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INTRODUÇÃO 
 

Jacques Marcovitch* 
 
 

Os textos a seguir foram elaborados por participantes do curso “Pioneirismo 

no Brasil e a construção do século XXI”, oferecido pela FEA/USP nos dias 30 e 31 

de julho de 2013. Constituem uma amostra representativa das principais abordagens 

apresentadas no curso. Os ensaios apresentam formas para aprimorar as práticas 

de ensino do pioneirismo empresarial no Brasil e de consolidação na sociedade de 

uma cultura empreendedora. 

O curso foi destinado especialmente a educadores e professores de 

empreendedorismo e pioneirismo empresarial, profissionais de centros dedicados à 

preservação da memória empresarial, dirigentes e educadores de museus e 

especialistas em museologia, responsáveis pelo ensino de empreendedorismo em 

Secretarias de Educação de âmbito Estadual e Municipal, e a dirigentes de agências 

dedicadas à formação de empreendedores. 

Teve como principais objetivos: Discutir a importância da trajetória de 

pioneiros e empreendedores, que deram marcante contribuição ao desenvolvimento 

brasileiro; refletir sobre as práticas utilizadas para o ensino do empreendedorismo no 

Brasil e outras formas de consolidar na sociedade uma cultura empreendedora; 

analisar a relevância do estudo de pioneiros e empreendedores para a construção 

do século XXI.  

O curso foi um dos resultados do projeto de pesquisa “Pioneiros e 

Empreendedores – A Saga do Desenvolvimento no Brasil”, que investiga a trilha 

sempre assimétrica e contraditória de pioneiros, modernizadores e empresários 

herdeiros de várias épocas. Foram escolhidos personagens que há tempo já 

deixaram suas funções executivas à frente de suas empresas. São personagens que 

com sua vida significativa no entorno empresarial, tornaram-se referência na 

introdução de novos produtos e serviços até então inexistentes no Brasil. Cada um 

deles teve uma ação inovadora que contribuiu, de forma tangível, para as mudanças 

da economia brasileira e sua projeção no cenário mundial. 

                                       
* Jacques Marcovitch é Professor da FEA e do Instituto de Relações Internacionais da Universidade 
de São Paulo, da qual foi Reitor. Autor, entre outros livros, da trilogia “Pioneiros e Empreendedores: A 
Saga do Desenvolvimento no Brasil (Edusp/Saraiva, 2003, 2005 e 2007) e curador da exposição de 
mesmo nome. 



3 
 

O Ensino do Pioneirismo Empresarial no Brasil e a Consolidação de uma 
Cultura Empreendedora  

 
Adherbal Caminada Netto 

 

Resumo. Este ensaio apresenta um caso no qual o ensino do empreendedorismo foi 

encetado a partir de constatações do que ocorria na sociedade e com a finalidade de 

oferecer base de conhecimentos sólida, tanto do ponto de vista teórico, quanto 

prático, para o tratamento das questões percebidas. 

Palavras-chave: Empreendedorismo, Empresarial, Ensino, Excelência, Pioneirismo, 

Qualidade. 

 

1. Introdução 

 

A necessidade e a importância da adequada abordagem para o ensino do 

pioneirismo empresarial no Brasil e a consolidação na sociedade da cultura 

empreendedora, incluindo a avaliação da qualidade e da eficácia das iniciativas 

existentes, têm sido amplamente estabelecidas por diversos autores, tanto no meio 

acadêmico, quanto nas áreas de governo, bem como na importante interface entre 

estas duas esferas, como se pode verificar, a título de exemplo, em Marcovitch et al. 

(1996) e SEBRAE (2013). 

Há sempre um risco, no entanto, de se tratar o assunto enfatizando apenas os 

aspectos teóricos da organização de negócios de um lado ou, de outro, 

apresentando quase que exclusivamente facetas excessivamente práticas, como 

roteiros para formalização de empresas, detalhes contábeis e coisas semelhantes. 

Particularmente no que se refere aos exemplos de pioneirismo, há também o perigo 

de uma abordagem do ponto de vista heroico, quase mágico como é bem de nosso 

caráter nacional, como se os pioneiros de todas as épocas não tenham estado e 

estejam envolvidos em cenários particulares e circunstâncias específicas. 

 

2. Cenário motivador 

 

Em 1998 a Coordenação do Curso de Gestão e Engenharia da Qualidade 

(GEQ) do Programa de Educação Continuada em Engenharia da Escola Politécnica 
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(PECE) constatou duas questões preocupantes em sua interface com o meio 

empresarial. Em primeiro lugar, notou-se que o “pessoal da Qualidade” nas 

empresas começava a retomar um comportamento comum nos antigos 

“departamentos de controle da qualidade” e que havia resultado no desmonte 

dessas estruturas no final da década de 80 e início da de 90 do século passado, 

com a dispensa de grandes quantidades de pessoas e a criação de severos 

problemas para a conformidade dos produtos industriais. Tal atitude traduzia-se em 

um encerramento em seus “aquários” nas fábricas, no distanciamento dos 

problemas relativos à realização dos produtos e na consequente perda da visão de 

seu importante papel para o sucesso do negócio. 

Em segundo lugar, era uma época, não muito diferente do que ainda se 

verifica hoje, na qual as empresas, caudatárias em sua maioria de tecnologia e 

know-how estrangeiros, por não precisarem, portanto, da experiência requerida na 

construção e consolidação do know-why, passaram a dispensar em massa seus 

funcionários mais velhos, trocando-os por jovens dispostos a “tocar” o dia a dia da 

obtenção de bens, informações e serviços em troca de menores salários e 

indiferentes a uma rotatividade apresentada como inevitável e mesmo virtuosamente 

característica dos tempos atuais. Ora, tal cenário conduz a duas distorções: uma de 

consequências já dolorosas, outra cujos efeitos ainda precisarão de algum tempo 

para serem melhor avaliados. Os dispensados, por se terem acostumado desde a 

juventude à vida de empregados, lançam-se muitas vezes à realização de 

empreendimentos sem qualquer preparo. Constroem para si cenários ilusórios nos 

quais só veem as vantagens e não enxergam as barreiras, pondo a perder “fundos 

de garantia” acumulados ao longo de anos de esforço e trabalho. Por outro lado, 

muitos dentre os contratados, todos dispostos a construírem carreiras de sucesso 

como executivos, poderão chegar a confundir a frequente troca de empregos com 

uma falsa capacidade de empreender e, no futuro, vir a estar em situação não muito 

diversa daqueles a quem hoje substituíram.  

 

3. A gestão para a excelência do desempenho 

 

Diante do cenário exposto, a Coordenação do GEQ decidiu introduzir na 

estrutura do curso uma disciplina, que pudesse contribuir para minorar as várias 

consequências indesejáveis das duas questões percebidas na interface com as 
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empresas, a saber: a alienação do “pessoal da Qualidade” e a falta de preparo para 

empreender de muitos executivos e funcionários. 

Após um período suficientemente longo de pesquisa e reflexão, concluiu-se que 

essa disciplina deveria fundamentalmente tratar de estratégia, no entanto, de uma 

maneira capaz de atrair a atenção de jovens alunos em sua maioria ainda distantes 

dos postos mais elevados em suas respectivas organizações, portanto, mais 

envolvidos com as questões de gestão operacional do presente, do que com os 

meandros da alta administração, os quais exigem pensar no futuro e dispor dos 

conhecimentos especializados e da vivência necessários para a formulação da 

estratégia. Assim, a necessidade de conciliar tais e variados aspectos levou ao 

seguinte elenco de assuntos a serem abordados: 

1. As dimensões estratégicas e o plano de negócios. 
2. O desafio da qualidade: a melhoria contínua. 
3. A excelência em gestão: modelos ISO, JUSE, PNQ e outros. Critérios de 

excelência. Ética empresarial. 
4. Liderança: comprometimento; envolvimento; liderança em todos os níveis. 
5. A visão estratégica: política e estratégica; barreiras; áreas e ações estratégicas; 

princípios da estratégia. 
6. Os princípios da guerra aplicados a negócios: Sun Tzu e Von Clausewitz. 

 

4. Comentários finais 

 

A disciplina GEQ-035 “Gestão para a excelência do desempenho”, criada em 

virtude das considerações anteriores, tem sido ministrada duas vezes por ano desde 

o já distante ano de 1998 e hoje é uma das quatro disciplinas obrigatórias dentre as 

catorze do Curso de GEQ do PECE. De acordo com a realimentação recebida dos 

alunos, ela é responsável pela criação de mais de uma pequena empresa, bem 

como por evitar o desperdício de mais de uma poupança pessoal. Acredita-se, 

portanto, estar atingindo o propósito para o qual foi criada e continua a ser aplicada. 

 

5. Referências 

MARCOVITCH, J. (org) et al. 1996. “Tecnologia da informação e estratégia 
empresarial”. São Paulo: Editora Futura. 

BRASIL, MDICE, SEBRAE. 2013. “Parceria: Empreendedorismo chega às 
instituições de ensino”. Disponível em: 
http://www.agenciasebrae.com.br/noticia/21088999/ultimas-
noticias/empreendedorismo-chega-as-instituicoes-de-ensino/ Acesso em: 
11/8/2013. 
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Formamos Empreendedores? 

Reflexões sobre educação para pequenos negócios no Brasil 

 

Edson Barbero* 

 

O tema Empreendedorismo está em pauta. Nos últimos anos, a imprensa 

passou a tratá-lo com intensidade por meio de cadernos especiais, documentários e 

em programas de rádio. Descobrimos que se trata de um tema relevante para o 

debate nacional e, especialmente, para a formação de nossos líderes. Meu objetivo 

neste ensaio é levantar algumas reflexões visando a melhorar a formação de 

administradores individuais ou de pequenas organizações. A razão disto é que 

nossas universidades e colégios são fundamentalmente enfocados em desenvolver 

competências para empresas de grande porte. Os livros de gestão, em sua maioria, 

também enviesam o debate para organizações maiores.  

Esta ênfase em grandes empresas se deveu a diversos fatores – a maioria 

deles desafiados na sociedade e mercado que atualmente vivemos. Nossas escolas 

de negócio, por exemplo, surgiram muitas vezes baseadas em suas congêneres 

americanas. Nossa educação, como dizia Peter Drucker, se fundamentou no legado 

da Revolução Industrial, época em que fora necessário treinar grandes contingentes 

de trabalhadores para aplicar – não criar – as técnicas desenvolvidas naquele 

período. O universo do trabalho de hoje não é, contudo, mais aquele dos séculos 

passados. Nossa educação de líderes carece de adaptações a esta nova realidade. 

Evidentemente que existem oásis de excelência. Porém, sobretudo as escolas 

tradicionais – bem-sucedidas no contexto anterior – sentem desafios de adaptação. 

Os jovens de hoje querem empreender e inovar. São nascidos em uma 

geração que deseja mais liberdade e que vê um mundo de oportunidades 

tecnológicas e humanas quase sem precedentes. São pessoas nascidas em um 

mundo com forte grau de globalização cultural e de consumo. Foram criados, no 

Brasil, em uma economia já estabilizada quanto à inflação e tiveram pais com níveis 

educacionais superiores àqueles das gerações precedentes. A sociedade que 

convivemos, para usar as palavras de Baumann, é mais “líquida”, no sentido de ser 

                                       
* Doutor e Mestre em Administração pela Universidade de São Paulo. Coordenador do Centro de 
Empreendedorismo da Fundação Escola de Comércio Alvares Penteado e professor dos programas 
de MBA da Fundação Instituto de Administração.  
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menos enrijecida que as anteriores. Isto conduz a constatação de que é necessário 

se pensar a estruturação de nossas instituições para que enfatizem menos as 

dimensões analíticas da educação para dar lugar, sem pecar pela superficialidade 

intelectual, ao exercício da criatividade, flexibilidade e inovação.  

Em que precisamos alterar o modelo de gestão de nossa universidade diante 

deste contexto? Quais as modificações na formação dos docentes? Que alterações 

são necessárias em nossa estrutura de pesquisa para um país mais empreendedor 

e inovador? São necessárias modificações em nossas metodologias de ensino? A 

infraestrutura física necessita de investimentos? 

As respostas para as indagações acima são multifacetadas. Apesar disto, 

todas caminham, em nossa visão, no sentido de propor mudanças relativamente 

radicais. Trata-se de uma modificação de padrão mental e ideológico que afeta as 

demais dimensões mais sólidas. Segundo nossa experiência de ensino em 

programas de Mestrado Profissional, MBA Executivo e Graduação em algumas das 

principais escolas de negócios do país, a intenção em empreender é relativamente 

alta entre os alunos. A execução de atividades empreendedoras de alto impacto é, 

contudo, bastante inferior. Por que isso ocorre? 

Será que não prestamos, em alguma medida, um desserviço ao inserir 

nossos jovens no sistema universitário brasileiro? É notório que, embora nossas 

universidades tenham diversos “clientes” (outros acadêmicos, formadores de 

políticas públicas, empresas, organizações de terceiro setor, profissionais da prática 

etc.) enfocam quase que exclusivamente seu próprio universo. Isto é, nossos 

docentes produzem materiais e conduzem reflexões que servem muito 

fundamentalmente aos demais colegas de trabalho por meio de congressos, 

pesquisas e revistas acadêmicas. Evidentemente que tais esforços são 

imprescindíveis para o avanço necessário do saber científico. Advogamos, contudo, 

que tal ênfase não seja suficiente e que necessitamos um sistema universitário mais 

heterogêneo, sobretudo em nossas escolas de Gestão e Engenharia. São áreas 

com muitas conexões com a prática e que não podem, por conseguinte, ser medidas 

exclusivamente pelas publicações acadêmicas. 

No que tange à formação de empreendedores em particular nota-se 

profundas deficiências permeadas por algumas instituições que fogem, portanto, ao 

presente diagnóstico. Lista-se abaixo um conjunto de proposições práticas baseadas 

na literatura sobre o tema, em experiências internacionais e na vivência de sala de 
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aula onde percebemos o clamor dos alunos – tanto aqueles bem jovens como 

executivos mais maduros – por uma pedagogia mais agregadora para suas vidas 

práticas. 

1. Os docentes devem preparar materiais que tenham exemplificações de 

pequenos negócios e empreendedores. Os exemplos falam, por vezes, 

mais que muitos modelos teóricos e textos. Isso não significa o 

esvaziamento das leituras. Ao contrário, defendemos que estas se 

aprofundem, pois é igualmente perceptível o grande “empirismo” existente 

nas empresas brasileiras de menor porte. Teorias bem construídas e 

leituras reflexivas ajudam neste sentido. 

2. Devemos enfatizar, em nossos projetos pedagógicos, não apenas os 

conhecimentos técnicos (know-how, saber fazer). Além destes, precisamos 

adicionar exercícios, reflexões e dinâmicas que provoquem o saber ser, 

saber comunicar, saber tornar-se etc.  

3. É necessário que estimulemos os alunos, de modo profundo sem 

superficialidades, o pensamento prospectivo e imaginativo. O profissional 

de empresas de hoje e amanhã precisa ser capaz não apenas de 

compreender os modelos conceituais validos. Precisa, também, não ser 

prisioneiro de tais paradigmas e propor inovações na forma de pensar: 

entender o passado, mas compreender os cenários futuros possíveis. 

4. Precisamos trazer a realidade das empresas para dentro das universidades. 

Isso pode acontecer de muitos modos tais como: docentes executivos, 

projetos de acompanhamento do empresário pelo aluno, empresas juniores 

etc. A já muito debatida ponte entre universidade e empresa precisa ser 

superada. Nunca é demais lembrar acerca da premência de tal 

transposição. 

5. Interdisciplinaridade. As necessidades que indicamos no presente texto não 

podem ser vistas segundo a clássica visão de disciplinas. Isto é, não 

bastará a criação de disciplinas de empreendedorismo nas grades 

curriculares. É necessário que todas elas tenham uma visão 

empreendedora e criativa. Deste modo, ao invés de pedir que seus alunos 

apliquem determinado conceito em física, por exemplo, pode ser a eles 

requisitado que criem experimentos por si mesmos.  
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6. Será preciso mudar os mecanismos de avaliação de todos os Stakeholders 

presentes no sistema universitário. Além dos já conhecidos mecanismos de 

mensuração das publicações para docentes, cremos na necessidade de 

medir os resultados também em razão das empresas abertas, patentes 

defendidas etc. 

7. Finalmente, sugerimos a articulação de todo o ecossistema das 

universidades. A universidade americana de Stanford não gerou seus 

resultados em empreendedorismo apenas com seus recursos internos. 

Empresas como Google ou Sun nascem mais provavelmente em ambientes 

integralmente promissores com bancos de investimentos, fomentos 

governamentais, cultura empreendedora etc. 

 

Estas são recomendações práticas que consideramos possíveis para a 

melhoria de nosso sistema universitário. Não são ideias totalmente inovadoras. 

Muitas instituições têm pregado a necessidade de tais alterações. Este ensaio visou 

apenas a ser mais uma voz neste coro de pessoas preocupadas com o 

desenvolvimento educacional e econômico de nosso país.  
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Proposta de curso para o estudo dos grandes pioneiros e empreendedores 

para o desenvolvimento do futuro do Brasil 

Eric Daniele  

  

Não é à toa que o Brasil é comumente chamado de “país sem memória”. O 

dito popular reafirma a sua atualidade quando procuramos em nossos livros o papel 

que alguns homens desempenharam no desenvolvimento do Brasil. A magnitude 

dos grandes pioneiros e empreendedores só pode ser comparada com o alto grau 

de esquecimento em que se encontram nas páginas de nossa história. 

 Resgatá-los do limbo ao qual foram relegados se torna uma obrigação a todos 

aqueles preocupados com o desenvolvimento do país no século XXI. Como em toda 

área do conhecimento em que um novo problema se instala, os estudiosos voltam 

aos clássicos e as definições teóricas mais antigas para adquirir aparato sólido 

capaz de sustentar inúmeros desdobramentos posteriores. Na era em que, por 

exemplo, a palavra empreendedorismo é uma febre, não é diferente. Devemos voltar 

aos clássicos para aprendermos com os grandes mestres as suas lições mais 

importantes. 

 Alguns mais céticos dessa necessidade resgatadora irão tecer argumentos do 

tipo: “o estágio da globalização em que nos deparamos é tão diverso que qualquer 

comparação é desnecessária, uma covardia”. In totum, esse pensamento não está 

equivocado. As mudanças ocorridas nos últimos dois séculos, aceleradas, sobretudo 

no pós-segunda guerra mundial, são notórias e, esmiuçá-las, uma tarefa que tomaria 

um curso inteiro. Todavia, novamente nos vemos envoltos a falta de conhecimento a 

respeito dos desafios da vida cotidiana encarados pelos mais bem sucedidos 

homens de negócios da nação. Se hoje o país urge por mão de obra qualificada, 

outrora não foi diferente. Se os empresários de hoje sofrem com os gargalos, com a 

carga tributária e com a burocracia estatal, o mesmo se pode dizer dos pioneiros. 

Esses homens conseguiram de formas diferentes superar as adversidades 

encontrando as soluções disponíveis tangenciando os problemas. 

 Por fim, não se estuda o passado a não ser com um olhar específico do 

presente. E o passado nos traz aprendizados valiosos que podemos difundir a fim de 

estimularmos uma atividade empreendedora bem sucedida. No bojo desta ideia, 

uma excelente maneira de incentivar o empreendedorismo seria a difusão de cursos, 

por exemplo, nas escolas técnicas. Há material disponível e expertise suficiente para 
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traçarmos as trajetórias dos pioneiros e empreendedores. Uma possibilidade que, a 

nosso ver, é a mais interessante seria dividirmos os 24 grandes nomes do 

empreendedorismo em três grupos: serviços, indústria e comércio. Evidentemente, o 

brilho de alguns se misturou em mais de um ramo, porém, a escolha ficaria naquela 

de maior relevância e destaque. 

Feita essa primeira etapa, o passo seguinte ficaria para os pontos 

fundamentais do sucesso de cada trajetória. Sendo assim, o curso poderia mesclar 

três núcleos a serem frisados conjuntamente, a saber: o núcleo comportamental, o 

núcleo estratégico e o núcleo conjuntural. 

 Do lado comportamental, os estudantes devem notar a capacidade ímpar de 

cada um deles em aglutinar a sua volta todas as condições para atingir seus 

objetivos. Isso só é possível pela enorme destreza em unir seus interesses a um 

trato refinado com todos que poderiam ajudá-los. Essa qualidade “política” de 

negociação no campo dos interesses é tão importante quanto qualquer 

conhecimento letrado. Não é por acaso que a grande parte deles alcançou postos de 

liderança em instituições de representação patronal, em negociações com os 

trabalhadores e com os agentes do Estado. O jovem empreendedor não pode se 

isentar de nutrir essa qualidade dentro de si, traço comum dentre os pioneiros e 

empreendedores. 

 Por outro lado, e não menos importante, há o núcleo estratégico. Nele ficará 

clara a sensibilidade estratégica e a predisposição para enfrentar desafios no campo 

dos negócios. Evidenciar-se-á a inteligência emocional e a competência visionária 

de perceber as atividades lucrativas disponíveis no cenário no qual se encontrava. 

Como abriu novos mercados e enfrentou a concorrência inovando seus produtos. 

 Por último, o núcleo conjuntural daria ao estudante uma visão das condições 

políticas, econômicas e demográficas que perpassou e impactou o ambiente de 

negócios da trajetória examinada. É preciso esclarecer que não é o intuito aqui 

criarmos explicações estruturais, típicas do marxismo, para dizermos que essa ou 

aquela personagem nada mais é do que um produto de seu tempo. Não seria 

coerente expormos suas vidas vitoriosas dando maior teor explicativo a fatores 

estruturais. Ao contrário, o estudo da conjuntura serviria para justamente exaltar o 

papel dos pioneiros e empreendedores e suas qualidades empresariais. 

 Em resumo, o tripé comportamento-estratégia-conjuntura fará os estudantes 

perceberem que o papel do empresário no desenvolvimento e na inovação não 
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depende exclusivamente do Estado. A livre iniciativa e o espírito empreendedor é 

sim a chave para o desenvolvimento pessoal e, consequentemente, do país. 

 Atividades de pesquisa e trabalhos em grupo serão itens essenciais para os 

estudantes acompanharem o curso e comprovarem seu comprometimento com a 

proposta. As aulas deverão ocorrer em partes. A primeira delas será a da aula 

expositiva, a segunda para um grupo escolhido para complementar com maiores 

informações e, no final, a abertura para o debate. Ao final do curso, os estudantes 

terão que apresentar uma proposta de intervenção a certo problema detectado por 

ele na atualidade. 

 Não há nenhuma iniciativa oficial desse tipo sendo desenvolvida nas escolas 

técnicas. Portanto, percebemos um campo fértil para plantarmos a semente do 

sucesso empresarial nos jovens do Brasil. 
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Pioneirismo no Brasil e a Construção do Século XXI 

Geraldo Gonçalves Jr. 

 

 

 Quando pensamos no ensino do empreendedorismo e, como decorrência, na 

formação de uma cultura empreendedora da sociedade brasileira, ficasse com a 

impressão que um dos principais obstáculos a vencer está na correta avaliação das 

estratégias possíveis em função dos contextos onde elas ocorrerão. A tendência a 

uma visão generalista e universal tem conduzido, no meu entender, a uma falta de 

adequação das práticas adotadas, o que impede a consecução dos objetivos 

pretendidos. 

 Mesmo sabendo que está argumentação não é original, e tão pouco 

desconhecida, vale a pena exemplificar a complexidade do ambiente tomando como 

referência apenas uma das variáveis existentes: o modelo acadêmico onde se dá o 

processo de educação empreendedora.  

 Valendo-me do conhecimento do leitor, apresento uma visão sumária do 

espectro de possibilidades desta variável sem outras explicações adicionais, 

destacando em cinza apenas uma das hipóteses capazes de serem visualizadas. As 

demais foram deixadas ainda mais incompletas para não dificultar a compreensão 

da figura. 

 

 

 

 Entende-se como a sem estrutura adequada o conjunto de fatores como a 

inexistência de recursos humanos qualificados (coordenadores de curso, 

professores e pesquisadores) sem a disponibilidade necessária (na sua maior parte 
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horistas, com carga horária apenas dedicada às aulas), sem projetos estruturados, 

sem órgãos de apoio (empresa Junior, núcleo de empreendedorismo etc.) e sem os 

recursos financeiros suficientes para a sua realização. 

 Apesar de este parecer ser um cenário limítrofe, infelizmente é nele onde se 

encontra a maior parte das IES do Brasil. 

 Quando associa-se a este cenário o aluno-típico que frequenta tais cursos, 

com deficiências no ensino médio, que necessita trabalhar para custear sua 

faculdade e cujo maior interesse é o de obter o diploma com o menor envolvimento 

possível em atividades complementares, pode-se deduzir que as opções de práticas 

para o desenvolvimento do pioneirismo empreendedor são limitadas em todas as 

suas dimensões. 

 Deve-se perceber que para tais Faculdades estas condições devem ser 

tratadas como as constantes no processo de Educação Empreendedora e sobre 

elas é que devem ser construídas as práticas de ensino que ultrapassem os limites 

que foram estabelecidos. 

 Com esta orientação, as estratégias de ensino neste cenário deverão ser 

capazes de atender pelo menos alguns dos seguintes pontos: 

• Romper com a visão atual onde o alunado vê o empreendedorismo apenas 

como uma fonte de substituição do emprego assalariado; 

• Criar a cultura da “possibilidade” pelo desenvolvimento de projetos capazes 

de serem implantados por que o concebeu; 

• Desassociar inovação de criatividade por meio de estudos de situações onde 

elas estejam presente; 

• Criar processos capazes de discutir e avaliar o poder de uma ideia na 

geração de futuros negócios; 

• Apresentar casos de sucesso atuais que tenham como base a realidade 

vivenciada pelos alunos; 

• Apresentar casos de sucesso ao longo da história empresarial brasileira que 

demonstrem o poder que uma visão possuí para a concretização de um 

empreendimento inovador; 

• Ser desenvolvida ao máximo possível no período das aulas, em função da 

baixa disponibilidade dos alunos para realizar atividades em horários que 

concorram com seu trabalho e períodos de lazer; 
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• Incentivar o alunado a complementar seu conhecimento por meio da 

realização de outras atividades, tais como cursos livres e atividades do 

SEBRAE, onde ele poderá desenvolver suas competências empreendedoras; 

• Trazer empreendedores para apresentações suas experiências e permitir a 

discussão quais foram os fatores críticos para o seu sucesso; 

• Incrementar a capacidade de pesquisa de oportunidade, capacitando os 

alunos a identificar áreas onde o empreendedorismo lhes atraia; 

• Trazer à sala de aula exemplos de provedores de recursos (bancos, agências 

de fomentos, investidores etc.) para auxiliar os alunos a desenvolver 

estratégias de viabilização financeira de seus empreendimentos. 

  

 É possível avaliar o papel que o professor terá no processo de criar as 

condições para este “despertar do empreendedor”. Isso caso ele mesmo a tenha 

desenvolvido em si.  

 Se isso for uma verdade, o desafio maior estará na capacitação deste 

profissional que atuará em sala de aula e terá como propósito desenvolver a 

convicção de seus alunos na crença de que eles são os próprios agentes de 

construção de seus sonhos. Este processo de capacitação deverá ser conduzido 

dentro dos mesmos objetivos que orientam as ações empreendedoras e inovadoras: 

que cada um dos envolvidos do processo, professores e alunos, perceba-se como 

fazendo parte do esforço de efetivação de um “Plano de Negócios”, criado a cada 

turma, cujo sucesso será alcançado através da compreensão ampla do valor do 

empreendedorismo para o desenvolvimento pessoal, da comunidade e da sociedade 

como um todo. 

 Se não for alterada a abordagem hoje em prática, limitada em suas práticas e 

perspectivas, somente por acaso será possível a consecução dos objetivos 

pretendidos para o ensino do empreendedorismo.  
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Práticas de ensino do pioneirismo empresarial no Brasil e consolidação 

de uma cultura empreendedora 

Iara Yamamoto*  

 

Este ensaio surgiu das reflexões propostas no curso “Pioneirismo no Brasil e 

a Construção do Século XXI”, realizado nos dias 30 e 31 de julho, no Auditório da 

Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, na USP, muito bem formulado e 

coordenado pelo Prof. Dr. Jacques Marcovitch. 

As práticas de ensino por si, já dariam muito que falar, quando inserimos o 

termo de pioneirismo, que segundo o dicionário Michaelis significa “1. Aquele que 

primeiro abre ou descobre caminho através de uma região mal conhecida. 2. 

Explorador. 3. Precursor” nos remetemos à história de grandes nomes que 

realizaram feitos inesquecíveis para a humanidade.  

E, quanto ao pioneirismo empresarial? Será que nossos estudantes saberiam 

contar os feitos de grandes nomes de empresários que ajudaram a construir o 

Brasil? 

Diante desta indagação, que não queria calar – ao menos na minha mente 

inquieta - semana passada, comecei a questionar, sem nenhuma formalidade ou 

metodologia, os estudantes e alguns funcionários do Instituto Mauá de Tecnologia, 

perguntando se eles sabiam a origem do nome da Instituição que os emprega ou na 

qual eles estudam. Qual não foi minha surpresa, pois apenas um professor soube 

me responder. Os demais não sabiam e quando eu contava que foi uma 

homenagem a um homem cujo nome Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido 

como barão de Mauá, que pelo seu forte espírito empreendedor contribuiu com 

ideias inovadoras e com a industrialização no Brasil, as pessoas me escutaram 

ativamente. Não sabiam dessa história tão rica e, principalmente, que faz parte da 

nossa história. O que é um país no qual os habitantes não conhecem a própria 

história? Um país sem memória, qual o nosso futuro? 

Diante dessa clara constatação, sem rigor metodológico, mas com indícios 

evidentes de que as pessoas não conhecem a história do desenvolvimento 

                                       
* Aluna especial do Programa de Mestrado em Administração da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo e professora do Centro Universitário do 
Instituto Mauá de Tecnologia. 
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econômico empresarial, como poderemos ter uma cultura empreendedora, porque 

cultura é uma semente que se planta, rega, poda e cuida para que seja perene.  

Precisamos mobilizar os intelectuais, os educadores, professores de todos os 

níveis para contar histórias. 

Como contar histórias? Existe um debate muito grande entre educadores 

sobre qual é o melhor método de ensino, como ensinar alunos que já nascem em 

um ambiente cercado de tecnologia – inseridos no que Bauman classifica de 

“Modernidade Líquida” – caracterizada pela inconstância e o imediatismo 

predominantes nesta geração –, estimular adequadamente para tirar o máximo de 

proveito do que é ensinado se faz mais do que necessário. 

No vídeo: Aluno do Século XXI, do site Planeta Educação, mostra essa 

realidade, de uma maneira muito criativa, com dados que nos fazem refletir “o 

como”.  

Assistindo a explanação do módulo educativo do projeto Pioneiros e 

Empreendedores, uma ideia bastante promissora é a utilização de jogos, programas 

digitais de contar história, filmes, cadernos, um material rico de conteúdo e ao 

mesmo tempo lúdico e digital, totalmente adaptados à realidade do estudante de 

hoje.  

Participar desse curso, conhecer esse projeto me fez acreditar que é possível 

fazer reinventar “o como” com criatividade, aproveitando o trabalho árduo de 

pesquisadores incansáveis.  

Precisamos desenvolver a cultura do empreendedorismo no Brasil, não como 

uma alternativa por falta de opção melhor, mas sim como um projeto de realização 

pessoal, desmistificando a ideia de que o empreendedor é só aquele que trabalha 

por conta própria, que tem a capacidade de gerar o próprio negócio. Empreendedor 

também é aquele inserido em uma organização e tem atitudes proativas, ou seja, o 

indivíduo que busca soluções continuamente, como se a organização dele fosse.  

O empreendedorismo é um modelo de inserção social e econômico, de 

desenvolvimento sustentável e de redução da pobreza, que pode ser ensinado 

desde o ensino básico, para que os estudantes aprendam a conviver com a 

realidade e as mudanças em constante transformação. A cultura empreendedora se 

dá por meio do desenvolvimento do comportamento e da prática educacional que 

favoreça o empreendedorismo e a inovação. 
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As ideias de Schumpeter sobre o capitalismo, o empreendedorismo e a 

inovação, ainda hoje repercutem entre os pesquisadores da inovação como um 

fenômeno do desenvolvimento econômico. Por inovação, pressupõe-se a 

capacidade de assumir riscos e o permanente rompimento de paradigmas 

estabelecidos. Foi o que compartilhamos e debatemos em vários momentos no 

curso. Pude observar o incentivo ao debate das ideias em todo o programa e a 

provocação no sentido de reflexão às práticas educacionais, sua importância na 

formação de protagonistas das nossas próprias vidas. 

Deixo registrado por escrito, minhas saudações ao Prof. Marcovitch pela 

iniciativa de um projeto que, certamente, fará a diferença na vida de muitas pessoas. 

Parabéns pelo brilhante trabalho! 
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O Ensino de Empreendedorismo e a Inspiração que vem dos Pioneiros. 

Silvério Crestana 

 

O Projeto Pioneiros e Empreendedores, em profunda sintonia com os dias 

atuais propicia pelos livros, cursos e pesquisas realizadas contribuições 

fundamentais para o fortalecimento da cultura empreendedora em nosso País.  

Nos últimos anos, o empreendedorismo especialmente os pequenos negócios 

ocuparam lugar de destaque na agenda das políticas públicas. Tanto no Executivo 

quanto no Legislativo foram criadas políticas que vêm mudando o ambiente dos 

empreendedores brasileiros. Cinco entre as quinze leis complementares aprovadas 

pelo Congresso Nacional, no período de dezembro de 2003 a janeiro de 2012, foram 

leis de apoio ao empreendedorismo e às Micro e Pequenas Empresas (MPEs). 

Todos os estados da federação aprovaram leis regulamentando o Estatuto Nacional 

das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conhecida por Lei Geral (LC n. 

123/06), e 3.765 municípios brasileiros aprovaram a Lei Geral Municipal, até junho 

de 2012. Muitas dessas leis dedicam um capítulo especial à educação 

empreendedora, como política pública necessária para melhorar o ambiente 

empreendedor das micro e pequenas empresas.  

 

Embora haja o reconhecimento de que o ambiente econômico e 
social brasileiro tem experimentado recentemente importantes 
transformações estruturais, como a estabilidade macroeconômica, a 
consolidação do mercado interno de consumo, a existência de bônus 
demográfico e a ocorrência de mudanças no ambiente corporativo, 
... ainda não se pode afirmar que o Brasil possui uma política 
nacional de estímulo e apoio ao empreendedor. (Teses e Diretrizes 
para a Política Nacional de Empreendedorismo e Negócios, 2012). 

 

As “Teses e Diretrizes para a Política Nacional de Empreendedorismo e 

Negócios”1, organizada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (Brasília/2012), avalia que a situação atual é caracterizada por baixo tempo 

médio de escolaridade do brasileiro (7,2 anos); insuficiência de cursos de 

engenharia e baixa inserção do empreendedorismo nos conteúdos curriculares nos 

níveis de ensino. No eixo cultura e perfil do empreendedor avalia que a situação 

atual é caracterizada por: altas taxas de empreendedorismo em estágio inicial; 

                                       
1 <http://www.desenvolvimento.gov.br/empreendedorismo/consulta-publica/>.  
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tendência a empreender em negócios de baixo valor agregado e baixo potencial 

para empregar; baixa valorização social do empreendedor como opção de carreira; 

resistência a incorporar tecnologias inovadoras nos processos e produtos; tendência 

a valorizar o mercado interno, em detrimento do mercado internacional e 

crescimento do empreendedorismo por oportunidade. 

O documento indica que o desafio para melhorar a capacitação será a 

realização de reforma curricular com inserção de conteúdos voltados ao mercado e 

ao desenvolvimento do empreendedor. 

Vários municípios brasileiros realizam programas de educação 

empreendedora2 no ensino fundamental e aplicam a metodologia do Sebrae “Jovens 

Empreendedores Primeiros Passos”, e outros implantaram programas com novos 

componentes curriculares.  

 Um novo programa iniciado com o propósito de atingir grande escala, para a 

inclusão da disciplina de empreendedorismo na rede pública estadual, está sendo 

realizado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. O programa tem 

como objetivo contribuir para a disseminação da cultura empreendedora, tornando-a 

matéria eletiva nas escolas estaduais de ensino fundamental e médio. Busca criar 

nova consciência de trabalho na comunidade escolar e incentivar os alunos a se 

inserirem no mercado de trabalho com uma atitude empreendedora ou a criarem 

seus próprios negócios, após a identificação de oportunidade e não apenas por 

necessidade.  

Também merecem referência os vários projetos realizados em universidades. 

A Endeavor3 realizou o estudo “Empreendedorismo nas Universidades Brasileiras” e 

constatou que o interesse pelo empreendedorismo entre os universitários brasileiros 

já é uma realidade. A maioria dos estudantes vê o empreendedorismo com bons 

olhos e considera a carreira do empreendedor uma opção a ser seguida; 64,6% dos 

estudantes consideram-se potenciais empreendedores ou já possuem seu próprio 

negócio em operação. No entanto, apesar desse cenário positivo, ainda há muito a 

ser feito quanto à preparação desses alunos para empreender, já que 55% deles 

                                       
2 LOPES, Rose (org.). Educação Empreendedora: conceitos, modelos e práticas. Rio de 
Janeiro: Campus/Elsevier; São Paulo, Sebrae/SP, 2010. 
3“Empreendedorismo nas Universidades Brasileiras” – Endeavor – 2012. 

<http://www.endeavor.org.br/endeavor_mag/estrategia-crescimento/cenarios-e-tendencias/o-

empreendedorismo-nas-universidades>. 
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não realizaram cursos de empreendedorismo, ou seja, não estão se preparando 

adequadamente para sua futura carreira. 

Nesse contexto o projeto “Pioneiros e Empreendedores” e os livros do 

professor Jacques Marcovitch são ricos ensinamentos que permitem compreender a 

trajetória de pioneiros e empreendedores brasileiro, constituindo-se em excelentes 

materiais didáticos a serem difundidos e explorados nos diversos programas de 

educação empreendedora, incluindo a formação de professores da rede pública e as 

disciplinas e programas desenvolvidos nas universidades. 
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Práticas de Ensino do Pioneirismo Empresarial no Brasil e Consolidação de 

uma Cultura Empreendedora na Sociedade. 

Valdeci Neves 

 

O Brasil tem demonstrado, ao longo da sua história, ser um país de 

promissoras oportunidades de negócio, pela combinação de vários fatores. Entre 

eles, destacamos a riqueza do solo e subsolo, topografia pouco acidentada, boas 

condições atmosféricas, infraestrutura ampla e complexa, embora ainda com 

gargalos que precisam ser superados. Mesmo vivendo o mundo uma das mais 

graves crises do capitalismo contemporâneo, o secretário de Política Econômica do 

Ministério da Fazenda do governo federal, Márcio Holland, ressalta que o Brasil se 

tornou um país de grandes oportunidades do investimento, com custo financeiro 

baixo, política econômica com perspectivas de melhorar o ambiente de negócio, 

entre outros fatores.                   

Por outro lado, o Brasil conta com um povo trabalhador, criativo e 

empreendedor. Segundo o Portal BRASIL.gov.br “Quase 22 milhões de brasileiros 

praticam alguma atividade empreendedora, o que representa 17% da população do 

País”. De acordo com o GEM – Global Entrepreneurship Monitor, o Brasil possuía 

em 2010, última pesquisa divulgada, a maior TEA (Taxa de Empreendedores em 

Estágio Inicial), comparado aos 59 países que participam da pesquisa. 17,5% da 

população entre 18 e 64 anos encontravam-se na condição de empreendedores de 

negócios nascentes.  

 Até recentemente, a história tem demonstrado que o empreendedorismo dos 

pioneiros e seus sucessores esteve assentado no carisma e na intuição de líderes 

natos. Atualmente, vários atores e instituições ligadas ao ambiente de negócios tem 

insistido na necessidade de investir na educação empreendedora, como elo 

profissional entre as oportunidades e as iniciativas dos empreendedores, para dar 

durabilidade aos negócios.  

 

Sugestões de práticas do ensino do pioneirismo empresarial no Brasil 

 

O ensino do pioneirismo empresarial nas escolas e instituições de negócios 

tem o papel relevante de colocar exemplos da história dos pioneiros para inspirar 
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jovens a desenvolver visão de futuro, percepção de oportunidades, atitudes e 

características que dão sustentabilidade aos empreendimentos, associados ao 

ensino da pesquisa de campo, plano de negócios, gestão do empreendimento e 

outras matérias correlatas, a fim de converter ideias em produtos e serviços, para o 

bem-estar da sociedade.  

A ênfase deve priorizar a prática, para dela extrair aprendizado e suscitar o 

interesse em pesquisar. Exercitar o empreendedorismo a partir de ideias inovadoras 

dos alunos para introduzir no mercado um novo produto, serviço, conhecimento ou 

tecnologia, a exemplo do Programa Primeiros Passos do Sebrae. Essa atividade 

deve ser reforçada com uma feira anual do empreendedorismo, com foco na 

apresentação de projetos dos alunos, a exemplo da Feira do Jovem Empreendedor 

de São José dos Campos, premiando os alunos que se destacam. Além destas 

medidas é importante: 

1. Criar lei federal para implantar no currículo escolar, em todos os níveis e de 

forma transversal, conceitos e práticas de empreendedorismo.  

2. Criar um convênio entre os Ministérios da Educação e Cultura para fomentar 

projetos didáticos de produção cinematográfica sobre pioneiros empreendedores. 

3. Despertar nos estudantes o interesse em conhecer a história dos pioneiros 

empreendedores, por meio de grupos de pesquisa sobre aspectos, como: 

4. Situar, no contexto socioeconômico e geográfico o pioneiro, foco da investigação. 

5. Identificar a ruptura por ele introduzida nos meios de produção e na economia, 

por meio da inovação de produtos, serviços e tecnologias. 

6. Principais características que fizeram dele um empreendedor vitorioso.  

7. Dificuldades enfrentadas no início e no desenvolvimento do empreendimento, o 

que fez para superar os desafios e quais foram os resultados obtidos. 

 

Consolidação da cultura empreendedora na sociedade  

 

Uma condição necessária é integrar os esforços da Educação 

empreendedora com Políticas Públicas das Prefeituras Municipais, para preparar um 

ambiente atrativo aos empreendedores e fortalecer os pequenos negócios. Entre as 

iniciativas das Prefeituras, destacamos as seguintes: 

• Parceria da Prefeitura com a Câmara Municipal para regulamentar no município a 

Lei 123/06 das Micro e Pequenas Empresas.    
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• Descobrir vocações, planejar e estruturar o município para o desenvolvimento. 

• Criar incubadoras de novos negócios.  

• Implantar minidistritos industriais, por meio de lei municipal, com serviços básicos 

com a contrapartida da oferta planejada e crescente de empregos no município. 

• Investir no ensino técnico-profissionalizante e de gestão para reduzir as causas 

da mortalidade dos pequenos negócios. 

• Celebrar convênios com Universidades e Centros de Pesquisa para disseminar 

conhecimento e tecnologias aos pequenos negócios. 

• Hospedar em um mesmo ambiente físico diferentes órgãos do governo, para 

abertura e promoção do desenvolvimento de pequenos negócios. 

• Promover feiras para exposição dos produtos e ampliação do comércio.   

• Apoiar o associativismo por meio de cooperativas e Associações de profissionais. 

• Criar no portal da prefeitura site para intercâmbio de fornecedores e clientes 

locais, por meio da exposição de produtos e serviços gerados no município.  

• Divulgar linhas de financiamento e acesso ao crédito, com custos menores.  

• Fortalecer a rede de liderança local, como fórum de debates de ideias, projetos e 

problemas relacionados à institucionalização do empreendedorismo no 

município. 

 


