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Ser empresário se aprende na escola
Tema começa a fazer parte do
currículo do ensino fundamental
e médio, e ajuda a trabalhar
a autoconfiança e a criatividade

Aquela velha prática de vender
doces ou organizar eventos para
arrecadar fundos para um pro-
jeto ou reforma da escola pode
ser uma ótima oportunidade de
incentivar o espírito empreen-
dedor de crianças e adolescen-
tes. A ideia, explica Mara Sam-
paio, psicóloga e especialista em
cultura empreendedora, não é
incentivar a criança a abrir o seu
próprio negócio, mas a se arris-
car. “De uma forma lúdica, pro-
fessores e diretores devem aju-
dar os alunos a inovar, a buscar
novas soluções para um proble-
ma, a ousar”, diz Mara. Segun-
do ela, o brasileiro ainda se ape-
ga muito a valores como estabi-
lidade. “Mas o mundo mudou e
precisamos ensinar às crianças
que mudar é bom, que é bom
buscar outros caminhos”, afir-
ma a psicóloga.

Na Escola Técnica de Formação
Gerencial (ETFG), em Belo Hori-
zonte, arriscar faz parte do currí-
culo de adolescentes de 14 a 17
anos. Além do currículo básico do
Ministério da Educação, eles ain-

da participam de projetos que vão
desde a construção de um plano
de negócios à vivência em uma
empresa, geralmente de algum
ex-aluno. “Não temos o foco de
preparar para o vestibular, mas
conseguimos 100% de aprovação
do alunos”, diz Fernando Montei-
ro de Barros, diretor da escola. “E
temos ainda a certeza de que nos-
sos estudantes estão aptos a mon-
tar suas próprias empresas ou a
ter atitude empreendedora onde
quer que trabalhem”.

O empresário Rafael Duarte,
sócio do Villa Café, foi um dos
que optou pelo próprio negócio
depois de passar pela ETFG.
Após cursar administração de
empresas, ele tirou do papel um
projeto que fez nos bancos es-
colares. “Minha família tinha
uma fazenda de café. O produto
sempre foi bom e o que fiz criar
uma marca e dar valor a ela”,
diz Duarte. O café produzido na
fazenda deu origem ao café ex-
presso que agora chega ao bares
de Belo Horizonte e do interior
de São Paulo, atrás do público A
e B. Além do balcão, o produto
também chega ao consumidor
final como café torrado e moído,
capuccino, biscoitos, além de
açúcar e adoçante. “A minha

passagem pela ETFG foi deter-
minante para montar o negó-
cio”, diz Duarte. “A escola me
ensinou a questionar, me mos-
trou outros caminhos, além de
me dar toda a formação neces-
sária para tocar uma empresa”.

Responsabilidade social
Em São José dos Campos, no
interior de São Paulo, o colégio
Engenheiro Juarez Wanderley,
mantido pelo Instituto Embraer,
também permeia a grade curri-
cular com noções de empreen-
dedorismo. Pedro Ferraz, supe-
rintendente do instituto, expli-
ca que os alunos participam de
vários projetos dentro da escola,
que vão da horta comunitária a
uma banco de investimentos em
projetos escolares. “O em-
preendedorismo permeia todas
as atividades, tudo é integrado,
as vendas da horta e de outros
projetos geram recursos para o
banco, por exemplo, que é ad-
ministrado pelos alunos”, diz.
Ferraz. “Eles têm autonomia
para decidir tudo, quais projetos
fazer e em quais investir.” Des-
ta forma, os 600 alunos acabam
desenvolvendo noções de negó-
cios em paralelo com as disci-
plinas obrigatórias. ■ F.P.

VOLUNTÁRIOS

Projeto leva noções
de negócio a alunos
do ensino público

Todos os anos, a secretária
municipal de ensino de São José
dos Campos (SP) indica uma
classe de ensino fundamental
ou médio que terá aulas de
empreendedorismo com voluntários
do Instituto Embraer, normalmente
funcionários da empresa. O curso,
chamado Miniempresa, dura 15
semanas e incentiva os alunos,
cerca de 30 deles, a montar um
pequeno negócio. “Normalmente
uma coisa pequena, como uma
fábrica de bijuterias ou de
sabonetes”, diz o superintendente
do Instituto, Pedro Ferraz. No
decorrer das aulas, eles vão
montando o plano de negócios e
estruturando a operação, desde a
procura por capital até a venda do
produto final. “O lucro ou o prejuízo
registrado no final do programa, que
não passa de uma centena de reais,
ajuda crianças e adolescentes a
entender o processo de tocar um
negócio próprio, que pode virar uma
opção no futuro”, diz Ferraz. F.P.

“A escola me ensinou
a questionar, me mostrou
outros caminhos, além
de me dar toda a formação
necessária para tocar
uma empresa”

Rafael Duarte
Sócio do Villa Café
e ex-aluno
da ETFG, em
Belo Horizonte
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