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RESUMO 
 

A presente pesquisa traz a proposta empreendedora de revitalização do posto de vendas dos produtos 

de origem animal e vegetal que são obtidos através de aulas práticas e manutenção da Unidade Sede 

do Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul. Traz relatos sobre problemas hoje encontrados 

no setor de produção e administrativo da Instituição. Desde o ano de 2016, a unidade vem sofrendo 

com os cortes orçamentários e de investimento, o que acarretou em diminuição de serviços essenciais, 

afetando assim a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Após o levantamento dos problemas 

e das oportunidades, são sugeridas nesta pesquisa algumas ações que podem ser tomadas pela 

administração para a retomada da atividade de comercialização dos produtos excedentes ao consumo 

de alunos e servidores daquela unidade.  

 

Palavras-chave: Empreendedorismo; Planejamento; Oportunidades; Prática. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho de conclusão do curso de pós-graduação em Educação 

Empreendedora trata sobre uma proposta de intervenção na forma de comercialização de 

produtos feitos e consumidos na Unidade Sede do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Catarinense - Campus Rio do Sul. 

Sabemos que empreendedorismo é de grande relevância da formação profissional, e 

com a elaboração desta proposta de revitalização do posto de vendas, poderemos trazer para a 

área pedagógica de nossa Instituição, um novo conceito para os cursos técnicos na área 

agrícola para o nosso Campus. 

Como qualquer outra, as habilidades empreendedoras devem ser trabalhadas em todos 

os níveis de ensino. Para aprimorar no individuo que já as possui e desenvolver nos indivíduos 

que as queiram ter.  

Proporcionar a vivencia do campo, da produção até a comercialização dos produtos 

aqui ensinados a obter é extremamente importante para o desenvolvimento profissional e 

pessoal do aluno. Além de podermos dar uma dimensão empreendedora na área agrícola, com 

a implantação efetiva de um posto de vendas, temos ainda, a possibilidade de conseguirmos 

recursos financeiros, para a utilização como bolsa de incentivo para os próprios estudantes, 

aquisição e pagamento de novos equipamentos necessários, contribuindo assim para o ensino, 

pesquisa e extensão, e, ocasionando também o fim de desperdício de alimentos e a própria 

divulgação da Instituição.  
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JUSTIFICATIVA  
 

No ano de 2016, os cortes orçamentários apresentaram um grande efeito para a 

educação no Brasil, chegando ao ponto de que em nosso Campus o orçamento foi parcelado 

em várias vezes, o que por sua vez faz com que a manutenção do Campus se torne difícil de 

ser mantida. O mesmo aconteceu em todos os demais Campus, que somam atualmente quinze 

em todo o estado de Santa Catarina.  

É grande a relevância quanto ao assunto a ser tratado, visto que a presente proposta apresenta 

além de uma oportunidade empreendedora, propõe soluções para sanar ou amenizar os 

problemas com relação a produção e o manuseio de alimentos que ali são consumidos e ou, 

talvez, comercializados pela Instituição. Como por exemplo: Falta de controle de consumo, 

falta de controle nas vendas, desperdício de alimentos, entre outros relatados no presente 

trabalho. 

 Desde que a nova gestão do Campus do IFC de Rio do Sul assumiu seus trabalhos, em 

primeiro de janeiro de dois mil e dezesseis, começou a tomar algumas decisões estratégicas 

em relação aos custos, algumas políticas de economia de recursos, como de energia elétrica e 

consumo de alimentos começaram a ser poupados. Vários alunos internos não poderiam mais 

permanecer no Campus durante os finais de semana, gerando assim uma economia no custo 

da alimentação e na energia elétrica. Os cortes no quadro de funcionários terceirizados, entre 

outras medidas, se tornaram extremamente necessários e emerge.  

Tais atitudes se fizeram necessário visto os gastos desenfreados em anos anteriores, 

tornando o Campus uma unidade gestora insustentável da forma que vinha sendo conduzida, 

diante do novo cenário financeiro a qual nos era apresentado. 

Segundo servidores mais antigos que ainda fazem parte do quadro de funcionários da 

Instituição, desde a sua criação, a antiga Escola Agrotécnica Federal, era praticada a venda de 

produtos excedentes ao consumo, e agora vemos a nova gestão tentando retomar estes 

trabalhos.  

A proposta de intervenção tem como objetivo principal, tornar esta prática de venda 

dos produtos produzidos no IFC e produtos excedentes ao consumo, uma prática que gere um 

retorno financeiro, e com isso possa trazer à Instituição uma forma de apoio a se desviar dos 

cortes, para que a qualidade do ensino permaneça.  
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Na intenção de valorizar as instituições públicas, e de proporcionar ensino de 

qualidade para a população, no dia 29 de dezembro de 2008, foi criada a Lei nº 11.892 que 

instituiu a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, no total, trinta e 

oito unidades em todo o território nacional.  

Entre estes, surgiu o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense - 

IFC, resultado de uma integração com as antigas Escolas Agrotécnicas, nas cidades de 

Concórdia, Rio do Sul, Sombrio, Araquari e Camboriú e com uma reitoria na cidade 

Blumenau. Atualmente o Instituto Federal Catarinense, além dos já citados, abrange mais dez 

municípios catarinenses. 

Proporcionando a comunidade local, ensino de todos os níveis, a Instituição busca 

atender as demandas regionais, tendo como principal objetivo a contribuição no 

desenvolvimento econômico e social. 

O Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul, teve seu início marcado 

exclusivamente para o foco na área agrícola, que era o demandava a região. A sua criação 

estreitamente ligadas ás adversidades econômicas e sociais, constatadas desde a década de 

setenta no Alto Vale do Itajaí. Atualmente o Campus contempla áreas como a informática, 

eletroeletrônica, agrimensura, matemática licenciatura, física licenciatura, agricultura, 

agroecologia, pedagogia, agronomia e engenharia mecatrônica. Bem como, diversos cursos de 

Formação Inicial e Continuada (FIC) em áreas que atendem à demanda regional.  

A proposta de intervenção será realizada exatamente na Unidade Sede, onde os itens 

são produzidos. Atualmente o Instituto Federal conta com cerca de mil e duzentos alunos, 

distribuídos em seis cursos superiores, três cursos técnicos subsequentes e três cursos técnicos 

integrados ao ensino médio. 

Se estima que o tempo de aplicabilidade é de seis meses a um ano, e o resultado 

esperado é o da “profissionalização” do posto de vendas, nas áreas de educação, pesquisa e 

extensão do Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul – Sede.  
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1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA E OPORTUNIDADE 

 

Atuando a mais de vinte anos na capital do Alto Vale, no estado de Santa Catarina, o 

Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul, traz em sua bagagem um histórico de 

contribuição para a comunidade Riosulense. Ainda popularmente conhecida como escola 

Agrotécnica, a Instituição vai além do seu papel de ensinar e formar bons profissionais na área 

técnica. 

Contendo a estrutura completa de alojamento e alimentação, oferece mais de 1500 

refeições diárias, entre café da manhã, almoço, janta e lanches. Muitos dos produtos utilizados 

para alimentar cerca de 1200 alunos e em média 200 servidores efetivos, terceirizados e 

estagiários são produzidos durante as aulas práticas pelos próprios alunos. 

Historicamente, a Instituição comercializava a produção excedente ao consumo dos 

seus alunos e servidores, como também realizava periodicamente um café colonial para a 

comunidade local, com o intuito de arrecadar verba para o melhoramento do ensino, pesquisa 

e extensão com a compra de equipamentos e insumos necessários. 

 

 

Produtos comercializados pelo campus no ano de 2008: 

Unidade de 

Medida 
Produto Colhido/Comprado/Produzido 

 Kg Abóbora Colhida  

Unidade Alface Colhido 

Unidade  Alface agroecológica Colhido  

Kg Asa de frango Comprado 

 Unidade (pote) Banha Produzido 

 Kg  Berinjela Colhido  

Unidade  Brócolis Colhido  

 Unidade  Cabeça Suína Criação  

Kg  Caqui Colhido  

Kg  Carcaça de Frango Comprado 

 Kg  Carne de Coelho Criação 

 Unidade  Carneiro Reprodutor  Criação 

Kg  Cebola Produzido 
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Kg  Cebola agroecológica Produzido 

Kg  Cenoura Produzido 

 Unidade  Codorna Viva Criação 

 Unidade  Coelho vivo Criação  

Kg  Coração Frango Comprado 

Kg  Coração Suíno Criação 

 Unidade  Cordeiro Criação 

Kg  Costela Ovelha Criação 

 Kg  Costela Suína Criação  

Unidade Couve Colhido  

 Unidade (pote) Doce de Leite Produzido  

Unidade Espinafre Agroecológico  Colhido 

Kg  Feijão carioca Colhido 

Kg  Feijão Preto Colhido 

Kg Fígado Galinha Comprado 

 Kg Frango Comprado 

 Unidade  Galinha Viva Comprado 

 Kg  Kiwi Colhido  

Kg Laranja Colhido 

 Kg Leitão Comprado 

 Litro (um)  Leite Produzido 

 Kg  Limão Colhido 

 Kg  Lombo Comprado 

 Unidade  Mel Produzido 

 Unidade  Milho Espiga Produzido  

 Kg  Miúdo Suíno Comprado 

 Kg  Moela Comprado 

 Kg  Moranga Colhido 

 Unidade (dúzia)  Ovos Produzido 

 Kg  Paleta de Ovelha Criação 

 Unidade  Pão de Forma Produzido 

 Kg  Pão Francês Produzido 

 Kg  Pernil Criação 

 Kg  Pernil de Ovelha Criação 

 Kg  Pés de Frango Comprado 

 Kg   Pés de Porco Criação 

 Kg  Poncã  Colhido 

 Kg  Queijo Frescal Produzido 
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 Kg  Queijo Prato Produzido 

 Kg  Retalho suíno Criação 

Unidade  Rúcula Colhido 

Kg  Tangerina Colhido 

Unidade Tempero Verde Colhido 

Kg Tomate Colhido 

Kg  Torresmo Produzido 

Kg  Toucinho Produzido 

Fonte: Coordenação Geral de Produção – Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul 

 

Valores arrecadados com as vendas, entre os meses de janeiro a julho de 2008: 

MÊS/ANO         VALOR MÊS VALOR TOTAL 

JANEIRO R$ 668,55                R$ 668,55 

FEVEREIRO R$ 678,01 R$ 1.346,56 

MARÇO R$1.639,75 R$ 2.986,31 

ABRIL R$ 2.199,08 R$ 5.185,39 

MAIO R$ 1.421,54 R$ 6.606,93 

JUNHO R$ 1.220,47 R$ 7.827,40 

JULHO R$ 2.261,12 R$ 10.088,52 

TOTAL ANO DE 2008 R$ 10.088,52 

Fonte: Coordenação Geral de Produção – IFC  

 

Pode-se constatar que até o mês de julho do ano de dois mil e oito, o valor gerado 

pelas vendas foi de R$ 10.088,52 (dez mil, oitenta e oito mil e cinquenta e dois centavos). 

No material disponibilizado para a presente pesquisa, só foram encontradas 

informações completas (produto e valor), no exercício de 2008, sendo assim obtemos 

informações sobre os valores arrecadados com as vendas junto a Tesouraria do Campus dos 

anos de 2016 e 2017 (até o mês de junho), de R$ 10.339,50 (dez mil, trezentos e trinta e nove 

reais e cinquenta centavos) e R$ 5.559,00 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove mil 

reais), respectivamente. Pode-se perceber uma enorme diferença em relação ao ano de 2008, 

onde o controle tinha um foco maior.  

No ano de 2016 o valor referente ao ano todo, foi praticamente o valor obtido até o 

mês de julho de 2008, e o valor obtido no de até o mês de junho de 2017 é menor que o valor 

obtido no mesmo mês daquele ano.   

A retomada das vendas por meio do posto de vendas implica em fatores como o 

levantamento dos números da produção e o levantamento do consumo interno, e desta forma, 

terão o número estimado para a manutenção de um bom estoque para o posto de vendas, e 
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consequentemente, para a retomada da venda destes produtos. Como já citado acima, a 

instituição vem passando por cortes orçamentários e de investimento conforme apresentado 

pelo Departamento de Administração e Planejamento do Campus e que apresento na figura 

abaixo: 

 

Figura 1: Investimento Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul 

 

Fonte: Departamento de Administração e Planejamento - IFC 

 

Figura 2: Histórico do orçamento 

 

Fonte: Departamento de Administração e Planejamento - IFC 
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 A revitalização do posto de vendas possibilitaria um novo recurso extra para 

Instituição. Que por sua vez, poderia investir ou pagar de acordo com as demandas existentes.  

Na Instituição, existe um setor responsável pela, elaboração, manipulação e produção 

dos alimentos, e um dos servidores responsáveis por este setor, o Servidor Eder Favretto, que 

também já foi aluno, relata sobre o antigo posto de vendas. Entrevista concedida em 18 de 

abril de 2017, na Coordenação Geral de Produção, Instituto Federal Catarinense – Campus 

Rio do Sul.  

 

Entrevistador: Sabemos que o posto de vendas possuía atividade de vendas 

diárias, porque isso não teve continuidade? 

Entrevistado A: A finalidade da instituição está fundamentada no ensino e 

houve um distanciamento nos últimos anos da metodologia de aprender fazendo. 

Como também houve uma orientação da procuradoria com relação à finalidade 

didática do posto de vendas, ou seja, se houvesse fins educativos, o posto deveria 

permanecer.  

Como as tentativas de envolvimento dos alunos no processo de comercialização 

foram pontuais, não houve uma justificativa didática consistente. Com o Aumento da 

destinação de recursos para compra de produtos alimentícios externos e, consequente, 

redução do fornecimento e uso de produtos internos para o refeitório institucional. 

Dificuldade nos tramites financeiros, como as compras sem pagamento a vista. 

Entrevistador: O Instituto Federal tem um controle do que é produzido na 

escola? Como é feito? 

Entrevistado A: Atualmente, o controle é parcial. Considerando, a dinâmica dos 

trabalhos de ensino e pesquisa nas Unidades Educativas de Produção. Os produtos que 

são produzidos com finalidade de ensino (em geral do curso técnico) e, consequente, 

destinados para a cozinha tem controle. Contudo, existe uma produção que deriva da 

pesquisa, e esta, tem um direcionamento sazonal para a cozinha (eventuais controles), 

porque o vínculo do docente com o Coordenação Geral de Produção não está estreito o 

suficiente (também existem questões legais com relação ao consumo de produção 

derivada de trabalhos de pesquisa). O controle geral é feito com o lançamento dos 

dados nas planilhas do Excel. O controle na Unidade Educativa de Produção é feito 

através de um bloco de controle diário ou semanal e estes dados são repassados ao 
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final de cada mês para um bloco mensal. Este bloco de controle entre o fluxo das 

Unidades Educativas de Produção não é mais lançado no sistema geral de controle 

institucional (isso aconteceu após a troca do sistema de controle institucional) 

Entrevistador: Há um controle de consumo interno? Como é feito? 

Entrevistado A: A produção que tem como destino a cozinha e registrada e 

lançada na planilha de controle geral. Eventuais fornecimentos de produtos não 

são registrados (frutas e hortaliças disponibilizadas na porta da cozinha e/ou do 

Coordenação Geral de Produção). 

Entrevistador: Qual a periodicidade das vendas hoje? 

Entrevistado A: Quinzenal e sazonal para alguns produtos. 

Entrevistador: Tem uma programação de vendas, ou são realizadas somente 

quando há excesso de produção?  

Entrevistado A: Normalmente, o excedente de produção é doado para 

instituições sem fins lucrativos ou comercializado. Contudo, há uma tendência 

da gestão atual em manter o posto de vendas ativo semanalmente. 

Entrevistador: O que é feito com os produtos que não são consumidos e 

também não vendidos no posto de vendas?  

Entrevistado A: Produtos perecíveis são descartados ou direcionados para o 

consumo animal. 

Entrevistador: O que é feito com o dinheiro arrecado pelas vendas realizadas? 

Entrevistado A: Destinado para a fonte 250. Explicando de uma forma mais 

especifica, a Tesouraria do Campus deposita este dinheiro por meio de uma Guia 

de Recolhimento da União, e este recurso volta para a Unidade Gestora através 

desta fonte. 

Entrevistador: Como responsável pelo setor de produção, qual sua opinião 

sobre reativar o posto de vendas?  

Entrevistado A: Quando pensamos e praticamos um sistema de ensino baseado 

no aprender fazendo, ou seja, onde os alunos desenvolvem atividades práticas e 

estas atividades geram produção, o posto de vendas tem um significado 

relevante. As vendas foram, historicamente, uma forma de divulgação da 

instituição na comunidade externa e referência na produção de alguns produtos 

(hortaliças, frutas e produtos cárneos). Nosso histórico institucional com o 

trabalho dos alunos através da cooperativa (2000 a 2003) gerou uma serie de 
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aprendizados positivos, porem foram grandes as pressões para o fechamento 

destas cooperativas de alunos. Entender de sistema agrário é um dos principais 

objetivos da formação técnica agrícola e a comercialização é um dos eixos 

principais na compreensão da produção e destino dela conforme Art. 6º, alínea f, 

do Decreto nº 90.922 que dispõe sobre o exercício da profissão de técnico 

industrial e técnico agrícola de nível médio ou de 2º grau: 

Execução e fiscalização dos procedimentos relativos ao preparo do solo até à 

colheita, armazenamento, comercialização e industrialização dos produtos 

agropecuários.  (Redação dada pelo Decreto nº 4.560, de 30.12.2002). 

     XX - planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita, responsabilizando-se 

pelo armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos 

produtos agropecuários; (Inciso incluído Decreto nº 4.560, de 30.12.2002) 

 XXVI - identificar e aplicar técnicas mercadológicas para distribuição e 

comercialização de produtos; (Inciso incluído Decreto nº 4.560, de 30.12.2002) 

XII - prestar assistência técnica na aplicação, comercialização, no manejo e 

regulagem de máquinas, implementos, equipamentos agrícolas e produtos 

especializados, bem como na recomendação, interpretação de análise de solos e 

aplicação de fertilizantes e corretivos; (Redação dada pelo Decreto nº 4.560, de 

30.12.2002)  

 

Entrevistador: Se o posto de vendas fosse integrado ao ensino no contexto 

empreendedor, a instituição teria servidores que contribuiriam no processo? 

Entrevistado A: Sim. Já foi assim por um tempo. A função justificada 

didaticamente dá sentido ao setor. 

Entrevistador: Já foram analisadas algumas propostas de revitalização do posto 

de vendas?  

Entrevistado A: Não. 

 

Com base nesta entrevista, o acompanhamento das atividades através de observação é 

que destacamos a oportunidade de “profissionalizar” e ou ensinar aos alunos a 

comercialização dos produtos de origem animal e vegetal que são obtidos no campus. 

Também verificamos os problemas a serem solucionados para tornar a proposta de 

intervenção capaz de atingir o sucesso e trazer uma melhora financeira para a instituição bem 

como a inserção do ensino do empreendedorismo rural na prática.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4560.htm
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O objetivo principal da presente pesquisa é desenvolver o empreendedorismo dentro 

da Instituição, tornando comum na vida do aluno, bem como trazer para a prática a teoria do 

empreender. Podendo com essa prática desenvolver nos estudantes, características 

empreendedoras para a continuação de um negócio familiar ou até mesmo o início de um 

novo negócio. 

Logo, também como objetivo desta pesquisa é tornar maior e frequente o recurso 

obtido com as vendas de produtos de origem animal e vegetal, adquiridos em razão das aulas 

práticas dos cursos técnicos de agropecuária e agroecologia, e também o superior em 

engenharia agronômica.  

Como objetivos secundários, podemos citar em ordem de prioridade: evitar o 

desperdício de alimentos, tornando o campus um referencial para a comunidade externa. Criar 

um “plano” de maior controle de produção, bem como dos alimentos consumidos pelas 

unidades no campus Rio do Sul.  

Atingindo os objetivos acima, sabemos também que o sucesso na venda destes 

produtos traz para o Campus maior visibilidade e maior participação na cidade a qual está 

inserida, além disso a implantação desta intervenção traz a possibilidade de um estudo de 

viabilidade de participação em feiras e até mesmo da criação de uma cooperativa estudantil. 

Incentivando nos alunos o desenvolvimento de práticas empreendedores.   

Segundo Rocha (2016) a prática ou atitude empreendedora pode ser impulsionada por 

determinada necessidade ou característica da organização. Pode-se dizer que o resultado de 

uma prática empreendedora, deve reunir características individuais, que podem ser estas 

inerentes ao indivíduo e ou desenvolvidas durante sua trajetória, mais as condições do 

ambiente ao qual ele está inserido.  

  

 “De igual modo, a competência empreendedora, que envolve 

empreendedores e o contexto de seu trabalho, embora abrangente e ao 

mesmo tempo dependente dos recursos individuais do sujeito, 

materializa-se como um importante canal envolvendo o conjunto de 

recursos individuais articulados aos recursos do meio, como forma de 

enfrentar situações complexas e viabilizar o processo de empreender”. 

(FEUERSHUTTE; ALPERSTEDT; GODOI, 2012, apud ROCHA et 

al, 2016, p. 54).  
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Logo, pode-se concluir que uma boa prática empreendedora, envolve fatores pessoais, 

assim como fatores organizacionais que podem proporcionar sucesso ou a falta dele na ação 

empreendedora. Os meios que cercam a organização podem apresentar um obstáculo difícil de 

ser ultrapassado pelo agente empreendedor, demandando conhecimento e competência do 

assunto. (Rocha, 2016). 
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2.  METODOLOGIA 
 

A pesquisa que resultou a presente proposta de intervenção foi realizada através de 

pesquisa qualitativa, na forma de análise documental, entrevista e revisão bibliográfica.  

Para a fundamentação da temática levantada, foi necessária a revisão na literatura, 

seleção de livros, artigos e leis que dispõe sobre o empreendedorismo, como 

empreendedorismo rural e também de leis sobre comercialização e manuseio de alimentos. O 

levantamento dos dados teve como caminho a determinação do tema, pesquisa bibliográfica, 

aplicação de pesquisa com o servidor responsável pelo setor, como também observação do 

processo de venda e de controle de consumo já realizado pela Instituição. 

Este estudo teve como objeto de estudo o Instituto Federal Catarinense - Campus Rio 

do Sul, que obtém alguns produtos com as aulas práticas dos cursos técnicos e superiores, 

sendo que parte disso vai para o consumo interno e o restante pode ser vendido no posto de 

vendas.  
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3.  O EMPREENDEDORISMO  
 

 

 

A temática tem o objetivo de ressaltar a importância do empreendedorismo no 

desenvolvimento de práticas organizacionais, tanto no ramo público, como no ramo privado. 

O continuo aumento da competitividade nos negócios, vem exigindo das empresas a busca de 

práticas empreendedoras para estar à frente de seus concorrentes. 

O empreendedorismo consiste em buscar em inovações oportunidade de negócios, com a 

intenção de obter desenvolvimento e reconhecimento no mundo organizacional. Segundo 

Dornelas (2005), empreendedor envolve fazer algo diferente e buscar de maneira continua o 

aprimoramento dos negócios, tendo como objetivo fundamental a inovação.  

Segundo Sebrae (2007), hoje os empreendedores são vistos de forma diferente no 

mundo dos negócios, são àqueles que assumem riscos em nome do crescimento econômico e 

produtivo. São indivíduos que geram emprego e que introduzem inovações no mercado. 

São vários os estudiosos que pesquisaram e trouxeram informações significativas no 

campo do empreendedorismo, autores estes trazidos pelo SEBRAE (2016) nos estudos 

direcionados a este tema (BRAZEAL; HERBERT, 1999; PARKER, 2011; LANDSTRÖM; 

HARIRCHI; ÅSTRÖM, 2012; ALDRICH, 2012). 

O que a maioria deles traz como conceito de empreendedorismo, é que se trata um 

esforço comum de empresa e pessoas para tornar uma ideia algo prático, utilizando 

criatividade e o desejo de tomar aquilo que a maioria chamaria de arriscado, em prática.  

Segundo Dolabela (2003) empreendedor é individuo que promove algo que julga ser 

inovador e que através de suas habilidades criativas consegui motivar a colaboração para 

atingir o sucesso do negócio. 

O espírito empreendedor é um potencial de qualquer ser humano e necessita de 

algumas condições indispensáveis para se materializar e produzir efeitos. Entre essas 

condições estão, no ambiente macro, a democracia, a cooperação e a estrutura de poder 

tendendo para a forma de rede. Sem tais “aminoácidos”, formadores de capital social, há 

pouco espaço para o afloramento do espírito empreendedor, que é um dos componentes do 

capital humano.  

O individuo empreendedor deve focar o seu olhar em identificar oportunidades e as 

suas atitudes devem manter focadas as pessoas, tais atitudes como estas determinam o sucesso 
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ou não de uma empresa. Uma das principais característica de um empreendedor e a 

necessidade realizar algo, esta característica faz com que o individuo possua extrema 

autoconfiança.  

Um empreendedor destaca-se por se apropriar de características, tais como a 

autoconfiança e a percepção de aproveitar oportunidades. Como o próprio conceito nos afirma 

empreender nos dias atuais, traz benefício desde o contexto local até o global, ou seja, desde 

um negócio criado em um bairro pequeno e até mesmo utilizar-se do conceito do 

empreendedorismo como uma prática de crescimento de um país. 

 

3.1.  ORIGEM DO EMPREENDEDORISMO  

 

A palavra empreendedor é derivada da palavra francesa entrepeneur, que significa 

“aquele que está entre” ou “intermediário”, e foi usada pela primeira  vez em 1725 pelo 

economista irlandês Richard Cantillon para caracterizar uma pessoa que assumia riscos.  O 

empreendedorismo desenvolveu-se como um serviço de criação diferenciada e valorizada, que 

envolve vários aspectos, desde o tempo necessário para transformar o projeto em algo 

inovador, o esforço depreensível desta ideia, assumir os riscos tanto financeiros como 

psicológicos e sociais, da busca pelo ideal econômico. (SEBRAE, 2007) 

Segundo Dolabela (2008) apud SEBRAE (2007),  

[...] o empreendedorismo não se trata de um tema novo, ele existe desde a  

primeira prática inovadora, e veio com o intuito aprimorar as relações interpessoais, bem 

como a relação homem e natureza.  

 A essência de empreender é saber identificar oportunidade que muitos não observam, e 

que o individuo empreendedor consegue enxergar o seu potencial. Segundo SEBRAE (2007), 

o empreendedorismo possibilita a realização pessoal, pois é possível unir prazer e trabalho, 

sendo esta a principal diferencial do mesmo, ele é capaz de causar nas pessoas a vontade de 

criar algo diferente do que já existe, basicamente empreendedorismo, consiste em fazer o que 

ainda não foi feito relacionado aos negócios. 

 

3.2.  A IMPORTÂNCIA DO EMPREENDEDORISMO  
 

O maior desafio encontrado no século XXI para os grandes e pequenos negócios é a 

transição entre práticas tradicionais e a aplicação de metodologias ousadas e transformadoras.  

Assim como os autores Longenecker; Moore; Petty (2004), os empreendedores pessoas sem 
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medo e consideradas populares perante a modernidade que a vida empresarial proclama. Eles 

são aqueles que conseguem em meio à crise ofertar emprego, introduzir inovações bem como 

estimular o crescimento econômico.  

A metodologia utilizada pelo SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas),é um órgão que presta assessoria aos brasileiros no ramo de empreender 

no Brasil uma das principais fontes deste trabalho, este mesmo órgão afirma que o 

empreendedorismo, além de ser primordial para a empresa, faz com a  mesma se mantenha a 

frente de seus concorrentes por ter atitudes de caráter inovador.  

“Atualmente os empreendedores são reconhecidos como componentes essenciais para 

mobilizar capital, agregar valor aos recursos naturais, produzir bens e administrar os meios 

para administrar o comércio.” (SEBRAE, 2007, p.2).   

Convencionalmente, as ideias surgem da inspiração e o mesmo acontece com os 

empreendedores. Essa inspiração vem de diversas fontes, muitas delas externas ao que o 

empreendedor vive. Ter ideias não é um processo tão simples, mas a forma que elas surgem 

são das mais inusitadas, típicas de pessoas inovadoras. Elas surgem desde a leitura de um 

livro, uma ida ao supermercado, uma festa ou uma caminhada.  

Portanto, a presença do empreendedor, pelas ideias que o mesmo tem, torna-se cada 

vez mais imprescindível para as organizações, quando as mesmas avaliam a necessidade de 

criatividade no ambiente de trabalho, do trabalho eficiente, da criação de uma nova postura de 

trabalho, fazendo com que a empresa consiga soluções rápidas, constantes e funcionais para 

estas organizações.  

 

3.3. CARACTERÍSTICAS E HABILIDADES DO EMPREENDEDOR 

 

Como visto anteriormente, o empreendedorismo está cada vez mais se tornando 

primordial nas atitudes diárias dentro de uma empresa. Custódio, (2011), afirma: 

O empreendedorismo está cada vez mais se tornando primordial nas ações dentro de 

uma instituição. Em um período onde a permanência em empregos formais está diminuindo e, 

os mais diversos setores do mundo organizacional é marcado por expressiva rotatividade, o 

empreendedorismo ao ser aplicado, passa a ser um importante diferencial para fortalecer a 

capacidade de superar desafios.  

Algumas características são deliberativas para identificar um indivíduo empreendedor. 

O SEBRAE (2007), em uma pesquisa que observou o modo como os empreendedores agem, 

definiu algumas características, listadas a seguir: 
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 Busca de oportunidade e iniciativa 

 Persistência 

 Comprometimento 

 Exigência de qualidade e eficiência 

 Correr riscos calculados 

 Estabelecimento de metas 

 Busca de informação 

 Planejamento e monitoramento sistemático 

 Persuasão e rede de contatos 

 Independência e autoconfiança 

 

Assim, na busca de implementar as características, ou uma parte delas, na gestão de 

negócios e a transformando em uma ação empreendedora, Drucker (1986), confirma que o 

empreendedor é uma pessoa capaz de demonstrar um comportamento inovador, criando uma 

satisfação para seu cliente, conforme visto nos itens acima -  é o mesmo pensamento de 

Dolabela (2008, p. 60) ser empreendedor não é apenas ter conhecimento,  

[...] mas a introjeção de valores, atitudes, comportamentos, formas 

de percepção do mundo e de si mesmos voltados para atividades em que o 

risco, a capacidade de inovar, de perseverar e de conviver com a incerteza 

são elementos indispensáveis. 

 

Nesse sentido, que a proposta advinda no capítulo a seguir, buscará dentro de uma 

proposta empreendedora, identificar oportunidades de mercado através de descobertas, 

desafios e realizações, assim como prima toda proposta empreendedora. 

 

3.4.  EMPREENDEDORISMO E O MEIO RURAL 

 

Segundo Batistiani (1999, apud Batistiani, 2001), o início das atividades agrícolas não 

está atrelado a uma escolha do indivíduo, assim como acontece nos outros ramos de negócio. 

A atividade rural desenvolvida, na maioria dos casos advém de herança familiar. Como já 

citado no presente trabalho, a criação das antigas escolas Agrotécnicas, está ligada a 

necessidade de qualificação agrícola da região. Mas além de saber sobre agricultura e 

produção é extremamente necessário que o produtor saiba como administrar a sua propriedade 

e também vender de forma eficiente e continua o que por ele é produzido. Desta forma, cabe a 
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seguinte pergunta: É possível o ensino do empreendedorismo ou já inerente ao indivíduo, 

como uma característica pessoal?  

 

Segundo Dolabela (1999. p. 109), é possível aprender a ser 

empreendedor, mas, como em algumas outras áreas, através de métodos 

diferentes dos tradicionais. Como ainda não há uma metodologia estruturada 

de ensino do empreendedorismo, utiliza-se o empreendedor real como 

modelo. Um traço característico do empreendedor é a capacidade de 

desenvolver métodos próprios de aprendizado durante a ação [...] Dolabela 

(1999) defende a necessidade do contato dos alunos com o funcionamento 

do mercado por meio de estudos de casos, biografias, jogos, com a 

finalidade de desenvolver processos de trabalho semelhantes aos utilizados 

pelos empreendedores. (apud GREATTI et al, 2010, p. 04).  
 

Ante o exposto, vimos que é possível ensinar o indivíduo a empreender, contudo 

vimos também não ser do jeito tradicional, professor, aluno e sala de aula. É necessário que 

ele possua a prática e aprenda a desenvolver as habilidades de empreendedor, para isto as 

instituições devem adotar diferentes formas de ensino, de maneira a despertar a competência 

empreendedora, como atividades práticas, viagens técnicas, estudos de casos, bem como 

demais metodologias que fujam do comum e faça o aluno pensar de maneira mais objetiva. Os 

cursos devem ter por objetivo não somente preparar o aluno para o mercado coorporativo, mas 

principalmente prepara-lo para a resolução de problemas que fogem ao ambiente interno.  

 

3.5.  A PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

O que determina o sucesso ou fracasso de um negócio é a busca pela compreensão dos 

fatores que podem determina-lo, dentre eles compreender o que se tenta gerenciar, o quê e o 

porquê.  Assim, gerenciar aquilo que é novo é basear-se em ter uma boa ideia, bem como 

fazer o cálculo estratégico dos riscos e aprender com o processo. Segundo entrevista com um 

dos funcionários do setor responsável pela produção, a prática de venda de produtos de 

origem animal e vegetal do Instituto Federal Catarinense- Campus Rio do Sul, era reconhecida pela 

comunidade local até o ano de 2008, quando a atividade foi questionada pelo procurador da 

instituição, pois até então não havia uma razão pedagógica para a venda dos produtos. O que 

este exigia, era que a prática pedagógica fosse inserida na venda dos produtos, como está não 

teve integração com o ensino, o posto de vendas foi encerrado e o que acontece hoje é uma 

venda sazonal e que somente é divulgada e realizada para os servidores do Campus.  

A sugestão desta intervenção seria de inserir o empreendedorismo nesta atividade, 

assim os alunos teriam a prática de todo o processo. Desde a produção até à venda dos 

produtos para o consumidor final. Para isso, seria de suma importância a integralização da 
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disciplina empreendedora nas disciplinas práticas, que possuam como resultado um produto 

de consumo.  

 

3.5.1. Contexto empreendedor e análise SWOT 

 

Um contexto empreendedor pode ser compreendido por um conjunto de características 

que nos levam a entender que determinado segmento está propicio para tal atividade. Dentro 

do empreendedorismo, a análise de contexto para um novo segmento, ou novo produto é de 

suma importância para o sucesso da atividade. (SEBRAE, 2016) 

Para que possamos medir e avaliar quais os parâmetros que interferem na 

prática de nossas atividades, precisamos estar ligados aos fatos e problemas 

que estão ocorrendo, tanto na nossa vida particular, como dos grupos 

familiares, profissionais e outros grupos externos que possam pesar na 

tomada de uma decisão. (SEBRAE, 2016, p. 13) 

 

Diante de tal afirmação é possível usarmos para detectar um contexto empreendedor, 

diversas ferramentas de estudo, dentre elas a analise SWOT, conhecida também como FOFA, 

que significa, Força, Oportunidade, Fraqueza e Ameaça. Esta análise é utilizada em processos 

de planejamento, e de acordo com seu resultado é possível determinar fatores positivos e 

negativos do empreendimento. (SEBRAE, 2016). Diante desta análise é possível 

identificarmos os pontos cruciais para a proposta de intervenção na recriação do Posto de 

Vendas no Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul: 

 

a) Forças – Ambiente Interno: Características que favoreçam o negócio, como por 

exemplo, confiabilidade na empresa 

b) Oportunidades – Ambiente Externo: São situações que a empresa não pode 

controlar, mas que podem favorece-la, como por exemplo o surgimento de uma nova lei. 

c) Fraquezas – Ambiente Interno: Características que dificultam o negócio, como 

por exemplo, produtos altamente perecíveis.  

d) Ameaças – Ambiente Externo: Também são situações que estão fora do 

controle da empresa, como por exemplo a escassez de trabalho ou também a alteração da 

legislação vigente.  
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A análise SWOT/FOFA é importante para determinarmos a concentração inicial dos 

trabalhos, para enfim a iniciação de tal atividade. Ao determinar os pontos acima descritos é 

possível determinar um planejamento estratégico para alavancar os pontos que favorecem e 

diminuir os pontos que desfavorecem a atividade empreendedora. (SEBRAE, 2016). 

 

Análise SWOT Posto de Vendas:  

 

 Forças: Produção através das aulas práticas, bom espaço nas áreas de produção, 

profissionais com experiência; 

 Oportunidades: Maior visibilidade do Campus.  

 Fraquezas: Distância da Unidade Sede, falta de controle interno de consumo e 

produção, falta de integralização ensino e venda de produtos; 

 Ameaças: Feiras municipais com produtos coloniais.  

 

3.5.2. Ações para revitalização do Posto De Vendas 

 

 Diante de todo o estudo até aqui desenvolvido, seguem ações para que torne o 

posto de vendas ativo novamente: 

 

a)  Integralização das vendas dos produtos com a disciplina de 

empreendedorismo, ou seja, dar ao posto de vendas a devida importância na formação do 

aluno, e tornar a venda daquele produto produzido parte do aprendizado. Segundo Lopes 

(2010), o empreendedorismo não é um apenas conteúdo teórico a ser discutido de forma 

comum dentro da sala de aula. O empreendedorismo deve ser sentido e vivido de forma 

prática, pelo aluno e realizado com interdisciplinaridade pela Instituição. Somente então será 

incentivado o aluno a pensar e agir de forma empreendedora.  

O assunto empreendedorismo dever ser tratado em todos os cursos e 

em todos os níveis. A dinâmica ambiental em que as organizações 

estão inseridas não permite mais que os empreendedores individuais 

administrem da mesma forma que faziam no passado. As IES 

(Instituições de Ensino Superior) devem criar condições para que o 

aluno possa se desenvolver e incorporar as habilidades necessárias do 
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complexo e disputado mundo de negócios em que vivemos. (LOPES, 

2010, p. 83) 

 

b) Incentivar a produção interna, evitando a compra de produtos que o Campus 

possa produzir, evitando o desperdício e tornando a Unidade autossuficiente em relação a 

produtos que ela possui capacidade técnica de produção. Deste modo, além de garantir a 

economia de custeio a Unidade garante a alimentação aos alunos e servidores 

c) Controle da produção e de consumo interno: É necessário estabelecer um 

controle do que é produzido nos setores e também do que é consumido pelas Unidades, daí 

então se pode chegar a um número de perspectiva de venda. Segundo Chiavenato (2008) o 

controle é um dos papéis mais importantes no mundo organizacional, é a maneira de medir se 

os processos estão de acordo com os objetivos da organização. Ele precisa ser constante e faz 

com que as ações se tornem cada vez melhores para obtenção dos resultados esperados. 

d) Criação de um software de controle de vendas e de pagamento: Com os dois 

cursos na área de informática, o campus pode utilizar destes para propor aos coordenadores a 

criação de um software interno para melhor controle de saída dos produtos e gestão de 

estoque, como também dos pagamentos realizados. 

e) Estimativa de produção: Calcular o potencial de venda de cada setor, para ter o 

número de produtos obtidos para venda, subtraindo a quantidade consumida pela Unidade. A 

estimativa de produção é de suma importância para a empresa, conforme Chiavenato (2008), 

pois o sucesso da mesma se baseia na previsão de vendas e o que ela tem o potencial de 

produzir.  

f) Manusear os produtos de acordo com as normas de fiscalização, evitando a 

contaminação dos mesmos, de acordo com a Resolução – RDC nº 216, de 15 de setembro de 

2004 que dispõe sobre regulamento Técnico de boas práticas para serviços de alimentação, 

garantindo a procedência dos produtos e respeitando o consumidor final.  
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CONCLUSÃO 
 

Com a pesquisa apresentada e a proposta de intervenção de reativação das vendas de 

produtos de origem animal e vegetal, esperasse que a Instituição, tanto quando área 

administrativa, quanto área pedagógica analise a proposta para trabalhar a possibilidade de 

implementação do projeto. Sabe-se que a Instituição vem sofrendo com cortes orçamentários e 

o aumento das vendas, como já citado, contribuiria para uma melhora nas atividades 

educacionais no Campus. 

Com o decorrer da pesquisa, foi observado que a Instituição precisa ter maior atenção 

para com as unidades de ensino de produção (UEP), pois recentemente a unidade lacticínios 

ficou sem profissional para a produção de queijo e doce de leite, em razão de tratamento de 

saúde. Em consequência disso o Campus teve que comprar estes mantimentos para os alunos. 

Ocasionando um gasto maior para Instituição. 

Acredita-se que deva haver uma reestruturação do setor, tanto com aspectos materiais, 

como também de pessoal e a partir disso é possível a integração com a área pedagógica, para 

colocar em prática a proposta apresentada. 

Além de contribuir financeiramente a atividade de venda e administração destes 

produtos, a Instituição poderia auxiliar no desenvolvimento empreendedor dos alunos, visto 

que muitos darão continuidade nas atividades agrícolas de suas famílias e ensino do 

empreendedorismo contribuiria para o desenvolvimento das atividades rurais da região.  
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