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Especial | E m p re e n d e d o r i s m o

Pa rc e r i a Universidades abrigam
cursos de empreendedorismo

Empresár io
se aproxima
da academia

Fonte: Sebrae

Educação empreendedora
Cursos para formação ou aperfeiçoamento do Sebrae Nacional

Jovens Empreendedores Primeiros Passos
Características: Curso presencial que capacita os professores do ensino formal 
para que vivenciem com os alunos de seis a 14 anos comportamentos 
empreendedores.
Objetivos: Tem como objetivo disseminar a cultura empreendedora entre os 
jovens de seis a 14 anos.

Crescendo e Empreendendo
Características: Quatro dias de duração. Aborda temas como mercado de 
trabalho e comportamento empreendedor
Objetivos: Despertar o empreendedorismo na juventude como estratégia para 
inclusão social e acesso ao mercado de trabalho
Público: Ensino fundamental

Formação de Jovens Empreendedores
Características: Aplicado em escolas públicas, privadas e técnicas de Ensino 
Médio como curso extracurricular. Pode ser integrado ao currículo regular.
Objetivos: Estimular novas ideias e transformar uma ideia em produto ou serviço
Público: Ensino médio.

Projeto Despertar
Características: Noções teóricas e práticas de empreendedorismo.
Objetivos: Favorecer o desenvolvimento de profissionais e torná-los mais 
preparados para atuar no mercado de trabalho e assumirem comportamento 
empreendedor ao enfrentar situações do cotidiano.
Público: Ensino médio

Disciplina de Empreendedorismo
Características: Capacita os professores para que possam ministrar as aulas 
para alunos do ensino superior.
Objetivos: Propiciar aos alunos uma nova perspectiva ao deixar a universidade.
Público: Ensino superior

Quero Empreender 
Características: Dividido em três modalidades: Aprender a Empreender, 
Abrindo um Pequeno Grande Negócio e Negócio Próprio
Objetivos: Ajudar a formalizar ou dar início a um negócio
Público: Empresários neófitos ou candidatos a empresário

Sou um Microempreendedor Individual
Características: Dividido em sete modalidades
Objetivos: Formalizar o microempreendedor individual
Público: Candidatos a microempreendedores individuais

Tenho uma Microempresa
Características: Dividido em mais de dez modalidades, com tópicos como 
finanças, mercado e gestão de pessoas, entre outros
Objetivos: Formalizar e capacitar para a gestão de uma microempresa
Público: Microempresários

Tenho uma Empresa de Pequeno Porte
Características: Dividido em mais de dez modalidades, com tópicos como 
finanças, estratégia, inovação, gestão de pessoas, entre outros
Objetivos: Capacitar para a gestão de uma empresa de pequeno porte
Público: Pequenos empresários

Economia Pessoal
Características: Parceria com a Junior Achievement, ensina alunos do 8º ano do 
ensino fundamental a trabalhar com planilhas de orçamento, a gerenciar 
imprevistos financeiros e a adotar melhores alternativas de crédito e 
investimento
Objetivos: Desenvolver interesses e habilidades pessoais, explorar opções de 
carreira e descobrir o valor da educação para o seu futuro profissional
Público: Ensino fundamental

Programa Miniempresa
Características: Parceria com a Junior Achievement, ensina estudantes a criar 
uma empresa
Objetivos: Praticar fundamentos da economia de mercado e da gestão 
empresarial
Público: Ensino médio

Transforme sua Ideia em Modelos de Negócios
Características: Ajuda o potencial empresário a fazer um modelo de negócios
Objetivos: Promover a inovação na forma de trabalhar
Público: Candidatos a empresário

Eduardo Belo
Para o Valor, de São Paulo

A imagem de que academia e
empreendedorismo quase nun-
ca se bicaram no Brasil começa a
ficar para trás. Diferentes inicia-
tivas estão surgindo e prometem
uma parceria duradoura e prós-
pera entre educação empreende-
dora e ensino universitário. As
duas principais entidades de fo-
mento ao empreendedorismo
brasileiro lideram esse processo
e têm até uma iniciativa conjun-
ta. O Sebrae começa este ano a le-
var a 50 universidades do país —
principalmente públicas — o tra-
dicional programa Bota pra Fa-
zer, do Instituto Endeavor.

São instituições de ensino que
nem sempre podem arcar com o
custo total do pacote de capaci-
tação. A expectativa é que o pro-
grama chegue a 35 mil alunos
em dois anos, afirma Renata
Chilvarquer, gerente de educa-
ção da Endeavor.

A parceria foi firmada depois
que uma pesquisa da Endeavor,
realizada no ano passado, consta-
tou que 60% dos universitários
querem empreender em algum
momento, mas só 30% se capaci-
tam para isso. A ideia de levar os
programas de capacitação para a
academia visa a suprir essa lacuna.

O Bota pra Fazer já foi aplicado
pela Endeavor em 57 universida-
des brasileiras, com 8 mil alunos
atingidos. Atualmente, o progra-
ma está sendo ministrado em 35

instituições de ensino superior.
“Queremos estimular o empre-
endedorismo no ensino formal”,
diz Luiz Barreto, presidente do
Serviço Brasileiro de Apoio à Mi-
cro e Pequena Empresa. “O mun-
do exige flexibilidade, capacida-
de de iniciativa e de adaptação a
mudanças. Essas são característi-
cas trabalhadas e desenvolvidas
na educação empreendedora”.

Somando todos os programas
voltados para o ensino superior,
o Sebrae vai coordenar 95 cursos
em universidades de quase todo
o país – em 24 das 27 unidades da
federação. Entre os cursos encon-
tra-se o Desafio Universitário
Empreendedor, cuja metodolo-
gia combina aulas e atividades
lúdicas, como jogos eletrônicos.
A Universidade Federal de Itaju-
bá (Unifei-MG), uma das con-
templadas entre os projetos
aprovados no Sebrae, adota o
empreendedorismo desde 2010
para a graduação em engenha-
ria. Anteriormente, só o curso de
administração de empresas ti-
nha a disciplina em sua grade.
No ano passado, a Unifei-MG
criou seu Centro de Empreende-
dorismo, onde os alunos podem
desenvolver projetos. Este ano foi
a vez do projeto Empreendedo-
rismo 360 graus, conjunto de
ações para estimular a pesquisa
sobre o tema.

Outra tendência em cresci-
mento segue a linha quase opos-
ta. Em vez do rigor acadêmico,
muitos candidatos estão buscan-

do formação rápida e prática no
ensino à distância. E a demanda
tem sido atendida. A Endeavor
criou seus cursos on-line este ano
e já começa a colher resultados.
Em apenas cinco meses, 2 mil em-
preendedores já foram capacita-
dos, diz Renata Chilvarquer. A en-
tidade tem seis cursos em funcio-
namento. Outros quatro terão
início antes do fim de 2013. A ex-
pectativa é que o treinamento via
web multiplique o número de fa-
vorecidos. “Antes, fazíamos even-
tos para 500 ou 600 pessoas. Com
o on-line, quadruplicamos esse
número por quatro e podemos
quintuplicar com os novos cur-
sos”, diz a gerente de Educação.

O instituto formatou cursos
on-line de informação rápida,
com carga de 4 a 6 horas no máxi-
mo, com aulas quebradas em mó-
dulos de 10 a 20 minutos. A preo-

cupação é não prender o aluno
por muito tempo. O modelo per-
mite que o empreendedor transi-
te pelos temas de acordo com sua
vontade, sem ter de obedecer a
uma sequência. O conteúdo foi
montado com base em pesquisas.
Elas revelaram que gestão finan-
ceira é um dos maiores desafios.
De acordo com Renata, o nível de
satisfação medido após o curso
on-line tem sido de 92%. O site da
Endeavor recebe 1,9 milhão de vi-
sitantes por ano interessados no
conteúdo disponível.

O Sebrae já computou 485 mil
matrículas em seus programas
de qualificação à distância so-
mente este ano. São 31 progra-
mas gratuitos, existentes desde
2001 e voltados para o dia a dia
da gestão. Os dois cursos mais
procurados são o Aprender a Em-
preender e o Iniciando um Pe-

queno Grande Negócio, ambos
dedicados a empreendedores
neófitos. Quem já tem algum
tempo de estrada prefere os pro-
gramas Análise e Planejamento
Financeiro e Modelo de Excelên-
cia em Gestão. Também tem pro-
cura acentuada a capacitação es-
pecífica para Microempreende-
dor Individual.

Além dos cursos regulares, o
empreendedorismo ganha espa-
ço também em eventos em nú-
mero cada vez maior. Nos dias 25
e 26 de setembro, por exemplo, a
Fiesp e o Senai-SP realizaram o
Festival de Empreendedorismo
(Festemp). Durante dois dias in-
teiros, sem intervalo nem mesmo
nas madrugadas, o Pavilhão de
Exposições do Anhembi em São
Paulo foi palco de palestras,
workshops e atividades voltadas
à formação de novos líderes.

De acordo com Sylvio Gomide,
diretor do Comitê de Jovens Em-
preendedores (CJE) da Fiesp, ór-
gão coordenador do evento, o
festival é uma “oportunidade
ú n i c a” para candidatos a empre-
endedores apresentarem suas
ideias a investidores e empresas.
Durante o evento foram selecio-
nados jovens executivos e proje-
tos para startup.

Na ação chamada Acelera Star-
tup, com mil projetos inscritos,
300 deles foram selecionados. Ao
passar pela “arena de acelera-
ç ã o”, os candidatos a empreen-
dedor participantes da atividade
foram encaminhados a um pro-
grama de capacitação e educa-
ção empreendedora, dos quais
os dez melhores ganharam o di-
reito de apresentar sua proposta
de negócio para uma banca de
i nv e s t i d o r e s .

Empreendedor vê em
curso uma estratégia
para dar o ‘pulo do gato’
De São Paulo

Muitas vezes o que o empreen-
dedor precisa não é da receita to-
da. Ele sabe fazer o bolo, mas não
domina um detalhe ou outro ca-
paz de deixá-lo mais saboroso. Foi
mais ou menos isso que ocorreu
com a empresária Karla Haidar,
proprietária da Ka p a + EcoSocial,

que produz capas, bolsas e sa-
colas de fibras e tecidos ecológi-
cos ou recicláveis e emprega mão
de obra de mulheres em situação
de risco em São Paulo.

Com mais de oito anos no mer-
cado, Karla precisava de pouco
para fazer a empresa se consoli-
dar de vez. Basicamente um pou-
co de visão estratégica e enfoque
na área social, antes restrito à vi-
são ecológica. Participou do pro-
grama Visão de Sucesso da En-
deavor no segundo semestre do
ano passado e já colhe os frutos.

“O curso foi importante para re-
ciclagem de ideias e para aprender
estratégias que eu, por não ter só-
cios, não conseguia desenvolver
c o r r e t a m e n t e”, afirma. Depois de
passar pela capacitação, já con-
quistou prêmios de empreende-
dorismo e acaba de ser aceita no
seletivo programa de mentoria da
Endeavor, no qual terá a assessoria
luxuosa de um grande empresário
parceiro do Instituto.

Karla é uma empreendedora tí-
pica. Começou a trabalhar na
adolescência, formou-se em ad-
ministração e, antes de abrir a
empresa, teve quatro empregos,
alguns deles em multinacionais.
Após deixar a última colocação,
começou a colaborar em meio ex-
pediente com uma decoradora. E
resolveu empreender. Tocou o ne-
gócio em paralelo por cerca de
um ano. Quando a patroa a con-
vocou para assumir encargos em
tempo integral com a proposta
de dar a ela uma participação no
negócio, criou coragem e disse
não. Passou a dedicar-se inteira-
mente à Kapa+, que já acumula
nove anos e meio de existência.

Severino Mendes da Silva Filho,
empresário desde 2000, sócio fun-
dador da Mendes & Meridian Fit
Academia chegou à Endeavor pelo
site. Formado em Educação Física,
com vários cursos de gestão pela
Fundação Getulio Vargas, estava à
procura de informações que o aju-
dassem a solidificar o negócio e
administrá-lo melhor.

Assim que abriram as inscri-
ções, aderiu ao curso “Como Esca-
lar e Inovar o seu Negócio?”. De-
pois dele, não parou mais. No mo-
mento, está na fase final de um
programa sobre marketing estra-
tégico e cursa também um progra-
ma sobre gestão financeira. “Os re-
sultados, são muito práticos”, diz.
“Nas primeiras leituras você está
utilizando o preparo que o curso
dá. O material vem praticamente
pronto. Basta ter disposição e von-
tade de colocar isso em prática”.

Segundo o empresário, esse ti-
po de programa desperta a von-
tade de estudar cada vez mais. O
próximo que pretende fazer é so-
bre contração de pessoal.

Para Messias Eduardo Barbosa,
da Neo Futuro, também partici-
pante do Visão de Sucesso, o pro-
grama é “transformador ” na medi-
da em que oferece aplicações prá-
ticas para seu conteúdo no dia a
dia da empresa. “O que recebemos
nos dá fundamentos para cons-
truir um negócio que cause alto
impacto para a sociedade e seja fi-
nanceiramente sustentável”.

Integrante do programa Ino-
vAtiva Brasil, Nelson de Oliveira
Neto, da Energy Meter, acredita
que o acesso a conteúdos espe-
cializados e a capacitação via
mentores e coaching represen-
tam alto impacto positivo na
constituição de uma empresa
inovadora. Ele destaca o fato de
que em seu Estado, Rondônia, es-
se tipo de preparação empreen-
dedora não está disponível. Por
isso, ele considerou importante
participar do curso também para
formar uma network que ajuda a
impulsionar os negócios. (EB)

Objetivo é disseminar conteúdos
De São Paulo

Fechar parcerias com o poder
público e com outras instituições
tem sido a forma encontrada pe-
los fomentadores do empreende-
dorismo de levar seus cursos a um
número maior de pessoas. Inicia-
tivas do gênero vêm proliferando
em várias partes do país e favore-
cendo, principalmente, peque-
nos empresários e candidatos a
empreendedores das cidades me-
nores e menos assistidas.

O Serviço Nacional de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas de
São Paulo (Sebrae-SP) acaba de
criar a primeira escola gratuita
de empreendedorismo do país.
Em parceria com o Centro Paula
Souza, que coordena as escolas
técnicas do governo paulista, a
ideia é formar empreendedores
por meio de cursos técnicos (ní-
vel médio) e tecnológicos (nível
superior). A Escola de Negócios
Sebrae-SP vai funcionar junto às
Etecs (escolas técnicas) e Fatecs
(faculdades de tecnologia). Serão
oferecidos programas de capaci-
tação em administração, gestão,
logística e marketing na sede da
escola, no bairro dos Campos Elí-
seos, na capital paulista. A partir
do próximo ano o Sebrae-SP pro-
mete implantar uma rede de en-
sino profissionalizante à distân-
cia para atender a todo o Estado.

A Endeavor também firmou
uma parceria com o Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior e com a con-
sultoria McKinsey para oferecer
capacitação a empreendedores
inovadores. Segundo Renata
Chilvarquer, gerente de Educa-
ção da Endeavor, de 1.630 candi-
datos inscritos, foram seleciona-
dos 50. Agora eles passar por um
processo de capacitação. Após is-
so, 20 serão capacitados em cap-
tação de recursos para dar a par-
tida em seus projetos.

A Endeavor também tem um
programa em parceria com o Ban-
co Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID) e o Itaú. Batizado co-
mo Visão de Sucesso, o curso pre-
para cem empreendedores em três
anos. O conteúdo é semelhante ao
do Bota pra Fazer, do próprio Insti-

tuto Endeavor, mas customizado
para empreendedores da chama-
da “base da pirâmide”.

Há três anos o Sebrae-ES de-
senvolveu o projeto Comércio
Total. É uma iniciativa pioneira
do órgão no Espírito Santo, afir-
ma José Eugênio Vieira, superin-
tendente do Sebrae-ES. Segundo
ele, o projeto é diferente justa-
mente por não esperar pela visita
do cliente. Os técnicos da insti-
tuição é que saem pelo interior
do Estado e pela periferia de Vi-
tória em busca de quem precise
dos conhecimentos do órgão. Em
geral, as visitas são feitas aos
bairros e municípios capixabas
de mais baixo índice de desen-
volvimento humano (IDH).

Vieira conta que, quando o
programa estava no início, al-
guns equívocos foram cometi-
dos. Um deles foi mandar as
equipes percorrer as localidades
e fotografar os candidatos em
potencial. O público recebeu o
pessoal do órgão com muita des-
confiança. O programa começou
a dar resultados mais efetivos no
ano passado, quando o Sebrae-
ES firmou convênio com as pre-
feituras e com a Agência de De-

senvolvimento do Espírito Santo.
A agência ficou responsável por
custear parte da operação. As
prefeituras entraram com a in-
fraestrutura e o Sebrae, com a
metodologia, os técnicos e o ma-
terial didático.

Pelo projeto, os consultores do
Sebrae-ES passam uma semana
na localidade atendida. São mi-
nistrados programas de capaci-
tação em gestão de pessoas, con-
troles financeiros, gestão de esto-
que, crédito, visão de loja, meto-
dologia de vendas, entre outros.
Participam os empresários do co-
mércio ou da área de serviços,
juntamente com seu corpo de
funcionários. O treinamento é
igual para todos. Na sexta-feira
em que termina o curso, cada
participante faz uma avaliação
do que aprendeu e aponta os
dois itens em que acredita ter
mais deficiência. A partir dessa
avaliação, o Sebrae-ES envia para
aquele empresário um consultor
para cada item (por exemplo,
gestão de estoques e controles fi-
nanceiros). Esse treinamento ex-
tra dura 10 horas e é gratuito.

Com 50 anos na vida pública
capixaba, tendo atuado 13 vezes

como secretário de Estado, Vieira
se vale de seu profundo conheci-
mento do Espírito Santo e dos
costumes locais para negociar
parcerias, abrir portas e até para
formatar o curso. As aulas são
sempre ministradas logo ao final
do expediente e terminam neces-
sariamente antes da novela de
maior audiência, para evitar o es-
vaziamento. Esse modelo foi cria-
do depois de constatada a fuga de
público na medida em que o ho-
rário da novela se aproximava.

A expectativa é que o Comér-
cio Total chegue aos 78 municí-
pios do Espírito Santo até o fim
deste ano. Concluída essa pri-
meira rodada, haverá uma volta
aos primeiros beneficiados para
verificar o grau de aproveita-
mento do aprendizado.

Segundo Vieira, o órgão está
desenvolvendo também um Co-
mércio Total Porta-a-Porta para
regiões ainda mais pobres e para
empresários de menor porte. Já
foram identificadas 510 localida-
des sem nenhuma assistência em
que o programa poderia ser ado-
tado. A intenção é chegar a todas
as 510 localidades até o fim do
próximo ano. (EB)

D I V U LG A Ç Ã O

Renata Chilvarquer, da Endeavor, que tem parceria com o governo, a consultoria McKinsey, o BID e o banco Itaú
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 out. 2013, Especial Empreendedorismo, p. F4.




