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RESUMO 
 

 

 

Nos últimos anos muitos tem se falado em empreendedorismo e a busca 

por profissionais que sejam lideres empreendedores vem aumentando nas 

empresas, que buscam constantemente manter-se no mercado, considerando o 

dificultoso cenário econômico na qual as empresas estão inseridas. Com isso, a 

intervenção empreendedora buscou identificar as características existentes de 

liderança exercida por jovens e como essas características influenciam quando se 

lidera pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto. E aplicar treinamentos a jovens 

que possuem este perfil, mas não desenvolveram estas características. 
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SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 7 

2. CAPÍTULO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA OPORTUNIDADE E 

METODOLOGIA e ATIVIDADES ......................................................................... 8 

2.1 Iniciativa Empreendedora: definição do problema / identificação 

de oportunidade ......................................................................................................... 8 

2.2 Objetivos ........................................................................................................... 10 

2.3 Metodologias e Atividades .................................................................................... 10 

3. CAPÍTULO 2 – CONTEXTUALIZANDO A INTERVENÇÃO 

INOVADORA .............................................................................................................. 12 

4. CAPÍTULO 3 – PROPOSTA DE INTERVENÇÃO INOVADORA ................ 14 

4.1 Liderança na Atualidade e o Perfil de Jovens Lideres ..................................... 14 

4.2 Empreendedorismo e Intraemprendedorismo ............................................... 15 

5. CONCLUSÃO .......................................................................................................... 17 

6. REFERÊNCIAS .................................................................................................. 19 



7 
 

 

INTRODUÇÃO 

 
 

Nos dias atuais muito se houve falar de empreendedorismo e a busca por profissionais 

com perfil empreendedor sendo cada vez maior no mundo corporativo, que busca por 

profissionais com características específicas, como flexibilidade, visão futurista, ter foco nos 

objetivos, criatividade, inovação, entre outras. 

O mundo corporativo vem exigindo muito do profissional ao contratá-lo e muito mais 

para que o mesmo possa se manter no trabalho, exigência essa que vem das grandes mudanças 

no cenário econômico atual, que traz mudanças no mundo dos negócios e com isso busca-se 

mudança no perfil do profissional que irá liderar a empresa ou até mesmo um grupo de 

pessoas. 

Com isso, o empreendedorismo ganhou espaço nos cenários corporativos e a busca por 

resultados positivos são constantes e além do empreendedor ter que buscar estes resultados  

ele busca por colaboradores que tenham o mesmo objetivo. As empresas querem cada vez 

mais profissionais que tragam soluções inusitadas para seus problemas, sejam proativos e 

inovadores, ou seja, que tenham um perfil intra empreendedor. No geral as empresas esperam 

que os colaboradores apliquem o comportamento empreendedor em beneficio da empresa e 

ainda, esperam que colaboradores que possuam cargo de liderança, devem possuir o perfil 

necessário para liderar pessoas, sendo eles lideres do sexo feminino ou do sexo masculino que 

lideram pessoas do mesmo sexo ou não e também identificam estilos de lideranças exercidos 

por jovens nas empresas. 
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2. CAPÍTULO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA OPORTUNIDADE, METODOLOGIA E 

ATIVIDADES 
 

2.1 Iniciativa Empreendedora: definição do problema / identificação de oportunidade 

 

As diferenças de liderar exercidas por homens e mulheres em um ambiente 

corporativo, e o que esta diferença impacta na relação de trabalho e na realização de tarefas. 

Nas organizações, as mulheres tem um perfil diferente de liderar, utilizam desses 

atributos para exercer uma boa liderança, de forma participativa, dotada de generosidade e 

harmonia. Diferente da liderança masculina caracterizada pela competitividade, autoridade e 

total controle do líder (MOLLER; GOMES, 2010). Neste contexto Robbins ressalta as 

principais características da liderança feminina e masculina: 

As mulheres encorajam a participação, a partilha do poder e da 

informação e tentam aumentar a autoestima dos seguidores. Preferem liderar 

pela inclusão e recorrem a seu carisma, experiência, contatos e habilidades 

interpessoais para influenciar os outros. Os homens tendem a adotar mais um 

estilo diretivo de comando e controle. Recorrem à autoridade formal de seu 

cargo como base para sua influência (ROBBINS, 2000, p. 413). 

 

Percebe-se que o estilo feminino difere muito do masculino, e no cenário empresarial, 

ambos contribuem de maneiras diferentes na busca de resultados. No entanto a mulher utiliza 

de seu instinto familiar como um estilo de gestão que vence as adversidades, e o seu papel nas 

organizações são de suma importância (ROBBINS, 2000). 

A escolha da iniciativa empreendedora foi possível através das definições de tipos de 

empreendedorismo, na qual destaca o empreendedorismo corporativo ou intraempreendedor. 

Para entender o papel do profissional empreendedor é importante conhecer os conceitos de 

empreendedorismo e intraempreendedorismo. 

Filion (1999) define o empreendedorismo como o campo que estuda os 

empreendedores e examina suas atividades, características, efeitos econômicos e sociais e os 

métodos de suporte usados para facilitar a expressão da atividade empreendedora. Ainda de 

acordo com Filion (1999), existe uma definição de empreendedor que reúne as várias 

abordagens sobre empreendedorismo: 

O empreendedor é uma pessoa criativa, marcada pela capacidade de 

estabelecer e atingir objetivos e que mantém um alto nível de consciência do 

ambiente em que vive usando-a para detectar oportunidades de negócio. Um 

empreendedor que continua a aprender a respeito de possíveis oportunidades 

de negócios e a tomar decisões moderadamente arriscadas que objetivam a 

inovação continuará a desempenhar um papel empreendedor. 
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Wunderer (2001) considera o empreendedorismo como um processo de geração e 

agregação de valor por meio de novas e únicas combinações ou recombinações de recursos 

em ambientes incertos e ambíguos. Para Hisrich e Peters (2004), empreendedorismo é o 

processo de criar algo novo com valor dedicando o tempo e o esforço necessários, assumindo 

os riscos financeiros, psíquicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes 

recompensas da satisfação e independência econômica e pessoal. O termo intraempreendedor 

foi criado por Pinchot em 1985 para abreviar o termo empreendedor intracorporativo, ou seja, 

uma pessoa dentro da organização que assume responsabilidade direta para transformar uma 

ideia em um produto final lucrativo a partir da assunção de risco e da inovação. 

Por conseguinte, intraempreendedores podem ser entendidos como membros da 

organização que inovam, identificam e criam oportunidades de negócio, estruturam e 

coordenam novas combinações e arranjos de recursos para gerar e agregar valor por meio da 

exploração de necessidades não atendidas ou da melhoria da eficiência de algo que já é feito 

pela empresa (WUNDERER, 2001). 

Para Dornelas (2005), o intraempreendedor vai além das tarefas normalmente 

relacionadas aos administradores, em uma visão mais abrangente e não se contenta em apenas 

fazer o que deve ser feito. Ele quer mais e busca fazer mais. De acordo com Pinchot (1989), 

os intraempreendedores podem ser bem sucedidos rapidamente se aplicarem as dez táticas a 

seguir: 

1. Pedir desculpas e não permissão, respeitando os limites; 

2. Fazer tudo para transformar uma ideia em realidade; 

3. Ir trabalhar todo o dia com o espírito de quem será demitido; 

4. Ser leal e honesto com os patrocinadores; 

5. Construir uma equipe de voluntários entusiastas, selecionando apenas os melhores; 

6. Lograr qualquer regra que possa impedir a realização de uma ideia; 

7. Criar uma rede de bons contatos capazes de prestar assistência; 

8. Aprender a ser mais modesto e trabalhar em silêncio tanto quanto possível para não 

ativar os mecanismos de defesa da organização; 

9. Perseguir objetivos, mas de maneira realista em relação aos meios para atingi-los; 

10. Manter o foco. 

Para Pinchot (1989), a maior parte das peculiaridades da personalidade do 

intraempreendedor pode ser entendida considerando-se as pressões de se combinar, em uma 

pessoa, um forte visionário e um executor insaciável, que não pode descansar até que sua 
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visão esteja manifestada na terra assim como está em sua mente. São sonhadores que realizam 

e assumem a responsabilidade pela criação de inovações de qualquer espécie dentro de uma 

organização. Foi Schumpeter (1982) quem primeiro associou empreendedorismo e inovação 

ao definir o empreendedor como o agente básico da destruição criadora que impulsiona o 

capitalismo. 

A aplicação desta iniciativa busca identificar tipos e características dos lideres nas 

empresas e em quais equipes de trabalho eles poderão atuar, tendo em vista que muitos lideres 

não se identificam com a equipe de trabalho. Muitas vezes lideres possuem certa preferencia 

em seus subordinados e isto pode ser fortemente visto em muitas empresas que optam por 

colocar homens liderando homens e mulheres liderando mulheres, isto acontece até mesmo 

para evitar receios e vergonhas. 

 

2.2 Objetivos 

O presente trabalho possui como objetivo principal: Analisar as formas de liderança 

exercida por jovens do sexo feminino e sexo masculino nas empresas. 

Como objetivos secundários trataremos sobre os seguintes aspectos: 

 Verificar as relações entre lideres e subordinados com diferenças de sexo; 

 Identificar as diferenças entre liderança feminina e masculina, considerando 

homens liderados por mulher e mulher liderada por homem e vice e versa; 

 Reconhecer as dificuldades existentes na liderança feminina e masculina; 

 Estimular a liderança exercida por jovens. 

A escolha do tema, Liderança, atitude e características do comportamento 

empreendedor, fez com que surgisse a necessidade de identificar os perfis de liderança e as 

diferenças existentes na forma de liderar pessoas, buscando diferenciar as formas de liderança 

exercida por mulheres e homens e como estas diferenças podem trabalhar juntas quando as 

mesmas possuem perfis empreendedores na busca do sucesso da empresa. Para tanto se faz 

necessário entender das atitudes empreendedoras e intraempreendedoras e de liderança 

existentes em cada perfil, principalmente nas lideranças exercidas por jovens. 

 

2.3 Metodologia e Atividades 

A intervenção empreendedora foi aplicada com forma de dinâmica de grupo e 

atividades em grupos, cada grupo possuía um líder, na qual um líder do primeiro grupo é do 

sexo feminino e seus subordinados são do sexo masculino. No segundo grupo, um líder é do 

sexo masculino e seus subordinados são do sexo feminino. No terceiro grupo, um líder é do 
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sexo feminino e seus subordinados são do mesmo sexo. Já no quarto grupo, um líder é do 

sexo masculino e seus subordinados também são do mesmo sexo. 

Esta aplicação da intervenção tem como objetivo analisar as formas de liderança 

exercida por jovens do sexo feminino e sexo masculino nas empresas, aplicada em uma turma 

de aprendizagem com vinte e quatro alunos. A forma de pesquisa utilizada foi a descritiva 

qualitativa, na qual foi utilizada com instrumento de coleta grupos focais e observação. 

Morgan (1997) define grupos focais como uma técnica de pesquisa que coleta dados por meio 

das interações grupais ao se discutir um tópico especial sugerido pelo pesquisador. Como 

técnica, ocupa uma posição intermediária entre a observação participante e as entrevistas em 

profundidade. Pode ser caracterizado também como um recurso para compreender o processo 

de construção das percepções, atitudes e representações sociais de grupos humanos (Veiga & 

Gondim, 2001). 

Com base nestes métodos de pesquisas vai ser possível verificar as relações entre 

lideres e subordinados com diferenças de sexo, utilizando os grupos de homens subordinado 

por mulheres e mulheres subordinadas a homens em uma dinâmica de grupo. Identificar as 

diferenças entre liderança feminina e masculina, considerando homens liderados por mulher e 

mulher liderada por homem e vice e versa, analisando como são os comportamentos dos 

membros dos grupos quando são mandados por pessoas da qual não possuem as mesmas 

características. Reconhecer as dificuldades existentes na liderança feminina e masculina, 

principalmente as dificuldades de afinidades e respeito, por serem lideranças exercidas por 

pessoas do sexo oposto. E ainda estimular a liderança exercida por jovens e como estes jovens 

analisam as dificuldades encontradas no papel de liderança. 
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3. CAPÍTULO 2 – CONTEXTUALIZANDO A INTERVENÇÃO INOVADORA 

Considerando a escolha do tema, Liderança, atitude e características do 

comportamento empreendedor, focado no intraempreendedorismo e liderança exercida por 

jovens. A instituição escolhida para a pesquisa foi o SENAC Pato Branco, O SENAC – 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – foi criado em 10 de janeiro de 1946 pelos 

Decretos Leis nº 8.621 e 8.622, que autorizaram a Confederação Nacional do Comércio a 

organizar e administrar, em todo território nacional, escolas de aprendizagem para 

trabalhadores e interessados em atuar no setor comercial. 

O Senac é uma empresa de caráter privado e sem fins lucrativos, que oferece 

capacitação e aperfeiçoamento profissional para a população. 

Desde 7 de julho de 1947, o Senac PR cumpre a nobre missão de educar para o 

trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo, levando a empresas e 

trabalhadores o subsídio educacional necessário para o aprendizado de uma ocupação e o 

aprimoramento de competências, em consonância com as transformações do mercado de 

trabalho. 

Com o objetivo de levar ensino profissionalizante de qualidade para todo o estado do 

Paraná, o Senac conta com 36 Unidades de Educação Profissional, sendo uma de Educação 

Profissional a Distância. E, para tornar o aprendizado mais eficiente, a instituição possui 47 

empresas pedagógicas, ambientes onde o aluno acompanha o dia a dia da profissão 

pretendida. Conta ainda com quatro unidades móveis, de Gestão e Informática, Moda e 

Beleza, Turismo e Gastronomia e de Pães e Confeitos, que levam o mesmo padrão de 

qualidade em educação profissional oferecido nas unidades fixas do SENAC para qualquer 

município do Estado. 

Atuo na empresa como instrutora da área de gestão há quatro anos e será aplicada a 

intervenção empreendedora em uma turma de Aprendizagem Profissional Comercial em 

Serviços de Vendas, que conta com vinte e quatro jovens aprendizes com idade entre quatorze 

e dezesseis anos. A aplicação da intervenção será realizada através de atividades e dinâmicas 

em grupos, sempre com o proposito de identificar os perfis existentes de liderança. Estas 

atividades serão aplicadas em grupos de 6 pessoas, sendo estes grupos divididos no inicio, por 

mulheres que serão lideradas por uma mulher e homens liderados por um homem. No 

segundo momento, mulheres que terão um homem como líder e homens que terão uma 

mulher como líder. Esta intervenção terá como proposito identificar como os lideres se 

comportam em relação às diferenças sexuais na liderança, e que aprendizado eles poderão 

observar com os tipos e características existentes em colaboradores jovens. A referida 
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intervenção será aplicada em ambiente pedagógico e no período de 8 horas, com realização de 

relatório, que será realizado através da observação das atitudes ocorridas nos grupos de 

trabalho. 

A intenção da intervenção empreendedora é criar dentro dos cursos de aprendizagem 

existentes no Senac, treinamentos para estimular a liderança em jovens aprendizes, 

considerando que estes jovens serão os lideres do futuro nas empresas ou até mesmo donos do 

próprio negocio. Sabendo que o Senac trabalha com modelo pedagógico diferenciado, aonde 

as disciplinas são divididas em unidades curriculares, seria dentro dessas unidades 

curriculares que existiriam um conteúdo específico de treinamentos em liderança, atividades e 

dinâmicas para desenvolver no aluno características de liderança. 
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4. CAPÍTULO 3 – PROPOSTA DE INTERVENÇÃO INOVADORA 

 
4.1 Liderança na Atualidade e o Perfil de Jovens Lideres. 

A partir do momento da escolha do tema, Liderança, atitude e características do 

comportamento empreendedor, já surgiram à possibilidade de identificar como são as 

características dos lideres da atualidade e como a juventude atua em um cargo de liderança. E 

mais, como estes lideres podem apresentar características empreendedoras para alcançarem o 

sucesso. 

A liderança está presente em todos os momentos e situações, seja na vida pessoal ou 

organizacional. No livro O Monge e o Executivo, James Hunter (2004, p. 25) aponta que 

liderança é “a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando 

atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum”, ela ocorre com um 

fenômeno social. 

Uma pessoa é capaz de ser líder, não apenas pelas características que possui, mas 

também pela situação na qual esta inserida na organização, ou seja, ele pode se tornar líder 

por escolha ou por imposição. 

Para Moscovici (1995, p.169), “Os grupos humanos necessitam de líderes competentes 

para sobreviver e desenvolver plenamente seus recursos e potencialidades. Igualmente, as 

organizações sociais necessitam de líderes competentes (dirigentes / executivos / gerentes) 

para sua sobrevivência e desenvolvimento cabal de recursos e potencialidades”. 

Segundo Chiavenato (2006, p. 18-19) a liderança “(…) é essencial em todas as 

funções da Administração: o administrador precisa conhecer a natureza humana e saber 

conduzir as pessoas, isto é, liderar”. Entende-se por liderança a percepção do grupo em 

relação ao líder, que consegue influenciar, persuadir e argumentar sobre pessoas. E ainda 

segundo Chiavenato, a abordagem dos estilos de liderança se refere àquilo que o líder faz seu 

estilo de comportamento para liderar. Ele descreve três estilos: 

• Liderança autocrática: o líder impõe suas ideias e suas decisões sobre o grupo, sem 

nenhuma participação deste. A ênfase está nele. 

• Liderança liberal: o líder delega totalmente as decisões ao grupo sem controle algum 

e deixa-o completamente à vontade. É mínima a participação do líder e o grupo é enfatizado. 

• Liderança democrática: o líder orienta o grupo e incentiva a participação de todos. A 

ênfase está no líder e também no grupo. 

A liderança na atualidade pode se basear nos pensamentos dos autores sobre como se 

define um líder, buscando unir todas essas informações é possível definir um líder na 
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atualidade, esta pessoa que exerce uma influencia sobre outras deve ter capacidade de 

comunicação, entusiasmo, ser motivado e participativo, ter espírito de equipe, saber delegar 

tarefas e cobrar resultados. 

Ainda seguindo a ideia de que os perfis de liderança na atualidade tem que evoluir, 

encontrou-se a situação de jovens assumindo o papel de liderança nas empresas. Para 

profissionais mais maduros e experientes, a ideia de ser subordinado por alguém mais jovem 

não soa muito bem, mas é necessário aceitar as mudanças ocorridas no ambiente de trabalho e 

aproveitar para trocar conhecimentos, haja vista que os mais jovens trazem conhecimentos 

atuais, sangue novo para a empresa e os mais velhos trazem experiências. 

Em contra partida a esta troca de conhecimento, o jovem líder também precisa fazer 

sua parte. E segundo reportagem extraída da revista Exame.com (2017), escrito por Fernando 

Mantovani, diretor geral da Robert Half (empresa de recrutamento) segue abaixo algumas 

atitudes que todo jovem líder deve ter para formar uma equipe de sucesso: 

 Flexibilidade – adapte sua comunicação a cada público e saiba lidar com as diferenças de 

pensamento e cultura. 

 Humildade – escute seus colaboradores e, mesmo que esteja em uma posição de 

liderança, muitos de seus colegas são mais velhos e mais experientes. Seja humilde para 

ouvir e estratégico para mostrar que se preocupa com o todo. Dessa forma conquistará 

melhor a confiança da equipe. 

 Segurança – confie em sua capacidade de fazer as coisas e de repassar o que precisa ser 

feito. 

 Confiança – esteja aberto a novas ideias, confie no trabalho da equipe ao delegar tarefas e 

promova a inclusão e integração no ambiente de trabalho. 

 Coragem – seja o agente de mudança e não tenha medo do novo. 

Lembre-se, como já disse Mark Zuckerberg, criador do Facebook e exemplo quando o 

tema é liderança jovem: “Mesmo que a nossa missão soe grande, começa pequena – com a 

relação entre duas pessoas”. Esse é o segredo de uma boa liderança! 

4.2 Empreendedorismo e Intraemprendedorismo 

 
Nos dias de hoje muito se houve falar do tema empreendedorismo, empresas estão 

cada vez mais interessadas em se aprofundar no tema e as pessoas interessadas em ter uma 

empresa, em se tornarem donos do próprio negocio. Mas muitos não possuem características 

de empreendedores e muitas vezes arriscam em começar um negocio sem ter o conhecimento 

necessário para isso. Por conta destas situações e das buscas incessantes das empresas em 
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encontrar profissionais que possuam as características empreendedoras que muitas vezes os 

próprios donos das empresas não possui, o tema empreendedorismo corporativo e 

intraempreendedorismo vem sendo tratado como um assunto da atualidade. 

O termo intraempreendedorismo, também muito empregado no Brasil como 

empreendedorismo corporativo, foi criado em 1978, como abreviatura do conceito de 

intracorporate entrepreneuring ou empreendedorismo intra corporativo. Nesta época foram 

propostos argumentos e conceitos que sustentam a ideia de que um profissional não precisa 

abandonar seu emprego em uma grande empresa para se tornar um empreendedor. 

(PINCHOT, 2004) 

O empreendedor corporativo, muitas vezes assume funções de liderança, pode se 

considerar aquela pessoa criativa e inovadora, que não tem medo de desafios, ousar e superar 

obstáculos para alcançar os objetivos desejados. E mais, possui humildade intelectual, 

reconhece que não sabe tudo e esta sempre em busca de conhecimento, e ainda, aprende 

sempre com os seus erros. Este perfil de profissional é raro e muitas empresas valorizam 

muito estas características nos colaboradores, e este profissional pode ser considerado um 

intraempreendedor. O intraempreendedor representa aquele que dentro da organização assume 

a responsabilidade de promover a inovação de qualquer tipo, a qualquer momento, em 

qualquer lugar da empresa. (HASHIMOTO, 2006). 

Segundo Pinchot (1985) o intraempreendedor tem como características: visão, 

polivalência, necessidade de agir, dedicação, metas, superação de erros e administração de 

riscos. 

Existe um fator motivacional que faz com que o empreendedor encare todas essa 

características. Segundo Hashimoto (2006) a motivação que move o intraempreendedor está 

diretamente relacionada com a liberdade de fazer o que se quer, o prazer de conduzir seus 

próprios projetos e a dedicação com que empenha todo seus esforços nesses  projetos, 

refletem elementos ainda mais contundentes do segredo do sucesso das redes 

intraempreendedoras nas organizações. 

Pode-se afirmar que são muitas as situações que motivam o intraempreendedor e como 

se houve falar muito, “na crise, se cria”. Este termo pode ser muito utilizado por esses 

profissionais intraempreendedores, e a empresa que permite que estes colaboradores possam 

aplicar as suas ações, gerará mais riquezas em suas empresas. É certo que somente as 

organizações inovadoras que abrem espaço para o intraempreendeorismo conseguem 

desenvolver tais situações e motivar seus funcionários. 
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5. CONCLUSÃO 

Na iniciativa empreendedora aplicada foi possível analisar as características dos 

jovens lideres, e como superam as diferenças existentes de relações com o s colegas e 

desigualdade de gêneros. A iniciativa foi aplicada em 3 grupos, na qual cada grupo tinha um 

líder, estes grupos era composto: um só por meninas, outro só por meninos e o terceiro misto 

(meninos e meninas), fazendo atividades de liderança, simulando uma empresa logística. 

Posteriormente foi feita a troca de lideres nos grupos, fazendo com que cada líder liderasse 

todos os grupos. 

Nos grupos que foram liderados por meninas, a maioria dos liderados citaram que a 

liderança exercida pelo gênero feminino é de melhor compreensão na divisão de tarefas, 

possuem mais atenção ao ouvir os subordinados e executam as tarefas com eficiência, ou seja, 

são mais detalhistas e organizadas. Mas tem o lado negativo desta liderança, no grupo na qual 

a meninas liderava apenas meninos, o processo de comunicação é falho, pois os meninos 

sentem dificuldade em se sentir a vontade para executar as tarefas. 

Nos grupos liderados por meninos, todos citaram a responsabilidade da liderança 

exercida pelos meninos, executam tarefas mais rapidamente, e possuem mais força física para 

atividades que exigiam desta característica. Porém, os meninos perdem o foco muito rápido 

principalmente quando são liderados por outro menino. Já os liderados por meninas se tornam 

mais prestativos. 

Atualmente muito tem se visto profissionais jovens em cargos de liderança por 

possuírem maior agilidade para aprender coisas novas e se adaptam muito rápido aos 

processos das empresas. Estamos vivendo esta realidade e a busca por empresas e 

profissionais mais competitivos é o que faz com as empresas levem cada vez mais a serio a 

importância de se empreender com responsabilidade. 

Ao começar o curso, me fiz a pergunta, porque estudar educação empreendedora, no 

primeiro momento acreditei que pudesse aplicar apenas nas escolas públicas de ensino regular 

o que seria aprendido no curso, mas o aprendizado foi abrindo a minha mente e fui aplicando 

as disciplinas aprendidas nos cursos na qual eu sou instrutora, e conseguia trazer 

aos meus alunos as realidades praticadas nas empresas. 

Os conteúdos mais utilizados foram os da disciplina, tipos de empreendedorismo e 

mercado, inovação e empreendedorismo por meio da experimentação na qual consegui 

identificar os tipos de empreendedores existentes e as características que esses 

empreendedores devem possuir e ainda mais, como planejar um novo negocio e também 
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vídeos e filmes sugeridos no decorrer das disciplinas. Foi possível aplicar esta disciplina 

várias vezes nos cursos como de Barbeiro, Manicure e Pedicure, Maquiador e Cabeleireiro. 

Outra disciplina que muito contribui na execução das minhas atividades do dia a dia 

foi a de Liderança, atitude e características do comportamento empreendedor, e a qual eu 

utilizei para elaboração deste TCC, por se tratar de um título muito utilizado nas empresas, 

mas pouco incentivado em sala de aula. Por esta razão apliquei com uma turma de 

aprendizagem, para identificar alguns perfis de liderança e incentivar os jovens a atuarem 

como lideres nas empresas ou até mesmo em sala de aula. 

O estudo visto até aqui abriu horizontes em minha vida profissional e mostrou o 

quanto o empreendedorismo seja ele a qual forma se aplica deveria estar inserido nas grades 

curriculares de todos os níveis de ensino, seja ele publico ou privado, estimulando desde já os 

alunos a pensar em ter seu próprio negocio e conquistarem o sucesso ou até mesmo se 

tornarem colaboradores empreendedores, contribuindo para o seu crescimento profissional e o 

sucesso da empresa aonde trabalha. 
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