
Já foi o tempo em que se pensava que 

empreender era para aquelas pessoas que 

pareciam ter nascido para os negócios. 

Hoje em dia, programas de estímulo ao 

empreendedorismo mostram que a prá-

tica pode ser ensinada e desenvolvida 

em qualquer idade e por qualquer um. E 

quanto mais indivíduos estiverem aptos a 

empreender, mais geração de renda, ino-

vação e desenvolvimento para o País. 

O estímulo tem dado certo. Só em 

2009,15% da população economicamente 

ativa do País, formada por trabalhadores 

de 18 a 64 anos, se dedicou a um negó-

cio próprio, conforme a pesquisa Global 



Entrepreneurship Monitor mais recente 

(GEM 2009). E o melhor: o número de 

empreendedores por oportunidade cres-

ceu 9,4% no País, enquanto o número de 

pessoas que empreendem por necessida-

de - que é quando o trabalhador opta por 

empreender quando não há outras pos-

sibilidades - registrou aumento de 5,9%. 

Nos últimos três anos, 18 milhões de pes-

soas resolveram abrir uma empresa, o que 

representa mais da metade do total de 

33 milhões de empreendedores brasilei-

ros. Esse é o maior índice registrado nos 

últimos dez anos quando se avalia o em-

preendedorismo em estágio inicial (TEA), 



A pesquisa GEM ouviu ainda 36 es-

pecialistas brasileiros e, segundo eles, os 

principais entraves ao empreendedoris-

mo no País são a falta de políticas gover-

namentais gerais e de regulação e a baixa 

qualidade da educação básica no País. Para 

melhorar este último ponto, eles sugerem 

estimular programas para apresentar o 

mundo dos negócios a crianças e adoles-

centes e promover parcerias entre as insti-

tuições de ensino e as empresas. 

Ensino do empreendedorismo 

Para Fernando Dolabela, consultor da 

Fundação Dom Cabral e autor da pedago-

gia empreendedora, o modelo de educa-

ção tradicional não propicia o desenvol-

vimento de aptidões empreendedoras 

porque retira do ensino escolar a possibi-

lidade de promover a emoção. "Quando os 

jovens chegam à universidade, eles não se 

conhecem e não sabem o que gostam. Isso 

forma uma geração de pessoas perdidas. O 

aluno precisa entender que sonhar é um 

processo central em sua aprendizagem." 

O conceito de empreendedorismo 

desenvolvido por Dolabela vai além de 

apenas abrir uma empresa. Empreender 

para ele é sinônimo de sonhar, acreditar 

em algo e buscar torná-lo uma realidade. 

Por isso, propõe que a prática norteie a 

vida das pessoas desde cedo e considera 

que a escola tem um papel fundamental 

nesse processo. Isso porque ela pode ser 

uma das primeiras instituições a estimular 

as crianças a acreditarem em seus sonhos. 

"Empreendedor é alguém que sonha e 

busca transformar seu sonho em realida-



de. Um sonho que se sonha acordado e 

com uma concepção de futuro." 

Na pedagogia empreendedora pro-

posta por Dolabela, o professor aprende 

a transformar a sala de aula em um espaço 

capaz de desenvolver o potencial empre-

endedor de seus alunos. "O empreende-

dorismo precisa de um contexto sóciocul-

tural. A sala de aula é transformada nesse 

grande ambiente. Os professores apren-

dem a criar esse espaço e a estimular o 

talento de seus alunos." 

Dolabela explica que por esse método 

as escolas podem criar disciplinas especí-

ficas de empreendedorismo ou fazer com 

que os conceitos sejam utilizados de forma 

interdisciplinar. O que há são duas pergun-

tas básicas que devem nortear o trabalho: 

"Qual é o seu sonho?" e "Como você busca 

realizá-lo?". "Quando nós preparamos as 

crianças para responder à pergunta 'qual 

é o seu sonho?', estamos dizendo que ela-

deve fazer aquilo que ela mais gosta e, as-

sim, pedindo que descubra seus talentos." 

No Brasil, 2 mil escolas de 126 cida-

des receberam capacitação para trabalhar 

com a pedagogia empreendedora. Santa 

Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, foi uma 

delas. A cidade, conhecida como "Vale da 

Eletrônica" e considerada uma das mais 

empreendedoras do País, implementou 

a disciplina no currículo do ensino muni-

cipal em 2009. Todos os 280 professores 

da rede municipal receberam capacitação 

para estimular o empreendedorismo en-

tre os estudantes da educação infantil até 

o ensino médio. 

Mesmo com pouco tempo de imple-

mentação, Norival Mendes, secretário mu-

nicipal de Educação, diz que já é possível 

perceber nos estudantes mudanças de 

comportamento dentro e fora da sala. Ele 

considera que com as aulas de empreende-

dorismo, os alunos estão mais críticos, cria-

tivos e autônomos. "As empresas de nossa 

cidade produzem tecnologia de ponta para 

diversos países e nós não poderíamos dei-

xar os estudantes fora deste contexto, desta 

realidade, já que um dos objetivos da edu-

cação é a inclusão social. Com a pedagogia 

empreendedora, estamos preparando os 

alunos para os desafios da vida e para se-

rem autores de sua própria história." 

Vinícius Lima conheceu o empreen-

dedorismo através da escola. Na 5a série 

do ensino fundamental, participou do 

programa "Introdução ao Mundo dos Ne-

gócios" no colégio em que estudava, em 

Porto Alegre. O curso oferecido é um dos 

22 programas desenvolvidos pela Junior 

Achievement, organização que busca de-

senvolver aptidões empreendedoras em 

estudantes do ensino fundamental e mé-

dio em 124 países. 

Quando estava no ensino médio, Lima 

participou de outro programa da entidade 

- de formação de uma miniempresa, em 

que os estudantes passam pela experiência 

prática de montar uma empresa, fabricar 

produtos e vendê-los. Aos 15 anos, o alu-

no e mais 20 colegas criaram uma empresa 

para fabricação de velas artesanais. 'Através 

do programa miniempresa pude perceber 

minha aptidão na área comercial e aprendi 

a lidar com o público. Além disso, descobri 

a importância que os departamentos de 

marketing, financeiro e relações públicas 

têm dentro de um negócio." 

Quando terminou o ensino médio, Lima 

resolveu investir ainda mais em sua aptidão 

empreendedora. Passou a cursar Adminis-

tração e Marketing e resolveu abrir sua pró-

pria empresa, a Shock, produtora de even-

tos especializada em formaturas escolares. 

"No começo, ter a minha independência 

financeira era um dos objetivos principais 

com este negócio; aos poucos isso foi se 

materializando e então passei a sonhar 

mais alto e a buscar transformar a Shock na 

maior empresa do segmento no estado." 

Hoje com 23 anos, Lima se divide en-

tre o trabalho na Shock e o de adviser na 

Junior Achievement de Porto Alegre, onde 

costuma participar de programas da enti-

dade contando a sua história para outros 

jovens. "Através da minha empresa consigo 

dizer com total propriedade: 'Galera, nós 

podemos. Olhem aí, eu tinha 17 anos quan-

do sonhei em organizar uma festa. Tirei 



isso do papel e criei uma empresa que hoje 

é a maior no segmento de formaturas de 

ensino médio no Rio Grande do Sul'." 

Assim como Lima, cerca de 2 milhões 

de estudantes brasileiros já participaram 

de programas da Junior Achievement. Só 

em Santa Catarina a entidade tem parceria 

com 78 escolas e 12 projetos sociais, onde 

cerca de 20 mil crianças e adolescentes, 

da 4a série até o ensino médio, participam 

por ano de 13 programas de capacitação. 

"Nossa missão é inspirar jovens a empre-

ender e, para fazer isso, é preciso inspirá-

los através de modelos que deram certo, 

de pessoas que estudaram, que criaram 

seus negócios ou que estão trabalhando 

em empresas competitivas. Por isso, esti-

mulamos sempre a participação das em-

presas em todo esse processo", explica 

Evandro Badin, diretor-executivo da Ju-

nior Achievement em Santa Catarina. 

Além de trazer novos conhecimentos 

para a sala de aula, a Junior Achievement 

traz também novos professores, que na 

verdade são empresários ou colaborado-

res das empresas mantenedoras da enti-

dade. "O objetivo é encontrar uma forma 

para as empresas contribuírem para o pro-

cesso de educação e que as escolas consi-

gam complementar o currículo base com 

informações importantes que vêm das 

próprias organizações", afirma Badin. 

Uma das empresas mantenedoras da 

Junior Achievement em Santa Catarina é 

a Orcali, especializada em serviços de lim-

peza e vigilância. Neste ano, dez voluntá-

rios, que são colaboradores da empresa, 

estão auxiliando jovens na formação de 

duas miniempresas. "Com a miniempresa, 

os alunos conseguem ter uma dimensão 

real do que é ter uma empresa: eles parti-

cipam ativamente de todo o processo, de-

finem o produto, o nome da empresa, cui-

dam da produção, venda e finanças. Além 

disso, pagam impostos e recolhem encar-

gos sociais. Com isso, eles conseguem ver 

inclusive que nem todo o faturamento da 

empresa vai para o bolso do empresário", 

explica Ciro Aimbiré Santos, assessor de 

direção e planejamento da Orcali. 

Universidades 

Se é na escola que as crianças e os 

adolescentes podem ter o primeiro con-

tato com o mundo dos negócios, é após 

completar 18 anos que eles estão aptos a 

abrir uma empresa. E aí uma série de fa-

tores pode estimulá-los a tomar essa de-

cisão. Uma delas é ter acesso a conteúdos 

de administração, planejamento, gestão e 

planos de negócio. Para Ronald Jean De-

gen, autor do livro Empreendedor - em-

preender como opção de carreira, cabe 

às universidades o grande desafio de es-

timular e preparar os estudantes para em-

preender. O especialista considera que os 

jovens, quando estão no ensino superior, 

estão mais predispostos à criatividade e à 

inovação e que esta é a fase mais propícia 

da vida para se tornar um empreendedor. 

Mesmo com esse forte potencial, ainda 

são poucas as universidades que inseriram 

o empreendedorismo no dia a dia de ensi-

no. Afonso Cozzi, coordenador do núcleo 

de pesquisas em empreendedorismo da 

Fundação Dom Cabral, diz que ainda há 

no Brasil uma tendência de se formar os 

estudantes para serem funcionários e que 

isso só vai mudar quando as universidades 

passarem a oferecer, com mais frequência, 

disciplinas de empreendedorismo e formar 

mais incubadoras de empresas. "A Fundação 

Dom Cabral faz a coordenação técnica do 

Prêmio Santander - Empreendedorismo, 

Ciência e Inovação, e o que nós notamos é 

que a maior parte dos inscritos não passa da 

primeira fase, quando eles têm que fazer um 

resumo da ideia deles e da oportunidade 

que enxergaram no mercado. Além disso, 

são poucos os acadêmicos que sabem fazer 

um bom plano de negócios." 

Na Unisul Business School, escola de 

negócios localizada em Florianópolis, pre-

parar os acadêmicos do curso de Adminis-

tração para empreender é um dos objetivos 

da instituição. No currículo do curso, até o 

terceiro ano os alunos trabalham em pro-

jetos de planejamento e gestão de grandes 



empresas, e no quarto ano, os estudantes 

têm um semestre inteiro sobre empreen-

dedorismo, onde aprendem, entre outras 

coisas, a fazer e colocar em prática um pla-

no de negócios e gerir pequenas empresas. 

Os estudantes ainda são desafiados a testar 

suas aptidões de liderança e a tomar deci-

sões em uma série de atividades físicas que 

fazem parte do currículo obrigatório do 

curso. "Os alunos precisam estar prepara-

dos para empreender porque essa pode ser 

uma fonte de realização pessoal e profissio-

nal", afirma Fernando Serra, coordenador 

da Unisul Business School. 

Quando passou a oferecer o curso, 

Serra percebeu uma falta de bibliografia 

específica sobre a área e resolveu escrever, 

em coautoria com Manuel Ferreira e João 

Santos, o livro Ser empreendedor. A obra é 

um guia tanto para aqueles que estão pen-

sando em abrir uma empresa tanto para os 

que já a abriram. "No livro nós mostramos 

que só encontrar uma oportunidade para 

investir é pouco. É preciso entender todos 

os aspectos de uma empresa para poder 

mitigar os riscos que possam surgir." 

A Escola Superior de Propaganda e 

Marketing (ESPM) do Rio de Janeiro tam-

bém está inserindo a prática do empreen-

dedorismo no dia a dia dos universitários. 

Este ano, a instituição criou um núcleo de 

empreendedorismo para estimular a cul-

tura empreendedora e o desenvolvimento 

de negócios. A ideia é promover palestras 

com empresários, realizar pesquisas sobre 

o setor e ainda trabalhar para implementar 

a disciplina de empreendedorismo em to-

dos os cursos oferecidos pela instituição. 

Outro foco de trabalho do núcleo é 

identificar alunos da universidade que 

tenham o perfil empreendedor ou que 

tenham vontade de empreender e ofere-

cer-lhes serviços de orientação em todos 

os processos necessários para a abertura 

de uma empresa. "Nós queremos acom-

panhar os alunos desde o momento em 

que eles colocam a ideia no papel, fazem 

o desenvolvimento do plano de negócios 

e vão para o mercado", explica Rafael Li-

porace, professor da ESPM. 

Para promover o ensino de empreen-

dedorismo nas universidades, a Endeavor, 

organização internacional de promoção ao 

empreendedorismo de alto impacto, em 

parceria com o Sebrae, realiza o prêmio 

"Educação Empreendedora Brasil". A ideia 

é valorizar experiências inovadoras do ensi-

no do empreendedorismo no meio univer-

sitário e torná-las referência para outras ins-

tituições. Professores de todo o Brasil que 

ministram a oficina de empreendedorismo 

podem mandar seu depoimento para a en-

tidade e concorrer a bolsas de estudo na 

Babson College, nos Estados Unidos. 

Além de valorizar experiências locais, a 

Endeavor incentiva o uso de metodologias 

sistematizadas de ensino de empreende-

dorismo já aplicadas em outros países. Por 

isso, traz para o Brasil o método Fast Trac, 

desenvolvido pela Kauffman Foundation, 

para ser aplicado em 15 universidades 

do País. "Através desse método damos 

treinamento aos professores, oferecemos 

material didático específico e comple-

mentamos todo esse trabalho através de 

uma plataforma virtual com videochats 

com empreendedores, conteúdo on-line 

e exercícios. Mas cabe a cada universida-

de parceira ver qual é a melhor forma de 

inserir esses conteúdos", explica Juliano 

Seabra, diretor de educação da Endeavor. 

Outra área de atuação da entidade é 

na capacitação e apoio a empreendedores 



em fase de crescimento para ajudá-los a se 

tornar empreendedores de alto impacto 

em sua área de atuação. Por ano, a Endea-

vor costuma selecionar de cinco a dez em-

preendedores com esse perfil e investe na 

capacitação deles. Esse é um trabalho de 

consultoria em que a Endeavor mapeia as 

principais dificuldades do negócio, avalia 

os serviços mais indicados para melhorar 

os procedimentos da empresa e aproxi-

ma esse empreendedor de um grupo de 

voluntários da entidade formado por 300 

executivos e grandes empresários para 

que eles possam apoiá-lo. A ideia é que 

o serviço ajude os empreendedores a to-

mar decisões mais rápidas, a errar menos 

e a realizar seu potencial de crescimento. 

"Acreditamos que multiplicando o núme-

ro de empreendedores de alto impacto 

nós conseguimos impulsionar economi-

camente o País", afirma Karen Kanaan, 

diretora de comunicação da Endeavor. 

A Arizona, empresa de gestão de tecno-

logia para a área de comunicação e marke-

ting, é uma das 51 empresas apoiadas pela 

Endeavor. Em quatro anos de consultoria, 

a Arizona mudou alguns processos, esta-

beleceu 21 metas estratégicas, contratou 

uma auditoria externa e criou um conselho 

consultivo. Com as mudanças, a empresa 

conseguiu adquirir uma concorrente em 

2009 e fechou o ano com uma receita bruta 

de R$ 45 milhões. "Com a Endeavor, con-

seguimos ter acesso a pessoas que nunca 

teríamos como grandes nomes do cenário 

empresarial do País, pessoas que não ven-

dem consultoria ou o seu tempo", explica 

Marcus Hadade, sócio da Arizona. 

O empreendedor conta que estar pró-
ximo a empresários de sucesso que já estão 
estabelecidos no mercado é uma inspiração 
e uma mostra de que é possível crescer. "A 

melhor forma de estimular alguém é atra-
vés do bom exemplo, da pessoa que con-
seguiu ocupar um espaço e cresceu agindo 
corretamente. Para mim, as pessoas apren-
dem por duas formas: por repetição e por 
inspiração." E quando Hadade usa esses 
exemplos como inspiração, não pensa 
apenas no futuro da sua empresa, mas no 
do País também. "Não existe maior distri-
buição de renda do que através da empre-
sa, porque ela gera empregos e paga im-
postos que serão usados no bem comum. 
É valorizando os empreendedores que o 
Brasil vai crescer ainda mais, se tornar um 
país desenvolvido, servir de exemplo e de 
orgulho para todos nós." 



Em 2009, as micro e pequenas em-

presas geraram mais de 1 milhão de em-

pregos formais no País, o maior número 

entre todos os segmentos empresariais. 

Em comparação com outros setores do 

mercado é possível perceber a força dos 

pequenos empreendedores. Enquanto as 

micro e pequenas empresas criaram no 

setor de serviços mais de 400 mil vagas 

no ano passado, as empresas de médio 

e grande portes do setor geraram 68 mil 

postos. No comércio, essa proporção foi 

ainda maior: 280 mil vagas geradas pelas 

pequenas, enquanto as médias e grandes 

geraram 9 mil. Os dados são do Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados 

(Caged) do ano passado. 

O bom resultado do setor fez com que 

o Brasil fechasse o ano com saldo positi-

vo na geração de empregos mesmo com 

a queda no Produto Interno Bruto (PIB). 

Afonso Cozzi, coordenador do núcleo de 

pesquisa em empreendedorismo da Fun-

dação Dom Cabral, explica que, diferente 

de outros anos, foi possível perceber que a 

riqueza gerada foi distribuída de uma forma 

mais justa. "Com o crescimento das taxas 

de empreendedorismo, mais pessoas estão 

se beneficiando dessa geração de riqueza. 

Isso faz com que o Brasil se desenvolva tan-

to na parte econômica quanto na social. E 

esse tipo de crescimento que leva não só ao 

aumento do PIB, mas à qualidade de vida e 

ao bem-estar social", afirma. 

Para Carlos Alberto dos Santos, dire-

tor-técnico do Sebrae, os bons resultados 

do setor estão relacionados ao crescimen-

to econômico mais acentuado vivido pelo 

Brasil nos últimos anos. 'A desconcentra-

ção da economia e a melhor distribuição 

da riqueza nacional começam a se dar pela 

força dos pequenos negócios. São eles os 

maiores propulsores do desenvolvimento 

local das cidades." Segundo ele, a expec-

tativa é que o Brasil cresça a uma média 

de 6% em 2010 e, com isso, a perspecti-

va para as micro e pequenas empresas é 

muito boa. Ele explica que tem feito visi-

tas ao interior do País e tem percebido o 

entusiasmo dos pequenos empresários. 

"O agroturismo, por exemplo, é uma rea-

lidade em todas as regiões do Brasil. Não 

são apenas pousadas que estão sendo 

construídas na zona rural, mas também 

negócios relacionados à agroindústria." 

O diretor-técnico do Sebrae avalia que 

o alto índice de geração de empregos entre 

as micro e pequenas empresas é um sinal 

de que os brasileiros estão empreendendo 

cada vez mais por oportunidade e não por 



necessidade. E para que o Brasil continue 

nesse ritmo é preciso, segundo ele, inten-

sificar a capacitação dos empreendedores. 

Por isso, o Sebrae tem como meta para 

este ano fazer visitas técnicas a 1 milhão 

de pequenos empreendedores e estimular 

a inovação entre eles através do programa 

Agente Local, no qual um técnico do Sebrae 

ajuda o empresário a elaborar soluções, 

serviços e processos inovadores. 

Se 2009 já foi um ano bom para o em-

preendedor, a confiança deles para 2010 

é ainda maior. O estudo índice de Con-

fiança de Pequenos e Médios Negócios 

(IC-PMN), que avalia - em uma escala de 

zero a 100 - a confiança no crescimen-

to do setor, registrou taxas superiores 

às registradas antes da crise. Para os 1,2 

mil empresários ouvidos em cinco regi-

ões do País, a confiança no crescimento 

do setor no terceiro trimestre de 2010 

atingiu 75,4 pontos, e a expectativa no 

aumento do faturamento foi de 79,4 

pontos. O estudo foi realizado pelo Ins-

tituto de Ensino e Pesquisa (Insper), em 

parceria com o banco Santander. 

Para que esses empreendedores de 

fato consigam crescer como esperam, 

Cláudio Fukasawa, superintendente de 

pequenas e médias empresas do banco 

Santander, afirma que é preciso investir 

neles. "Nós somos hoje o banco privado 

que mais repassa microcrédito para os pe-

quenos empreendedores. Consideramos 

fundamental investir neles porque são as 

pequenas e médias empresas que repre-

sentam mais de 90% da força de trabalho. 

Esse pequeno empreendedor gera riqueza 

local, emprega pessoas da região e, dessa 

forma, faz com que a riqueza gerada esti-

mule o desenvolvimento da região." 

Para apoiar esses pequenos empre-

sários, o banco lançou o portal Santander 

Empreendedor. O site traz informações 

sobre marketing, finanças e gestão e dis-

ponibiliza uma série de ferramentas para 

orientar pequenos empreendedores. Pelo 

serviço de Avaliação do Negócio, por exem-

plo, o empreendedor pode fazer o seu pla-

no de negócios e enviá-lo a um especialista 

em gestão que vai avaliar o planejamento e 

orientar inclusive sobre quais são as melho-

res linhas de crédito para ele. 

Além de investir no pequeno empre-

endedor, o Santander trabalha também 

para estimular a prática do empreendedo-

rismo. No site Brincando na Rede, lança-

do em 2009, crianças de quatro a 12 anos 

podem ter o primeiro contato com os 

conceitos da administração e do empre-

endedorismo através de brincadeiras. No 

jogo Máquina de Ideias as crianças podem 

criar produtos, fazer a divulgação e os co-

locar no mercado para serem avaliados 

por outras crianças. "De uma forma lúdi-

ca colocamos todas as questões que um 

empreendedor precisa se preocupar para 

que a criança possa explorar isso no jogo. 

E preciso ter um cuidado enorme para 

respeitar a fase que cada criança está. Não 

devo encher de conceitos uma criança 

de cinco anos. Preciso introduzi-la a esse 

mundo para ela saber que aquilo existe 

e, à medida que a criança vai crescendo, 

eu vou sofisticando o conceito", explica 

Sandro Marques, gerente-executivo de 

desenvolvimento sustentável do Grupo 

Santander Brasil. 



Michel Pedraça, 20 anos, já planeja 

sua empresa. Ele quer montar uma loja 

para vender artigos de surfe e pretende 

até fabricar pranchas. Por enquanto a 

loja é um sonho, mas ele trabalha para 

realizá-lo. O jovem está participando de 

um programa de capacitação em empre-

endedorismo na Incubadora Popular de 

Empreendimentos Solidários (Ipes), um 

dos projetos vinculados ao Centro Cultu-

ral Escrava Anastácia, ONG voltada para a 

atuação educativa de jovens de comuni-

dades pobres de Florianópolis. 

O curso é baseado na metodologia 

de ensino da ONG Aliança Empreen-

dedora, em que os jovens aprendem a 

avaliar oportunidades, fazer plano de 

negócio, gestão de empresas e fluxo 

de caixa. Mas o curso não para por aí. 

Se é o conhecimento do mundo dos 

negócios que permite que esses jovens 

sonhem, possibilitando que eles os co-

loquem em prática, é o fundo de empre-

endedorismo do Instituto Comunitário 

de Florianópolis (Icom) que, por meio 

de investimentos vindos do Instituto 

Walmart, disponibiliza financiamentos 

para que jovens empreendam. Após ter-

minar a capacitação, eles podem apre-

sentar seus planos de negócio para o 

Icom para conseguir crédito de até R$ 

5 mil para abrir uma empresa. "Um dos 

conceitos mais importantes que nós 

avaliamos para liberar o crédito é que 

esse empreendimento precisa fazer a 

diferença na comunidade onde ele será 

implementado. A ideia do projeto é não 

só que o jovem tenha oportunidade de 

gerar sua renda, mas perceber que ele 

também pode gerar riqueza para a co-

munidade", afirma Anderson da Silva, 

coordenador do fundo de empreende-

dorismo do Icom. 

Pedraça já está se preparando para 

isso, e colocou no plano de negócios de 

sua empresa investimentos que pretende 

fazer na compra de armários para a loja e 

suportes para colocar as pranchas. "Agora 

estou trabalhando para alcançar esse ob-

jetivo. Eu já batalhei tanto para conseguir 

as minhas coisas que não vou ficar com 

medo. Agora é só fazer a coisa certa." 

O jovem que não sabia surfar, nem 

tinha experiência na área, aprendeu tudo 



o que sabe na cooperativa Solto de seri-

grafia e de conserto de pranchas que fun-

ciona na Incubadora Popular. O espaço 

utilizado pela cooperativa já foi sede do 

Instituto Médico Legal (IML) de Florianó-

polis por 30 anos. A sala onde a oficina 

de surfe é realizada foi por muito tempo 

usada para fazer a necropsia de cadáve-

res. Hoje o espaço foi transformado e até 

uma antiga geladeira do IML foi readapta-

da para ser um secador de pranchas. 

Pedraça pretende seguir os passos 

de outros jovens que também partici-

param das cooperativas da Incubado-

ra e que hoje já são empreendedores. 

Adriano dos Santos e Gabriela Marques 

começaram nas oficinas de manutenção 

de computadores, depois fizeram o cur-

so de capacitação em empreendedoris-

mo e resolveram investir na abertura de 

uma sala de jogos e locadora de games. 

0 projeto foi aprovado pelo Icom, re-

cebeu financiamento e se transformou 

em uma empresa, a Infinity Games, que 

funciona dentro da própria instalação 

da Incubadora Popular. "O mais desa-

fiante é atrair os clientes, fazer com que 

eles conheçam a loja. Nós estamos pen-

sando em fazer um cartão de fidelidade 

e colocar uma placa na frente da Incuba-

dora para chamar a atenção das pessoas 

que passam por aqui", conta Santos. 

Depois de aberto o negócio, o Icom 

e a Incubadora Popular acompanham de 

perto o dia a dia da empresa, ajudando 

os jovens a fazer o fluxo de caixa ou 

mesmo prestando assessoria contábil 

e jurídica. "Eles adoram quando nós os 

chamamos de empresários, porque isso 

é uma conquista deles. Através do em-

preendedorismo esses jovens têm opor-

tunidade de crescimento profissional e 

uma melhora de renda", afirma Caroline 

Chagas, coordenadora da Ipes. 

Fonte: Empreendedor, Florianópolis, ano 16, n. 190, p. 20-31, ago. 2010. 




