na Amostra 2. Os
graus fraco e insuficiente somado aos entrevistados que não opinaram também
tiveram queda da Amostra 1 para a Amostra 2, de 8 para 2 pontos. Assim, em
relação à Criatividade, Autoconfiança e Habilidade de Adaptação, constata-se que
após as dinâmicas teórica e prática sobre empreendedorismo e startup, ministradas
aos alunos, os graus excelente e bom aumentaram, ao mesmo tempo que os graus
regular e fraco e o número de pessoas que não opinaram tiveram quedas
consideráveis.
Identifica-se, dentre as 10 características desenvolvidas no Empretec, de
acordo com o SEBRAE, 2014, que a característica “Criatividade, Autoconfiança e
Habilidade de Adaptação” é visível no perfil dos alunos entrevistados em duas das
características do Empretec, são elas:
8. Persuasão e Rede de Contatos: “Engloba o uso de estratégia para
influenciar e persuadir pessoas e se relacionar com pessoas chave que possam
ajudar a atingir os objetivos do seu negócio” (SEBRAE, 2014). Dessa forma, de
acordo com o SEBRAE, o empreendedor com essa característica: “cria estratégias
para conseguir apoio para seus projetos, obtém apoio de pessoas chave para seus
objetivos e desenvolve redes de contatos e constrói bons relacionamentos
comerciais”.
9. Planejamento e Monitoramento Sistemáticos: “Desenvolve a
organização de tarefas de maneira objetiva, com prazos definidos, a fim de que
possam ter os resultados medidos e avaliados”. (SEBRAE, 2014). O empreendedor
com essa característica bem trabalhada, segundo o SEBRAE: “enfrenta grandes
desafios, agindo por etapas, adequa rapidamente seus planos às mudanças e
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variáveis de mercado e acompanha os indicadores financeiros e os leva em
consideração no momento de tomada de decisão”.
Em um mercado cada vez mais competitivo percebe-se que adoção de uma
consciência inovadora contribui, decisivamente, para o descobrimento de ideias e
adaptações frente às mudanças. O autor Souza (2016, pág. 48) nos alerta para uma
importante questão “Nesta era do intangível e da sociedade de serviços, é preciso
se conectar com a imaginação e os sonhos dos seus clientes para surpreendê-los e
fidelizá-los”.
Nóbrega, especialista em inovação, afirma que “A criatividade empresarial
não é somente seu diferencial, ela é sua sobrevivência! Hoje em dia, inovar é
condição para se manter no jogo”. (Nóbrega, 2011)
Em artigo publicado recentemente, a Endeavor (2015), esclarece que “além
de sua capacidade produtiva, o capital humano carrega qualidades inerentes
impossíveis de serem compradas, entre elas a criatividade e capacidade de
inovação” e conclui que que tais qualidades podem ser desenvolvidas a partir da
construção de uma cultura de negócios criativa no ambiente empresarial.
Apesar de ser uma condição de sobrevivência para as empresas nos tempos atuais,
a criatividade definitivamente não é um atributo exclusivo das mentes geniais.
É possível, a partir de uma metodologia empresarial que eduque e inspire os
funcionários a buscarem soluções criativas, instituir uma cultura de negócios
favorável à criatividade e, com isso, ampliar as chances de sucesso de um negócio.
A criatividade é a semente de novos produtos e o caminho para a construção
de processos empresariais mais inteligentes e lucrativos. (Endeavor, 2015)

A Endeavor (2015) vai mais adiante e diz “quando afirmamos que a
criatividade pode ser aprendida, estamos dizendo também que ela pode – e deve! –
ser ensinada”. A Endeavor (2015) orienta que “líderes e gestores criativos não só
inspiram funcionários como também mostram, na prática, que esta é uma postura
positiva e bem-vinda no ambiente empresarial.” E complementa que “ter uma
postura criativa é estar aberto a opiniões e críticas, é alimentar o interesse pessoal
por informações e cases de sucesso, é estar sempre em busca de referências
inovadoras, sejam elas histórias de outras empresas ou mesmo fenômenos da
natureza.”
Neste sentido, de estimular a criação, autoconfiança e habilidade de
adaptação, nas aulas ministradas e nos desafios propostos, foi repassado aos
alunos cases de sucesso, palavras de estímulos e um ambiente favorável para
exercitar o “pensar fora da caixa”. Os alunos receberam orientações sobre a
ferramenta do modelo de negócio CANVAS e post-it para trabalharem de forma
lúdica e criativa a montagem do modelo de negócios do produto ou serviço que
desenvolveram no trabalho Trilhando Competências no 2º semestre de 2016.
As aulas aconteceram de forma lúdica para construir um ambiente propício à
criatividade. “Trazer cases de sucesso com soluções criativas em diversos âmbitos e
debatê-las em equipe também é uma forma de criar esse ambiente. Incentive
também o questionamento e a troca de ideias” (Endeavor, 2015).
As ferramentas apresentadas aos alunos (FUNIL DE IDEIAS, AVALIAÇÃO
360° DA OPORTUNIDADE e o CANVAS, bem como os slides e vídeos) foram
entregues em forma impressa e digital para que eles pudessem trabalhar melhor as
atividades propostas no grupo.
Quanto às características Motivação e Superação, os 24 entrevistados juntos
somam 78 pontos no grau excelente na Amostra 1 e na Amostra 2, 93 pontos. O
somatório do grau bom obteve um acréscimo de 136 para 142 nas Amostras 1 e 2,
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respectivamente. E, o grau regular somou 45 pontos na Amostra 2 e uma queda
brusca para 27 na Amostra 2. Os graus fraco e insuficiente somado aos
entrevistados que não opinaram também tiveram queda da Amostra 1 para a
Amostra 2, de 5 para 2 pontos. Portanto, em relação às características Motivação e
Superação, constata-se que após as dinâmicas teórica e prática sobre
empreendedorismo e startup, ministradas aos alunos, os graus excelente e bom
aumentaram, ao mesmo tempo que os graus regular e fraco e o número de pessoas
que não opinaram tiveram quedas consideráveis.
Dentre as 10 características desenvolvidas no Empretec, de acordo com o
SEBRAE, 2014, que a característica “Motivação e Superação” percebe-se no perfil
dos alunos entrevistados em duas das características do Empretec.
10. Independência e Autoconfiança: “Desenvolve a autonomia para agir e
manter sempre a confiança no sucesso”. (SEBRAE, 2014). Para o SEBRAE um
empreendedor que possui essa característica: “confia em suas próprias opiniões
mais do que nas dos outros, é otimista e determinado, mesmo diante da oposição e
transmite confiança na sua própria capacidade.”
Dando destaques para as características Motivação e Superação, principal
objeto de análise deste trabalho, constata-se que após as aulas teórica e prática
sobre empreendedorismo, ministradas aos alunos, os graus excelente e bom
aumentaram, ao mesmo tempo que os graus regular e fraco e o número de pessoas
que não opinaram tiveram quedas consideráveis. Lembrando que: aplicação da
amostra 1, que ocorreu antes de todo o contato e intervenção do pesquisador com
os alunos. As pessoas têm necessidades de serem valorizadas e para motivá-las é
preciso desenvolver um ambiente propício para o crescimento pessoal e
profissional.Para Robbins (2002), a motivação é o processo responsável pela
intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de
determinada meta. Sob este enfoque, a motivação ocorre em função do
comportamento do indivíduo frente a estímulos externos. Neste sentido, a iniciativa
do Desafio Empreendedor tentou motivar os alunos para atividade de
empreendedorismo.
Observou-se que os alunos da Engenharia Ambiental do 8º semestre, apesar
de estarem próximos da finalização do curso, tinham pouco conhecimento sobre a
temática empreendedorismo e uma prática muito tímida nas atividades realizadas ao
longo do curso. Apesar de ser uma temática muito comum no curso de
Administração e uma disciplina obrigatória para este, no Curso das Engenharias
esta é uma disciplina optativa, o que muitas vezes leva o aluno a optar por outros
disciplinas da sua área de interesse.
Diante do pouco conhecimento, percebeu-se que a teoria e a prática da
disciplina de Empreendedorismo seriam viáveis de ser aplicada como metodologia
obrigatória em todos os cursos, uma vez que o desempenho da carreira começa a
deixar de ser responsabilidade das organizações e é transferido para o próprio
indivíduo. A troca de informações entre os cursos conduziu o trabalho de forma rica
e satisfatória e foi interessante para ambas as partes.
Uma das demonstrações dessa oportunidade em oferecer a disciplina de
Empreendedorismo é que a grande maioria dos alunos tem interesse em abrir o
próprio negócio, mas não possuem informações necessárias para tomar as suas
decisões necessárias. Essa constatação ficou nítida quando das aulas do Minicurso
de Empreendedorismo quando os alunos descobriram cases de sucesso de alguns
empreendedores e ações de empreendedorismo de acordo com o cotidiano da
Engenharia Ambiental.
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Por fim, pôde-se certificar que a teoria aliada à prática auxiliou de forma
eficiente e eficaz aos alunos que transpuseram os conhecimentos internalizados
com o processo para os projetos que precisavam desenvolver para o Trilhando
Competências (Projeto integrador da instituição em estudo), cuja temática era
“Empreendedorismo Colaborativo, Social e Inovador. O Projeto do Grupo “Inovação
Sustentável” conquistou o 1º lugar no Projeto Trilhando Competências com a criação
de Protótipo de um Biodigestor em escala reduzida para a geração de energia a
partir de fezes humanas.
Os resultados principais desta pesquisa foram originados a partir da análise
dos objetivos específicos e das pesquisas realizadas que buscou verificar
possibilidades para motivar os alunos a serem empreendedores.
Desta maneira, o estudo na temática, auxiliou na construção do conteúdo
sobre empreendedorismo, startup e as ferramentas de empreendedorismo
apresentadas nas aulas ministradas aos alunos. Estudar a temática, planejar e
desenvolver o conteúdo adequado para as aulas e identificar exemplos pertinentes
ao curso de Engenharia Ambiental foi necessário e fez toda diferença para adotar
uma didática atual, clara e objetiva para potencializar o perfil empreendedor do
aluno.
Os questionários foram construídos com intenção de verificar o conhecimento
dos alunos com a temática, a sua condição em relação à sua empregabilidade e o
interesse em empreender e a motivação dos alunos antes e após as aulas
ministradas.
A análise dos dados das pesquisas aplicadas e confirmaram a importância da
temática empreendedorismo ser estudada dentro de um curso de engenharia. Os
feedbacks recebidos pessoalmente e por e-mail são uma constatação do interesse
dos alunos pelo tema abordado sendo o resultado final do Trilhando Competências
do 2º semestre de 2016 um importante indicador de que este processo de
aprendizagem foi importante para a construção do trabalho apresentado pelos
alunos.
Através das aulas do Minicurso de Empreendedorismo: Desafio
Empreendedor, serviram de suporte para a teoria e a prática do trabalho
empreendedor dos alunos. No decorrer do preparo dos projetos pelas equipes e com
as ferramentas e assessorias os alunos foram desenvolvendo e moldando seus
trabalhos para apresentar um Mínimo Produto Viável (MVP). Com isso, as práticas
adotadas em sala de aula podem tornar-se referência para o início da construção de
uma carreira empreendedora, quando o conhecimento adquirido transpõe da sala de
aula, ou seja, da vida acadêmica para a vida pessoal. O grupo que apresentou
melhor resultado no projeto do Trilhando Competências foi o grupo que obteve maior
envolvimento com as propostas apresentadas durante o Minicurso de
Empreendedorismo.
Diante disso, acredita-se que o estudo do Empreendedorismo nos cursos
universitários é extremamente importante e que a motivação é um fator externo que
pode ser trabalhado no ambiente acadêmico como incentivo nas construções das
carreiras do docente. Isso significa ir além do ensino acadêmico tradicional que
busca formar o universitário para a conquista de bons empregos no mercado de
trabalho. O empreendedorismo como carreira torna-se ainda mais importante com as
mudanças decorrentes do cenário econômico mundial que aponta essa vertente
como uma alternativa significativa para que o discente obtenha sucesso na sua vida
profissional. Cabe destacar que o trabalho mostra também que este caminho é
possível e que merece ser estudado com maior profundidade.
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Mesmo contando com todo o censo tendo oportunidade de participar da
pesquisa, não foi possível a participação de todos os alunos e, por isso foi usada a
amostra dos alunos que estavam presentes nas aulas no dia da aplicação dos
questionários. Embora, tecnicamente, esta ausência não tenha comprometido as
estatísticas, caso tivéssemos um número maior de participantes, os resultados
alcançados poderiam ser, ainda, mais significativos.
Outra limitação do estudo foi o pouco tempo que a pesquisadora teve para
repassar o conteúdo aos alunos. O tema é muito extenso e importante, reduzir uma
disciplina de um semestre em poucas horas, compromete muito em relação à
superficialidade das informações e à absorção por parte dos alunos.
5 CONCLUSÃO
Considerando que o objetivo geral deste trabalho foi a validação de que o
empreendedorismo como carreira pode se mostrar relevante para outras formações,
para além da graduação em Administração, considera-se ser essa a confirmação
principal desse estudo, o que reafirma a importância do empreendedorismo como
oportunidade de carreira, o que é utilizado de maneira, ainda tímida, no meio
acadêmico. A investigação realizada trouxe um amplo referencial teórico para
pesquisadores interessados no tema e a transferência do conhecimento no que se
refere à aplicação e validação da temática para outros cursos.
Outra contribuição significativa desta investigação foi decorrente da
interdisciplinaridade e integração dos cursos. Para aplicar um conteúdo era preciso
ter segurança para se apresentar o tema e, para isso era necessário muito estudo,
dedicação e aprendizado. O aprendizado foi evidenciado na alta nota, 96 pontos,
que a pesquisadora obteve na disciplina de Criatividade e Inovação, que também
aborda a temática empreendedorismo. Ao mesmo tempo que a pesquisadora
estudava para preparar as aulas, os conteúdos aprendidos eram estudados na
disciplina da Administração e isso, influenciou de forma positiva os resultados na
disciplina obrigatória do curso foi satisfatório.
Enfim, por trazer estas contribuições, a realização deste trabalho originou um
aprofundamento dos estudos, gerando um subsídio para embasar ou, pelo menos,
impulsionar, o modo de pensar sobre as carreiras.
As sugestões para pesquisas futuras recomendam, primeiramente, a
aplicação do questionário para todos os alunos da turma, com vistas a verificar se os
resultados se mantêm ou se podem apresentar refinamentos significativos em
relação às motivações dos entrevistados.
Outra possibilidade, inclusive, como oportunidade de decurso, seria aplicar o
Minicurso de Empreendedorismo: Desafio Empreendedor em mais aulas. O tempo
maior para a apresentação das aulas contribuiriam para aprofundar no tema e
assim, ter a oportunidade de motivar ainda mais os alunos para suas carreiras
empreendedoras, tendo tempo inclusive, para espaço para debates e trocas de
experiências.
Como última sugestão de pesquisa e considerando a importância desta
temática no meio acadêmico, seria verificar se esta pesquisa também é aplicável e
eficiente em outros cursos de graduação?
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