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RESUMO 
 
O presente trabalho apresenta um conjunto de reflexões acerca da disseminação da 
cultura empreendedora no curso de Administração e a consequente a percepção dos 
acadêmicos sobre a disciplina e sobre a feira de empreendedorismo desenvolvida na 
universidade. Para tal, realizou-se uma pesquisa em dois grupos de alunos da 
Universidade Estadual de Montes Claros-UNIMONTES do campus de Brasília de 
Minas. Ambos haviam cursado a disciplina de empreendedorismo e executado um 
projeto na feira de empreendedorismo. A concretização deste estudo deu-se por meio de 
pesquisa descritiva e de acordo com os julgamentos dos acadêmicos pode-se concluir 
que as características comportamentais do indivíduo empreendedor estãodiretamente 
relacionadas com a educação. 
 
Palavras chave: Empreendedorismo, educação, comportamento empreendedor. 
 
This paper presents a set of reflections on the spread of entrepreneurial culture in the 
course of administration and consequent perception of academics on discipline and the 
Fair entrepreneurship developed at the university. To this end, we carried out a survey 
in two groups of students of the State University of Montes Claros-UNIMONTES 
campus Brasilia de Minas. Both had taken the course in entrepreneurship and running a 
project at the fair of entrepreneurship. The achievement of this study was performed by 
means of descriptive and according to the judgments of academics can be concluded 
that the behavioral characteristics of the individual entrepreneur are directly related to 
education. 
 
Keywords: Entrepreneurship, education, entrepreneurial behavior. 
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INTRODUÇÃO  

 Atualmente, o mercado empresarial encontra-se em um cenário de 

competitividade cada vez mais acirrada, com isso, surge a necessidade de inserir nesse 

mercado profissionais com maiores habilidades e capacidades técnicas para atender essa 

demanda. 

Nessa perspectiva que o estudo em questão apresenta a importância do ensino de 

empreendedorismo e o impacto da realização da feira de empreendedorismo na 

formação do comportamento empreendedor dos acadêmicos da Universidade Estadual 

de Montes – UNIMONTES, campus em Brasília de Minas. 

Este trabalho visa identificar a percepção de dois grupos de acadêmicos que 

cursaram a disciplina e executaram um projeto na feira de empreendedorismo. A feira 

tem com finalidade acentuar o comportamento empreendedor nos acadêmicos do curso 

de Administração. A universidade introduziu, na grade curricular, a disciplina de 

empreendedorismo objetivando disseminar os conceitos de empreendedorismo e 

capacitar os alunos para o mercado de trabalho. 

 Sendo assim foi levantada a hipótese em estudo, “Qual impacto da realização da 

feira de empreendedorismo na formação dos acadêmicos da Universidade Estadual de 

Montes Claros - UNIMONTES, campus Brasília de Minas”.Para o desenvolvimento do 

estudo, foram realizadas 08 (oito) entrevistas aplicadas cada representante do projeto da 

feira de empreendedorismo, com intuito de analisar e aprofundar conhecimentos sobre 

empreendedorismo e as implicações das decisões estratégicas das empresas ligadas ao 

processo de implementação de novos negócios. 

Por fim, a estrutura do estudo inicia-se com a introdução, dando sequência com 

o referencial teórico, contendo alguns conceitos, e estes se subdivide em: Conceituando 

empreendedorismo, o comportamento do empreendedor, perspectiva do empreendedor, 

empreendedorismo no Brasil, ensino de empreendedorismo, empreendedorismo na 

educação,ensino de empreendedorismo nas universidades,implantação do 

empreendedorismo no curso de administração da Universidade Estadual de Montes 

Claros – Unimontes, apresentação das feiras de empreendedorismo. Logo em seguida, 

discute-se a metodologia utilizada e a análise dos empreendimentos. Encerra-se o artigo 

com algumas considerações finais. 
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CONCEITUANDO EMPREENDEDORISMO  

                O empreendedorismo sempre esteve presente na vida do homem. “Todas as 

realizações humanas constroem-se pela ação empreendedora de pessoas com capacidade 

de agir para tornar reais seus sonhos” Pereira (1995; Pg.15). A palavra entrepreneur 

(empreendedor) tem origem francesa e quer dizer aquele que assume riscos e começa 

algo novo Dornelas (2005). Sendo assim, muitas pessoas vão abusca de seus objetivos 

através de algum empreendimento.  

A maior parte das pessoas compreende que todo novo negocio é um 

empreendimento. Entretanto, Drucker (2003) afirma que nem todos os pequenos 

negócios novos são empreendedores ou representam empreendimento. Por exemplo, 

uma família que tem uma rede de padarias e decide abrir mais uma não é considerado 

um empreendimento. 

Eles apostam na popularidade crescente de se comer fora, na vizinhança. Por 
outro lado, eles não criam uma nova satisfação para o consumidor, e nem 
uma nova demanda para este. Visto sob esta perspectiva, é claro que eles não 
são empreendedores, mesmo que seu negocio seja novo. Drucker (2003; 
p.28). 

Para Drucker (2003), os empreendedores constituem a minoria dentre as 

pequenas empresas e que empreendedores são aqueles que criam algo novo, algo 

diferente; que mudam ou transformam valores. 

O Global Entreperneurship Monitor GEM (2012) define empreendedorismo de 

uma maneira mais simples, como sendo qualquer tentativa de criação de um novo 

empreendimento, como por exemplo: uma atividade autônoma, uma nova empresa ou a 

expansão de um empreendimento existente. 

Em uma visão mais integrada, Dornelas (2008) define empreendedorismo como 

sendo o envolvimento de pessoas e processos, que em conjunto, levam a transformação 

de ideias em oportunidades. Ele afirma ainda que a perfeita implementação dessas 

oportunidades leva a criação de negócios de sucesso. 

O COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR 

 Quando falamos de empreendedorismo não podemos deixar de levantar alguns 

aspectos referentes ao perfil do empreendedor. Em com conceito antigo, porém ainda 

aplicável, Shumpeter (1942),apud. Maximiano (2011, p.3) já distingue o 
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comportamento empreendedor desde tempos atrás. Para ele os empreendedores inovam 

não apenas pela identificação de formas de usar as invenções, mas também pela 

introdução de novos meios de produção, novos produtos e novas formas de organização.  

Dolabela (2008) sugere que o meio onde um indivíduo vive pode definir se 

futuramente este se tornará um empreendedor ou não:  

O empreendedor é um ser social, produto do meio em que vive - se uma 
pessoa vive em um ambiente em que ser empreendedor é visto como algo 
positivo, terá motivação para criar seu próprio negocio – e também  é um 
fenômeno local – existem cidades,  regiões, países mais  empreendedores do 
que outros. O perfil do empreendedor (fatores do comportamento e atitudes 
que contribuem para o sucesso) pode variar de um lugarpara outro Dolabela 
(2008; p.23).  

PERSPECTIVA COMPORTAMENTAL 

 Para Araújo (2000), saber conviver com o risco e tirar proveito das 

oportunidades, são as características mais presentes da vida empresarial, e é o que 

define realmente o perfil do empreendedor. O comportamento empreendedor está de 

fato associado a pessoas realizadoras, que mobilizam recursos e correm riscos para 

iniciar um negócio Maximiano (2011). 

           O  Sebrae – MG (2010), aponta que o empreendedor tem seu comportamento 

pautado em dez características: busca de informações; busca de oportunidades e 

iniciativa; busca pela qualidade e eficiência; comprometimento; correr riscos 

calculados; estabelecimento de metas; independência e autoconfiança; persistência; 

persuasão e redes de contatos; e planejamento e monitoramento sistemático. 

Segundo Dolabela (2008) o empreendedor é alguém que sonha e busca 

transformar seu sonho em realidade. Pereira (1995) em um conceito semelhante diz que 

o empreendedor é uma pessoa que busca realização e é auto orientado para atingir metas 

próprias. Fica evidente que nos dois conceitos o empreendedor vê no empreendimento 

próprio um desejo profundo motivado por um sonho ou mesmo a sua realização como 

pessoa. 

Maximiano (2011) também menção o comportamento empreendedor ao afirmar 

que o empreendedor deve desenvolver no mínimo sua criatividade, capacidade de 

implementação, disposição para assumir riscos, perseverança, otimismo e senso de 

independência. 
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EMPREENDEDORISMO NO BRASIL  

Uma questão que vem sendo bastante discutida no Brasil é o empreendedorismo. 

A classe empreendedora apresenta hoje importância indiscutível na economia nacional. 

Quando indivíduos são capazes de reconhecer as oportunidades de negócios no 

ambiente em que atuam e de perceber que possuem capacidade para explorá-las, toda a 

sociedade é beneficiada, seja com o aumento da criação de ocupações, seja com o 

aumento da riqueza do país e sua distribuição GEM (2012). 

“No Brasil, o empreendedorismo se popularizou a partir da década de 90, o 
que contribuiu para a crescente participação desse tipo de empresa na 
economia do país. O papel de destaque da modalidade ganhou ainda mais 
força com a entrada em vigor da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, em 
2007, e da Lei do Microempreendedor Individual, em 2008 (BRASIL, 
2013).” 
 

Segundo o Governo brasileiro (2013), nos últimos cinco anos mais de 600 mil 

novos negócios foram registrados no Brasil e que os Microempreendedores Individuais 

(MEI) já ultrapassam 1,5 milhões de registros, esses números só fortalece o quanto a 

classe empreendedora vem crescendo no país. A atividade empresarial e 

consequentemente o empreendedorismo nos últimos anos vem crescendo de uma 

maneira surpreendente no Brasil. Quase 22 milhões de brasileiros praticam alguma 

atividade empreendedora, o que representa 17% da população do País (BRASIL, 2013). 

Os dados revelam um lado da moeda, tendo em vista que são poucas as empresas 

que conseguem sobressair diante de tantas incertezas no mercado, quando verifica o 

percentual de empresas que encerram suas atividades, percebe-se o quanto é difícil ser 

um empreendedor de sucesso, algumas pessoas jamais imaginam as dificuldades que 

existem pra que uma nova empresa entre no mercado e obtenha sucesso. 

O GEM (2012) pesquisou o conhecimento sobre a abertura de novos negócios, 

oportunidades e capacidades percebidas, medo de fracasso e percepções sobre 

empreendedorismo. Foram entrevistados 10.000 indivíduos entre 18 e 64 anos, 

representativos da população brasileira nessa faixa etária e residente nas cinco regiões 

do país (2.000 entrevistados em cada uma das regiões). Segundo a pesquisa observa-se 

que 80% da população brasileira afirmaram ter “novo negócio como uma opção 

desejável de carreira” e que isto trás “status e respeito perante a sociedade”, estes 

percentuais mostram e reforçam o alto prestígio que a carreira empreendedora vem 

alcançando junto a população.  
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Além da pesquisa realizada com os brasileiros adultos, o GEM (2012) utiliza um 

segundo instrumento que é aplicado a um grupo de especialistas do país, por meio do 

qual são avaliadas questões relacionadas às condições para empreender (EFC´s -

Entrepreneurial Framework Conditions), levando em conta fatores como: Clima 

econômico, normas culturais e sociais, políticas governamentais, educação e 

capacitação, apoio financeiro, infraestrutura comercial e profissional, dentre os fatores 

passíveis de melhoria, destacou-se políticas governamentais, apoio financeiro e 

Educação clima econômico. Dentre os tópicos apontados como sendo os mais limitantes 

para o empreendedorismo, destacam-se o “nível de educação empreendedora no ensino 

fundamental e médio” e as “políticas governamentais: burocracia e impostos”. 

ENSINO DE EMPREENDEDORISMO 

No Brasil e no mundo ouvimos vários relatos de uma boa ideia que se tornou 

negócio de sucesso. Daí surge a dúvida de como uma pessoa se torna empreendedora e 

junto com ela a pergunta: é possível ensinar empreendedorismo? 

Dornelas (2008), lembra que até alguns anos atrás se acreditava que o 

empreendedorismo era inato, que o empreendedor nascia com um diferencial e era 

predestinado ao sucesso nos negócios. Pessoas sem essas características eram 

desencorajadas a empreender. 

No entanto, ficou constatado que isso não se passava de um mito. Essa 

concepção de que o empreendedorismo já nascia com as pessoas foi mudando ao longo 

dos anos. 

(...) cada vez mais se acredita que o processo empreendedor pode ser 
ensinado e entendido por qualquer pessoa e que o sucesso é decorrente de 
uma gama de fatores internos e externos ao negócio, do perfil do 
empreendedor e de como ele administra as adversidades que encontra no dia-
a-dia do seu empreendimento Dornelas (2008; p.23). 

Sarkar (2010) salienta que apesar dos traços empreendedores serem mais 

presentes em algumas pessoas do que em outras, o empreendedorismo pode ser 

promovido, onde os traços empreendedores possam florescer. 

Drucker (1986)apud. Lopes, (2011; p. 19) advogava que o empreendedorismo é 

uma disciplina que pode ser aprendida. Dai surge a prerrogativa de que se o 

empreendedorismo pode ser aprendido, o estímulo a práticas empreendedoras pode 
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desenvolver o perfil empreendedor, transformando as atitudes e comportamentos dos 

indivíduos. 

EMPREENDEDORISMO NA EDUCAÇÃO  

 “O ensino do empreendedorismo não teve origem nas escolas regulares, como 

habilidade a mais a ser desenvolvida nos alunos, nem nas discursões filosóficas dos 

educadores Lopes (2010, p.6)”. A orientação sobre o empreendedorismo teve início no 

meio acadêmico, principalmente no curso de administração de empresas, que apareceu 

como uma necessidade prática a ser desenvolvida nos universitários. 

Historicamente, o empreendedorismo surgiu nas faculdades de administração 

dos Estados Unidos, e se propagou por diversos países. 

Um assunto que levantou diversas discursões entre especialistas da área e dividiu 

opiniões fundamentou, na configuração do ensino e na aprendizagem do 

empreendedorismo. O motivo incidiu nas indagações: Você nasce empreendedor? Ou 

você se transforma empreendedor? Drucker, (1985)apud. LOPES, (2010) afirma que o 

empreendedorismo é uma disciplina que pode ser aprendida. 

Conforme Fillion (1999) apud. Lopes (2010) a educação empreendedora: 

É diferente do processo de ensino tradicional pode se calcar mais na atividade 
do aluno, numa forma mais experimental, mais prática e contextualizada no 
mundo real e que prepara o indivíduo para lidar com as incertezas, a falta de 
recurso e a indiferenciação típica do início da organização/iniciativa. E que 
incentiva a imaginação e análise. 

Segundo Aiub (2002, p.13) “educação empreendedora é um dos caminhos 

encontrados para a criação de um ambiente que estimule comportamentos sociais 

voltados para o desenvolvimento da capacidade de geração do próprio trabalho”. 

Já Jamieson (1984) apud. Costa; Carvalho (2011) sugere três categorias para o 

ensino e formação em empreendedorismo: 

i) Educação sobre a empresa, onde o principal objetivo é aumentar a 
consciência sobre a criação da nova empresa; ii) Educação para a empresa, 
onde a aprendizagem é centrada nas atitudes e associadas à criação e gestão 
de novas empresas, principalmente aquelas relacionadas com as questões de 
gestão e de criação de um novo negócio; e iii) Educação na empresa, sendo o 
alvo estabelecido por empresários. 
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 Para alcançar os propósitos da educação empreendedora, é de suma importância 

compreender e capacitar o conhecimento do corpo docente na integração de 

empreendedorismo nos cursos e disciplinas ministradas. 

O sistema de ensino do empreendedorismo precisa ser arquitetado de forma 

analítica, expandindo a área de desempenho, ou seja, os educadores devem ir mais a 

frente do conteúdo programático clássico, acrescentando princípios capazes provocar 

reflexões críticas e conscientes nos acadêmicos da importância do empreendedorismo 

para o desempenho do negócio. 

 Em consonância a isso Aiub (2002, p.72) afirma que: 

Criar um ambiente educacional propício para o surgimento de 
empreendedores potenciais é vital diante dos novos desafios da 
competitividade global e da inovação tecnológica, exigindo um novo 
profissional, um contínuo inovador, um empreendedor. 

 A função do professor, nesse processo de educação, é de fomentar, instigar, criar 

canais de discussão motivadores, pois o ensino dessas alterações incididas, não está em 

livros tradicionais e sim no conhecimento adquirido no dia a dia das organizações, em 

artigos especializados e em outras práticas de ensino. 

ENSINO DE EMPREENDEDORISMO NAS UNIVERSIDADES 

Quando comparamos o Brasil com outros países do mundo percebemos uma 

enorme diferença no que diz respeito à promoção do empreendedorismo. Uma boa 

forma de disseminar esse conceito é por meio das universidades.  

“Com algumas exceções, no geral, as universidades brasileiras não possuem 
em seus currículos universitários o conceito e o ensino do empreendedorismo 
em seus diversos cursos, como faz boa parte das universidades norte-
americanas. Não queremos dizer que todos os empreendedores aprendem 
esse oficio na universidade, porém, é grande a possibilidade de um 
empreendedor ter sucesso após frequentar algum tipo de ensino voltado para 
o empreendedorismo Tuzzo (2005; p. 217).” 

Entretanto não podemos deixar de ressaltar a crescente evolução que vem 

ocorrendo com o empreendedorismo nas universidades do Brasil e do mundo nos 

últimos anos. A educação empreendedora nunca foi tão importante em termos de cursos 

e pesquisa acadêmica. O número de universidades e faculdades que oferecem pelo 

menos um curso em empreendedorismo aumenta a cada ano. O numero de professores 

ensinando empreendedorismo e o numero de disciplinas mantidas por doações 

aumentam regularmente Hisrich (2009).   
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Nesse momento do empreendedorismo a universidade se torna uma importante 

influência na vida dos universitários. Tuzzo (2005) aponta que nas universidades é 

possível trabalhar as técnicas e as metodologias, além de proporcionar o acesso a 

informação que poderá fazer com que um empreendedor tenha sucesso. Mais que isso, 

despertar o espírito empreendedor de aqueles que ainda não se deram conta dessa 

possibilidade de trabalho.  

IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO NO CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CL AROS 

– UNIMONTES  

No passado era comum, as organizações iniciarem seus negócios se nenhuma 

forma de planejamento, executando todos os seus serviços de forma empírica e tendo 

como base de negócio apenas suas experiências. 

O novo cenário econômico tem sido caracterizado por intensas transformações. 

Os avanços ocorridos mostram-se cada vez mais permanentes e decisivos, de forma 

distinta dos antigos paradigmas. 

O universo das organizações estabelece que as elas estejam capacitadas a 

desenvolver suas atividades com a melhor concentração de esforços e recursos, tornado 

os processos cada vez mais eficiente e eficaz.  Aos poucos, a sociedade começa 

perceber como se torna indispensável a figura dos administradores para a gerência das 

organizações. Profissionais com capacidade de desenvolver habilidades técnicas e 

humanas que proporcione o suporte apropriado no desdobramento dos objetivos e metas 

da organização.  

Nessa perspectiva, a Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES, 

localizada no município de Montes Claros, procura acompanhar as transformações do 

novo cenário mundial. A preocupação por essa mudança é logo apresentada na 

definição da missão do curso de graduação de Administração no Projeto Político-

Pedagógico (PPP): “Contribuir para a melhoria e transformação da sociedade, atender às 

inspirações e aos interesses da comunidade e promover o ensino, a pesquisa e a 

extensão com eficácia e qualidade”. 
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O curso de graduação proposto pela Universidade Estadual de Montes Claros 
- UNIMONTES, denominado Administração, tem como principal objetivo a 
formação na modalidade de bacharelado, com caráter generalista, de 
profissionais/cidadãos com sólido domínio conceitual capazes de desenvolver 
habilidades e competências técnicas e humanas, como empreendedores, 
tomadores de decisão e pesquisadores, para o pleno exercício da profissão e 
atuação como agentes transformadores em prol do bem comum. Unimontes 
(2008). 

 De acordo com isso, pode se afirmar que o curso de Administração da 

UNIMONTES é um meio de formação de profissionais com características 

empreendedoras, ou seja, profissionais com capacidades de gerir recursos, tomar 

decisões e possuir atitudes inovadoras, criativas, visionárias e outros atributos. 

O curso de Administração da UNIMONTES busca envolver as funções dos 

administradores nas organizações com a formação de profissionais com particularidades 

empreendedoras.  Pode se afirmar que o curso de Administração pretende se adaptar a 

nova realidade. A implementação da disciplina EMPREENDEDORISMO na estrutura 

curricular com enfoque na elaboração e análise projetos empreendedor demonstra 

claramente a preocupação da universidade com a disseminação do assunto. 

A disciplina ministrada pelo curso busca vincular o atributo do 

empreendedorismo com a formação dos acadêmicos. Ressaltando que o curso de 

Administração, proporciona maior familiaridade com o mundo dos negócios e possui os 

agentes educacionais que influenciam diretamente na formação de empreendedores cada 

vez mais capacitados. 

Conforme Pantzier (1999, p.16): 

“Tipicamente no Brasil, empreendedores são pessoas com pouco preparo 
gerencial e eventualmente até com baixo nível de instrução acadêmica. 
Adicionalmente, empreendedores apresentam, independentemente de sua 
qualificação, uma visão unilateral de negócios, isto é, ou eles estão mais 
voltados para o desenvolvimento do produto ou estão mais voltados para 
inserção (de produtos) no mercado”. 

Um dos papéis da universidade é contribuir com desenvolvimento da sociedade 

e a formação de empreendedores, através do curso de Administração, auxilia na 

concretização dessa missão. 

FEIRA DE EMPREENDEDORISMO 

A disciplina de Empreendedorismo no Curso de Administração é coerente com o 

objetivo do curso como um todo e muito embora empreendedorismo seja um tema 
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amplamente discutido nos dias atuais, seu conteúdo, varia muito de um lugar para outro, 

de país para país, de autor para autor. Isso porque, embora tenha como origem pesquisas 

em economia, o empreendedorismo recebeu fortes contribuições da psicologia e da 

sociologia, o que provocou diferentes definições para o termo e, como conseqüência, 

variações em seu conteúdo.  

A Feira de Empreendedorismo é um projeto vinculado à disciplina de 

Empreendedorismo, que visa possibilitar aos acadêmicos uma oportunidade de expor 

trabalhos à comunidade, apresentando idéias de negócios e demonstrando a sua 

viabilidade. Constitui-se em organização de espaço para a prática do aprendizado e 

vivenciado pelos acadêmicos na construção do Plano de Negócios e a demonstração do 

mesmo. 

A proposta de trabalho conduzida pelos acadêmicos condiz com os conteúdos 

assimilados em sala de aula, compreendendo o estudo das competências dos 

empreendedores de sucesso e direcionando os alunos para o desenvolvimento de uma 

idéia de negócio e o seu processo visionário, direcionando dessa forma a construção do 

Plano de Negócios. 

 

METODOLOGIA  

Primeiramente, utilizou-se uma pesquisa bibliográfica em diversas obras, 

publicações e pesquisa a internet relacionada ao tema “Empreendedorismo na 

educação”. A pesquisa bibliográfica é conceituada como documentação indireta, 

consiste em fonte secundária. “É aquela que busca o levantamento de livros e revistas 

de relevante interesse para a pesquisa que será realizada. Seu objeto é colocar o autor da 

nova pesquisa diante de informações sobre o assunto de seu interesse”. Medeiros (2011, 

p. 39). 

Este trabalho é classificado com base nos seus objetivos, como uma pesquisa 

descritiva. Para Gil (2008) as pesquisas descritivas têm como objetivo principal a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis. São inclusas neste grupo as pesquisas que 

têm por objetivo levantar opiniões, atitudes e crenças de uma população. 
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Uma das características mais significativas está na utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário, e a observação sistemática 

Gil (2008, p.42) 

Um roteiro de entrevistas foi criado, com o propósito de averiguar junto aos 

líderes de cada uma das equipes que apresentaram Planos de Negócios nas duas edições 

da Feira de Empreendedorismo. Com vistas a obter informações atinentes aos objetivos 

da pesquisa e sobre a percepção da importância da disciplina na formação do 

administrador, foram realizadas oito entrevistas seguindo o roteiro que é apêndice deste 

trabalho. 

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

Para se conhecer a influência da Feira de Empreendedorismo e da elaboração do 

plano de negócios na formação acadêmica dos alunos da UNIMONTES, buscou-se 

conhecer as propostas de empreendimentos apresentadas nas edições da feira de 

empreendedorismo e as opiniões dos acadêmicos sobre a representatividade da 

disciplina de empreendedorismo no curso de Administração da UNIMONTES e da 

realização da feira de empreendedorismo e do plano de negócio no seu futuro 

profissional. Para conclusão desses objetivos foram feitas entrevistas com um integrante 

de cada projeto de empreendimento apresentado nas feiras de empreendedorismo. 

APRESENTAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS 

A primeira edição da feira realizada em Dezembro 2011 e teve um total de 

quatro projetos apresentados. São elas: Contendas Cerâmica, Galeria Central, Nortfrut e 

Reali$a. 

A Contendas Cerâmica Ltda. foi um projeto de implantação de uma cerâmica 

que teria como foco principal a produção de telhas cerâmicas em Brasília de minas. 

Karine de Jesus Rodrigues Santana, uma das responsáveis pela elaboração desse 

projeto, afirmou em entrevista que “a cidade se julgava propícia para a implantação 

dessa empresa, pois não haveria concorrente direto. Seria a única empresa do mesmo 

segmento na região. Isso somado ao crescente mercado da construção civil seriam os 

principais pontos fortes dessa empresa.” O investimento seria em torno de R$ 

1.000.000,00 e teria retorno em três anos. 
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O empreendimento Galeria Central seria uma galeria composta de vários pontos 

comerciais para locação. Segundo Romário Fernandes, um dos responsáveis pelo 

projeto, “a ideia era reunir varias empresas do setor de comércio, entre outros, em um 

ponto estratégico na cidade, a preços acessíveis”. Ao falar dos pontos fortes que 

viabilizava esse empreendimento, ele afirmou que “que a cidade contava com aluguéis 

caros e as empresas tinham dificuldades de se manter devido ao alto custo. No nosso 

projeto, seria criada uma galeria com 40 espaços, que seriam alugados a um preço 

abaixo do oferecido no mercado, e seria um ponto de referencia na cidade, tendo vista 

que a mesma não possui shopping, cinema ou centro de convenção, por exemplo”. 

O empreendimento Nortfrut propôs a missão de oferecer comodidade, 

praticidade e facilidade a população em geral, com uma linha de polpa de frutas e 

derivados, com sabores regionais, disponíveis o ano todo. Com isso contará com uma 

vasta gama de fornecedores, sendo eles, produtores de frutas da região. 

O empreendimento Reali$a seria uma empresa que prestaria consultoria 

financeira. O público alvo da Reali$a seria tanto pessoas físicas, como pessoas jurídicas, 

promovendo bem estar financeiro familiar e empresarial. O acadêmico Saulo Carvalho 

(um dos responsáveis pelo projeto) ao falar da Reali$a faz a seguinte afirmação: “A 

Reali$a visaria dar suporte em soluções para pessoas físicas e pessoas jurídicas 

promovendo, desse modo, um bem estar financeiro familiar ou um gerenciamento eficaz 

em finanças empresariais”.  

A segunda edição da feira de empreendedorismo aconteceu em Dezembro de 

2011 e contou com quatro projetos de empreendimentos. São eles: Acerta treinamento e 

desenvolvimento de pessoas, Frigobrás, Ká entre nós e Unibar. 

A Acerta treinamento e desenvolvimento de pessoas seria um empreendimento 

que teria por objetivo capacitar e treinar pessoas para que elas se insiram no mercado de 

trabalho, ou mesmo capacitar aquelas pessoas que já estão inseridas no mercado. A 

acadêmica Cleonice (uma das pessoas responsáveis pelo projeto) afirmou que para 

identificar essa oportunidade eles fizeram uma pesquisa de mercado onde se notou 

deficiência principalmente no atendimento, e chegaram a conclusão de que há demanda 

para esse tipo de prestação de serviço (treinamento e capacitação). Ela menciona a 

missão da empresa: “A missão da Acerta é treinar e desenvolver pessoas que já estão 

inseridas no mercado de trabalho ou querem se inserir no mercado de trabalho”. 
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O empreendimento Frigobrás seria um frigorífico que atenderia a região próxima 

a Brasília de Minas, mas com pretensões de expansão. A oportunidade foi percebida 

quando os acadêmicos perceberam descumprimento de normas por parte dos abatedores 

locais. Daí surgiu a ideia de criar um frigorífico que atendesse as normas e exigências 

legais. O acadêmico Isac Carvalho Rosa (um dos responsáveis pelo projeto) menciona a 

missão (razão de ser) e o público-alvo da empresa em entrevista: “Nossa missão seria 

oferecer carne de qualidade. Iríamos trabalhar a principio apenas com abate bovino. O 

nosso público-alvo seriam os açougues, restaurantes e grandes empresas que possuem 

muitos funcionários”. 

O empreendimento Ka entre nós seria uma indústria têxtil e teria o foco na 

produção de calças jeans. A entrevistada e uma das responsáveis pelo projeto Ana 

Glécia Ribeiro relatou uma grande abundância de mão-de-obra competente nessa área. 

Ela afirma ainda que “a característica principal do projeto seria a inovação e a 

qualidade, buscando assim despontar na região como um negócio promissor. 

O empreendimento Unibar seria um bar que teria como diferencial apresentações 

com estilos musicais variados. Alindcy Maria Neves dos Reis (uma das responsáveis 

pelo projeto) fala sobre os serviços oferecidos no Unibar:  

Vimos o Unibar como um lugar diferenciado que atendesse a todos, com uma 
programação variável de música e estilos diversos, incluindo show ao vivo e 
karaokê. As comidas variam desde o tradicional espetinho até salgados 
diferentes, diversas bebidas e drinks, sempre analisando custos, capital, 
concorrência, fornecedores, público-alvo e demais pontos. 

Para ela, após realizarem o plano de negócio constatou-se a viabilidade do 

projeto. 

A INFLUÊNCIA DA DISCIPLINA DE EMPREENDEDORISMO NO F UTURO 

DOS ACADÊMICOS DA UNIMONTES – UMA PERSPECTIVA SUBJE TIVA.  

Aqui se buscou conhecer a opinião dos acadêmicos sobre a influência da 

disciplina de empreendedorismo no seu futuro como administrador. 

Sobre essa questão Karine de Jesus Rodrigues expôssobre o papel do professor 

no desenvolvimento da disciplina com a seguinte declaração: 

O professor é o maior parceiro na empreitada de fazer o aluno empreender. 
Ele é visto como alguém que vai prover os recursos para que os alunos 
desenvolvam e aprimorem o próprio espírito empreendedor. Assim, o saber 
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deve ser utilizado para a construção de alguma coisa que faça sentido para o 
indivíduo, pois as coisas mais importantes não podem ser ensinadas, mas sim 
descobertas e apropriadas pela própria pessoa. 

Em entrevista Romário Fernandes apontou a importância de se poder visualizar 

o mercado antes de se inserir no mesmo. Para ele, a disciplina de empreendedorismo 

estimula a criação por parte dos acadêmicos: “a disciplina faz com que mostremos nossa 

capacidade de criação e principalmente de diferenciação”. Aindarefereà capacidade de 

testar a viabilidade do projeto: “Com a disciplina o indivíduo tem a capacidade de 

estimar se sua empresa, projetada com base na sua visão, expectativas, pesquisa e 

conhecimento de mercado, é viável ou não”. 

O entrevistado Deivid Moreira Neryafirma que a disciplina de 

empreendedorismo é indispensável na formação do profissional de administração, pois 

desenvolve a noção de empreender dos acadêmicos e a capacidade de identificar e 

avaliar a viabilidade de uma oportunidade. 

Para Saulo Carvalho o estudo da disciplina de empreendedorismo “proporciona 

uma vivência dos conteúdos contemplados em sala de aula, estimulando análises 

aplicadas em cenários reais. E isso é muito válido porque está nos preparando numa 

perspectiva mais próxima do nosso futuro”. 

A acadêmica Cleonice Ferreira de Oliveira afirma que nem todas as pessoas 

nascem empreendedoras e que as pessoas podem aprender a ser empreendedoras. Ela 

acredita que a disciplina de empreendedorismo é fundamental nesse aprendizado e que 

seu estudo pode ajudar a alinhar teoria e prática. 

Segundo Isac Carvalho Rosa a disciplina é importante uma vez que ensina a 

trabalhar os processos de um empreendimento: “A disciplina é fundamental. Um 

administrador deve seguir metas, correr riscos calculados e planejar; e para você ter uma 

ideia do que é entrar em um mercado, você tem que estar disposto a seguir esses 

passos.” A disciplina proporciona uma melhor visualização do processo de empreender. 

Ana Glécia Ribeiro assegura que a disciplina de empreendedorismo éde suma 

importância, vista que coloca o universitário a par dos caminhos a percorrer de um 

empreendimento, construindo assim uma competência almejada nos administradores. 

Para ela a capacidade de empreender pode ser desenvolvida na universidade e é uma 

qualidade que todo administrador deve apresentar. 
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Alindcy Maria Neves Reis ao falar do valor da disciplina de empreendedorismo 

expõe a capacidade que a universidade possui em desenvolver as habilidades de um 

empreendedor. Afirma que “a arte de ser um empreendedor muitas vezes já nasce com o 

indivíduo, porém a necessidade pode torná-lo um excelente profissional.” Também 

menciona benefícios da disciplina de empreendedorismo no curso de administração: “A 

disciplina nos da uma aula prática que falta no curso. Observa-se como é complexo e 

importante o plano de negócios, ter estratégias e ter algo a almejar”. Segundo Alindcy 

Maria Neves Reis a disciplina é indispensável para a formação acadêmica, pois esta 

pode despertar as características empreendedoras em cada universitário. 

A INFLUÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE EMPREENDEDOR ISMO E 

ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO NO FUTURO DOS ACADÊM ICOS 

DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIMONTES – UMA PERSPE CTIVA 

SUBJETIVA. 

 Aqui se buscou conhecer a opinião dos acadêmicos do curso de administração da 

UNIMONTES sobre a influência da experiência vivenciada na feira de 

empreendedorismo e elaboração do plano de negócios no seu futuro como 

administrador. 

 Para Karine de Jesus Rodrigues Santana a feira de empreendedorismo e a 

elaboração do plano de negócios contribuíram muito para seu futuro, mesmo que ainda 

não tenha se formado. Afirma que: “me fez perceber que ter o próprio negocio não é 

apenas a realização de um sonho; e que requer planejamento, disciplina e ainda por 

cima ter muita força de vontade”. Quando perguntada se a experiência vivida poderia 

contribuir para um futuro empreendimento ela disse que “a experiência muito válida e 

proveitosa; aprendemos realmente como abrir um negócio e mantê-lo no mercado. Com 

os conhecimentos adquiridos já temos uma boa base para termos um empreendimento 

futuro”. 

 Romário Fernandes acredita que a experiência vivenciada acrescentou e muito 

para sua formação. Para ele a experiência da feira mostra a realidade do mercado, 

principalmente devido ao auxílio do plano de negócio que é uma ferramenta de muita 

utilidade para quem está pensando em empreender. Romário ainda afirma que a 

participação na feira e utilização do plano de negócio pode contribuir para um futuro 

empreendimento: “Tudo isso é base para montar um negócio; a experiência nos mostrou 
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uma visão de como comporta o mercado, e a possibilidade de resolver erros no início do 

projeto, sendo essa uma das maiores dificuldade daquele que está entrando no 

mercado”. 

 Para Deivid Moreira a experiência vivenciada na feira de empreendedorismo e 

na elaboração do plano de negócio ajuda o acadêmico a lhe dar com situações de 

conflitos entre grupos de trabalhos e a melhorar o trabalho em equipe. Ele acredita que a 

experiência vivenciada vai contribuir para um futuro empreendimento e já até planeja 

um negócio próprio: “a partir de aspectos observados no evento, além do conhecimento 

obtido como empreendedor e administrador, foi que me interessei pelo plano de negócio 

e a partir dele comecei a planejar um empreendimento que já está em construção.” 

Ainda no que se refere a experiência vivenciada a acadêmica Cleonice Ferreira de 

Oliveira relata: “você tem que desenvolver sua criatividade, trabalhar em conjunto, 

prover seu desenvolvimento pessoal”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente artigo buscou identificar a importância do ensino de 

empreendedorismo e qual impacto da realização da feira de empreendedorismo na 

formação dos acadêmicos, do curso de graduação em Administração da Universidade 

Estadual de Montes Claros-UNIMONTES, campus Brasília de Minas. Com intuito de 

visualizar se a feira de empreendedorismo desenvolve nos alunos algum tipo de 

comportamento empreendedor. Contudo, não se pode assegurar que tais características 

sejam garantia de sucesso, mas elas podem proporcionar uma maior disposição para 

empreender. 

 O indivíduo que tem um perfil empreendedor nato possui maiores chances de 

alcançar sucesso no momento da iniciação e no desenvolvimento de seu próprio 

negócio, ou até mesmo dentro de uma organização, na qual já seja atuante. Porém, 

apesar de um indivíduo não possuir as características comportamentais ideais de um 

empreendedor, estas podem ser adquiridas, desenvolvidas e aperfeiçoadas no decorrer 

da vida, através da prática do ensino de empreendedorismo. 

Neste contexto, as instituições de ensino superior de cursos de administração 

possuem um papel fundamental. Uma vez que seus profissionais devem refletir, que 

empreendedorismo não é uma disciplina comum, necessitando assim, chamar a atenção 
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do acadêmico, uma vez que este, em muitos casos, nunca pensou em criar seu próprio 

negócio. Sendo assim, durante as aulas de empreendedorismo, devem ser utilizadas 

metodologias ativas, construtivistas, onde o professor possui um papel fundamental de 

acompanhar cada participante individualmente em seus objetivos de aprendizagem e 

constantemente apontar os possíveis caminhos para a realização desses objetivos. 

Foi possível compreender que as percepções dos acadêmicos indicam 

dificuldades em se realizar a feira, que faz parte do processo de ensino de 

empreendedorismo, e apontam como a maior delas, a inexistência de livros ou material 

didático que sirva de base ou suporte para esta disciplina. Indicam ainda o fato dela ser 

estudada apenas em um período, o que dificulta em muito a realização feira, uma vez 

que estudantes não haviam tido conhecimento prévio da disciplina, por não ser 

estudadas em períodos antecessores, e com poucos recursos disponíveis e terem de 

realizar uma feira. 

Os empreendedores são os grandes responsáveis pelo desenvolvimento local e 

regional. Portanto, é preciso que as universidades se preocupem em formar e 

desenvolver cada vez mais, características empreendedoras nos alunos de graduação, 

para que seja garantida a geração de novos empreendimentos de sucesso, condição 

fundamental para o desenvolvimento econômico. 
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APÊNDICE 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1.Apresente conceitualmente o plano de negócios apresentado por sua equipe na Feira 

de Empreendedorismo (Busque as características principais) 

2.Na sua opinião, qual a importância da disciplina de empreendedorismo para a 

formação do administrador? 

3.De que forma o aprendizado da elaboração do plano de negócio, e da organização da 

feira de empreendedorismo contribuiu para sua formação como administrador? 

4.Você acredita que a experiência vivenciada é capaz de proporcionar um aprendizado 

para um futuro empreendimento? 

5.Que pontos positivos você destacaria na disciplina e na feira de empreendedorismo?  

6.Que pontos negativos ou aspectos a serem aprimorados você apresentaria como 

sugestão para a disciplina e para a feira de empreendedorismo? 

 


