
Empreendedorismo

Empreendedorismo não
deve ser restrito aos cursos

de Administração
Essa é uma das conclusões do Fórum de Educação Empreendedora, evento realizado no

CRA-SP e que reuniu instituições de ensino e entidades não educacionais

O

C
omo as instituições de ensino supe-
rior (IES) estão trabalhando a edu-
cação empreendedora? Qual o per-
fil empreendedor buscado pelas

empresas e organizações não educacionais
(NIES)? Para responder perguntas como es-
sas, o Grupo de Excelência "Convergência
Tecnológica e Mobilidade" do CRA-SP pro-
moveu na sede da entidade o "Fórum de
Educação Empreendedora". O evento reu-
niu cerca de 20 instituições de ensino supe-
rior (IES) e organizações não educacionais e
empresas (NIES), que, a partir da troca de
experiências e de debates em grupos, pro-
puseram estratégias de atuação.

Entre as conclusões do grupo das NIES
está a de que o ensino do empreendedoris-
mo não deve estar restrito aos cursos de Ad-
ministração. O grupo acredita que a expan-
são da cultura empreendedora para outras
áreas contribui para uma melhor formação
cie empreendedores. Numa primeira fase, os
cursos deveriam fundamentar-se nos concei-
tos básicos do empreendedorismo, o que já
seria suficiente para atender aos interessados
em empreender por necessidade. Para os que
têm vocação para a exploração de negócios
conforme as oportunidades de mercado, as
escolas poderiam oferecer um curso mais
amplo, com estudos de casos e palestras de
empresários retratando suas experiências.

O grupo entende, também, que o estímu-
lo ao empreendedorismo não é papel exclu-
sivo das IES. Deve anteceder às universida-
des. Um bom exemplo é o Sebrae-SP (Servi-
ço de Apoio à Pequena e Microempresa de
São Paulo), que mantêm cursos em escolas
para crianças de 7 a 14 anos, nos quais elas
desenvolvem pequenos planos de negócio e
aprendem o básico do empreendedorismo.

Para o grupo, é preciso considerar que o
empreendedor brasileiro vive em um ambi-
ente cheio de dificuldades - principalmente
no que se refere ao levantamento de recur-
sos - e que muda de cenário a todo instante.
Isso faz com que ele tenha de tomar decisões
importantes. Só que nem sempre está prepa-
rado para isso, o que contribui para que suas
ações, na maioria das vezes, sejam mais
emocionais do que racionais.
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Ao tornar-se empreendedor, o brasileiro
pensa que o negócio é dele, por isso pode
fazer o que bem entender. No entanto, na
visão do grupo, ele deve ser incentivado para
que dê importância para os atores que com-

põem a cadeia de valor de sua empresa,
como funcionários, fornecedores, clientes e
investidores. Ou seja, precisa ter visão de
inovação, criatividade, saber olhar a empre-
sa como um todo.

Transdisciplinaridade

N a visão do grupo das IES (Institui-
ções de Ensino Superior), o empre-
2nde-dorismo deve permear a insti-

tuição de ensino, com reflexos em todos os
seus players (professores, alunos e, princi-
palmente, alta gestão). É preciso, também,
criar uma cultura empreendedora, que res-
peite os costumes locais. Por exemplo: a
cultura empreendedora de São Paulo é dife-
rente da de Curitiba, que por sua vez é dife-
rente da de Porto Alegre, e assim por diante.

Para o grupo, o projeto pedagógico deve
contemplar a transdisciplinaridade, ou seja,
caminhar por todas as disciplinas. Dessa for-
ma, o professor de Metodologia, por exem-
plo, não vai se ater apenas ao ensinamento
de como se abre uma empresa, mas contri-
buirá para fomentar o espírito empreende-
dor. O projeto não deve também dar prefe-
rência apenas aos temas ligados à Adminis-
tração, mas, também, à Filosofia, à Educa-
ção e à cultura empreendedora.

O projeto pedagógico deve contemplar
ainda as atividades extraclasses. O ideal se-
ria que elas fossem direcionadas para quem
pretende, por exemplo, abrir uma empresa
ou chegar ao cargo de presidente em uma
grande companhia. Assim, o aluno que não
sonha com a constituição de uma empresa
não se sentiria aprisionado em uma aula cujo
enfoque seja planos de negócios.

O grupo entende, ainda, que a formação
de competências empreendedoras não deve
visar apenas a criação de novos negócios, de-
vendo buscar todas as vertentes como o em-
preendedor social, o do meio ambiente, o po-
lítico, o intra-empreendedor e o corporativo.

O desenvolvimento de pesquisas, a ob-
servação de experiências locais de sucesso
de pequenos e médios empreendedores, a
redução de fatores restritivos (governo, le-
gislação, fontes de financiamento e incenti-
vos) são outros pontos que merecem refle-
xão, de acordo com o grupo.



Tema está em desacordo
com objetivo dos alunos

forma como as instituições de en-
sino superior tratam o empreende-
dorismo, na maioria dos casos, está
desalinhada com os objetivos dos

alunos, que sonham ser donos de seus pró-
prios negócios. Mesmo assim, as escolas têm
desenvolvido uma série de ações, como aber-
tura de centros de empreendedorismo, cur-
sos de pequena duração para alunos de gra-
duação, cursos de extensão e concursos so-
bre planos de negócios, com o objetivo de
fomentar o interesse pela arte de ser dono
do próprio negócio.

Esse desalinhamento, na avaliação dos
grupos, é um dos responsáveis pelo questi-
onamento de que se é possível ensinar em-
preendedorismo nas escolas. Eles entendem
que para "contaminar" os alunos com o vírus
empreendedor, as escolas precisam estar bem
estruturadas e contar com um projeto pedagó-
gico que facilite o acesso às informações e às
experiências que envolvem novos negócios.

O exemplo é dado pela Babson School,
dos Estados Unidos, que mantém um curso
de três anos, em que o aluno vivência o em-
preendedorismo na prática. Logo no início,
ele é estimulado a criar uma empresa (de ver-
dade), com o compromisso de torná-la rentá-
vel no final de um ano. Como o investimento

é financiado pela escola, o lucro auferido pela
empresa vai direto para os cofres da institui-
ção. No segundo ano, o aluno tem contato
com disciplinas práticas relacionadas à ges-
tão e a planejamento. Nesta etapa, ele é en-

caminhado a uma empresa inovadora, geral-
mente de tecnologia, para um estágio de um
ano. Ao retornar, terá de desenvolver um pro-
jeto e um plano de negócios, que podem ser
aplicados na sua vida profissional.

A empresa fica para depois
Pesquisa com executivos revela que a carreira e a

vida financeira precedem a empresa

E
gana-se quem pensa que o maior
Dnho dos executivos é melhorar os
resultados da empresa em que tra-
alham ou, então, avançar na car-

reira. Eles estão mais preocupados em vi-
ver em um País mais justo socialmente. Pelo
menos é o que detectou um levantamento
da Fundação Dom Cabral, de Belo Horizon-
te, com 1.052 profissionais das 500 maiores
empresas do País. Esse desejo aparece prin-
cipalmente entre os presidentes - 47% deles
colocaram a resposta em primeiro lugar.

De acordo com Betânia Tanure, coor-
denadora da pesquisa, o resultado é con-
siderado surpreendente, já que o questio-

nário era de perguntas abertas. Mas, ape-
sar de sonharem com um Brasil melhor,
apenas 7% afirmaram estar dispostos a con-
tribuir efetivamente com o desenvolvimen-
to do País.

Na classificação dos sonhos, a carreira,
o lazer, a família e a vida financeira estão
na frente dos objetivos da empresa, prin-
cipalmente para gerentes e diretores. Para
Betânia, esses profissionais estão "mais ego-
ístas" em função das mudanças ocorridas
nas empresas nos últimos anos.

Entre as mulheres, a história não é di-
ferente. A maioria das ambições está rela-
cionada a qualidade de vida.

Sonho meu
De acordo com o levantamento da Fundação

Dom Cabral, eis como sonham os executivos das
principais empresas brasileiras:

• 27% sonham em viver em um país melhor
• 26% almejam mudar de empresa ou de

carreira
• 20% gostariam de ter mais tempo para a

família e para o lazer
• 11% querem ficar ricos
• 10% desejam melhorar os resultados da

empresa
• 3% gostariam de realizar projetos pessoais,

como viagens
• 3% têm sonhos diversos
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