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INTRODUÇÃO 

O ambiente das organizações neste século XXI caracteriza-se pelas mudanças efetivas com grandes 
impactos em todos os setores econômicos mundiais, no qual a crescente competitividade entre empresas nacionais e 
internacionais tem provocado à necessidade de rever paradigmas de gestão, formas de atuação e uma conste 
interação ambiental (FLEURY; FLEURY, 2003). Mudanças provocam novas formas de produção e competição entre 
empresas nos diversos setores e mercados. Neste contexto, o desafio organizacional é o desenvolvimento e a geração 
de conhecimento que possa ser transformado em novos processos, produtos e serviços competitivos e vantajosos, ou 
seja, inovadores. 

O projeto teve como objetivo desenvolver ações para estimular o espírito inovador dos micros e pequeno 
empresários da região da Grande Dourados – MS. Foi desenvolvido em parceria com a Associação Comercial e 
Empresarial de Dourados-ACED, para a promoção e realização de ações inovadoras nos negócios, de forma garantir a 
competitividade e sustentabilidade gerencial.  
 
MÉTODOS 

O projeto de extensão universitária foi um estudo de 
intervenção nas pequenas e micros organizações da região da 
grande Dourados-MS, incluindo-se as empresas inscritas na 
ACED, no período compreendido de junho de 2014 a junho de 
2016.Na ação denominada Seleção dos Empreendedores, 
foram realizadas reuniões com vistas a firmar parceria para o 
projeto em seguida juntamente com a ACED os empresários 
foram convidados para uma palestra sobre inovação e 
empreendedorismo. No momento do encontro foi entregue um 
formulário para identificar o perfil e o interesse do empresário 
em participar do projeto. Em seguida o grupo de professores se 
reuniram para analisar o perfil dos empresários e estabelecer a 
estratégia de orientação e as etapas seguintes do projeto.  

Foram elaboradas orientações específicas pelas 
necessidades indicadas.   Em outro momento o projeto envolveu alunos e professores para identificar as necessidades 
dos empresários, bem como reuni-los para apresentar as possíveis soluções aos problemas elencados. O projeto teve 
duração de um ano envolvendo acadêmicos e professores da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e 
Econômica – FACE/UFGD.  
 
RESULTADOS 

Os resultados alcançados demonstram que os empresários participantes do projeto carecem de orientações 
para solucionar as demandas gerenciais como: aumento de participação no mercado através de novos clientes, 
redução de custos e conquista de novos mercados.  O projeto em sua essência possibilitou constatar a existência de 
um gap entre o curso de administração e as realidades organizacionais, constatando-se que há oportunidade para 
projetos que possam aproximar a universidade, docentes, discentes e empresários, direcionando-se desta maneira 
para o desenvolvimento de ações específicas para micro e pequenos empresários. O projeto proporcionou aos 
empresários o conceito, características, fundamentos, tipos, etapas, vantagens da inovação, de forma a levar estes 
empreendedores à consciência sobre a necessidade da inovação no contexto do micro e do pequeno negócio, seja 
inovando em produtos, serviços, marketing, estrutura, processos ou na gestão. Por meio de palestras reuniões, o 
projeto visou estimular o empresário para o tema.  
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