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Resumo  

Este trabalho objetiva contextualizar e documentar como a iniciativa “Meu Futuro Negócio”, 

promovida pelo Instituto Euvaldo Lodi do Rio de Janeiro (IEL-RJ) da Federação das Indústrias 

do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e o Instituto Gênesis da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro (PUC-Rio), promoveu uma integração do mundo empresarial com os 

universitários, através da formação e do aprimoramento no campo do empreendedorismo 

inovador desenvolvendo aspectos vivenciais, comportamentais e técnicos de geração e fomento 

de negócios inovadores. A metodologia descrita ao longo do texto consiste em realizar encontros 

que reúnam alunos e professores da PUC-Rio, investidores e empresários. Ao final do processo, 

os alunos enviam ideias empreendedoras que são analisadas e premiadas dentro do contexto da 

parceria institucional. Quase 400 alunos já participaram da iniciativa que gerou mais de 40 planos 

de negócios em dois anos. 

Palavras-chave: educação, empreendedorismo, incubadoras, negócios, universidade. 

 

 

Abstract  

This work aims to contextualize and document how "My Future Business" initiative, promoted by 

Institute Euvaldo Lodi of Rio de Janeiro (IEL-RJ) of Federation of Industries of the State of Rio 

de Janeiro (Firjan) and Genesis Institute from Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro 

(PUC-Rio), promoted the integration of the business world with the university, through training 

and improvement in the field of innovative entrepreneurship developing experiential, behavioral 

and technical generation and promotion of innovative business aspects. The methodology 

described is to hold meetings that bring together students and professors from PUC-Rio, 

investors and entrepreneurs. At the end of the process, students can submit business ideas that 

are reviewed and awarded within the context of the partnership between the institutions. Nearly 

400 students have participated to date in the initiative that has generated over 40 new business 

plans in two years.  

Keywords: education, entrepreneurship, incubators, business, university. 

 

 



 

 

3 /20 

 

I INTRODUÇÃO 

 A historicidade do papel das universidades na sociedade sempre esteve associada à 

preservação e transmissão do conhecimento.  

Mais recentemente, a inclusão do serviço à comunidade, reconhecido pela OCDE (1998), 

surge como nova missão no contexto da universidade de desenvolvimento econômico e social, 

compondo o tripé: ensino, pesquisa e extensão. 

É neste cenário que se insere o debate da “universidade empreendedora” concebido por 

Etzkowitz (2003) para quem, nas sociedades intensivas em conhecimento, a extensão torna a 

universidade um centro de educação continuada, um centro de serviços científicos na forma de 

transferência de tecnologia para o setor produtivo, sendo ainda elemento relevante nas estratégias 

de desenvolvimento regional. Ela seria então um agente empreendedor cuja habilidade de 

transformar conhecimento em atividade econômica se releva como universidade empreendedora 

(ETZKOWITZ, 2003).  

O empreendedorismo pode ser entendido como “o comportamento individual de 

identificação e criação de oportunidades, o surgimento e o crescimento de organizações, o 

destaque de um ramo, a iniciativa na formação da equipe, a criação destrutiva salutar e a 

transformação organizacional.” (BRUSH et  at., 2003) 

No entanto, os valores que se associam às práticas de ensino tradicionais não sinalizam o 

empreendedorismo já que estão, via de regra, voltadas à formação de profissionais que estão em 

busca de empregabilidade no mercado de trabalho (DOLABELA, 2000). 

No Brasil, essa assertiva é facilmente observada já que são poucas as instituições de 

ensino superior (muito menos as de ensino médio, fundamental, e técnico) que têm programas de 

empreendedorismo em seus currículos regulares, em contraposição a experiências observadas em 

alguns países, em especial na Europa Ocidental e na América do Norte. 

Essa temática é envolvida por um senso comum em torno do qual as características 

empreendedoras do ser humano seriam inerentes a ele, não podendo ser desenvolvidas por 

estímulos externos. Segundo essa tese, os países – com seus setores público, privado, e das 



 

 

4 /20 

 

organizações sociais - estariam impossibilitados de promover ações e ambientes propícios ao 

desenvolvimento de ações empreendedoras. 

Em contraposição, estudiosos como Aranha (2009) e Dolabela (2000) argumentam que 

processos de qualificação de perfis empreendedores podem ser direcionados a qualquer pessoa 

que pode vir a desenvolver mentalidade e habilidade empreendedoras. Essa é também a assertiva 

dos agentes que compõem ecossistemas de inovação até porque não estamos falando apenas do 

empreendedorismo individual inovador, como também de qualquer ação empreendedora no 

campo do intra empreendedorismo, empreendedorismo cívico etc.  

 São poucas as experiências voltadas ao desenvolvimento de metodologias para 

aprimorar o processo de sensibilização, ideação e inovação
1
, que têm sido estudadas e 

publicadas no movimento de incubadoras e parques tecnológicos no Brasil.  

 Entendemos que o esforço aqui realizado vem tanto cumprir parte do compromisso da 

extensão universitária e de responsabilidade social de organizações, assim como contribuir para 

superar aquela deficiência ao procurar sistematizar e publicizar o Programa Meu Futuro 

Negócio, implementado em acordo com a teorização da Tripla Hélice ampliada uma vez que 

trata-se de ação de universidade empreendedora (ETZKOWITZ, 2003) – através do Instituto 

Gênesis da PUC-Rio articulado com o Instituto Euvaldo Lodi do Rio de Janeiro (IEL-RJ), 

organização com a finalidade de promover a integração da Indústria com Universidades, 

Centros de Pesquisa e entidades afins, vinculada à Federação das Indústrias do Estado do Rio 

de Janeiro (Firjan). 

  

II METODOLOGIA DO ARTIGO 

Do ponto de vista teórico metodológico, o artigo foi escrito sob a égide estrutural analítica 

linear (YIN; 2001), por seu propósito explanatório, descritivo e exploratório vis-à-vis as fontes de 

evidência disponibilizadas – documentos, registros dos processos e ações executadas, e 

entrevistas com os alunos, coordenadores e professores do projeto.  

                                                           
1 
Entendidas como transformação da ideia em produtos e serviços. 
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Convém situar que os autores desse artigo integram a equipe do IEL/Firjan e do Instituto 

Gênesis da PUC-Rio, entidades envolvidas diretamente na concepção e execução do Programa. 

Não obstante, registra-se o esforço da análise crítica da atuação do Instituto em diversos 

momentos, inclusive embasado pelas avaliações realizadas junto aos beneficiados diretos, alunos 

do Programa, e pelo constructo teórico abordado que será apresentado ao longo do artigo 

buscando trazer cadencia lógica quanto ao tempo em que ocorreu e em relação ao enfoque teórico 

em questão. 

Assim, concebemos o artigo da forma que segue. Após a Introdução e Metodologia do 

Artigo, seção que explicita a condução metodológica do artigo, seguimos com seção de 

Fundamentação Teórico-Conceitual sobre a história e o papel da extensão universitária, 

apresentação do conceito da universidade empreendedora, compreensão e importância de 

processos de formação voltados ao empreendedorismo. Posteriormente abordamos a dinâmica de 

surgimento e atuação das incubadoras no Brasil,  inserindo-as em um contexto maior de política 

nacional que visa à competitividade do país ao dar centralidade ao empreendedorismo inovador.  

 

III FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/CONCEITUAL 

A historiografia revela que as universidades operam e se configuraram de modos 

distintos, de acordo com os diferentes arranjos históricos, socioeconômicos e culturais nos quais 

estão inseridas. Desde seu surgimento na Europa, entre os Séculos XI e XII, conforme situa 

Mance (1999), até o século XIX, a universidade cumpriu sua função social de produzir, difundir e 

preservar o conhecimento, caracterizando-se como um agente institucional de transmissão de 

saberes. 

Entre o fim do Século XIX e o início do Século XX, a universidade passa a incorporar a 

pesquisa como seu segundo objetivo. A adoção desta segunda meta caracteriza o momento 

histórico como a primeira revolução do mundo universitário (ETZKOWITZ, 1998). 

No final do Século XX, a globalização, a condição mais aberta e competitiva da 

sociedade, a acelerada expansão do conhecimento, o exponencial avanço tecnológico e a 

demanda social por um posicionamento mais ativo das universidades no processo de 
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desenvolvimento econômico e social revelam-se como desafios que exigem transformações nas 

instituições acadêmicas, como destaca Etzkowitz & Leydesdorff (2000), citados por Ferreira et al 

(2012), que postulam que as profundas mudanças vividas nesse ambiente competitivo e dinâmico 

estabelecem novas exigências quanto à orientação e às formas de intervenção dos distintos 

agentes econômicos, governamentais, de ensino e da sociedade em geral.  

É neste contexto, onde a colaboração com a economia surge como uma terceira missão 

básica da universidade, somando-se ao ensino e à pesquisa (ETZKOWITZ; LEYDESDORF, 

2000), que nasce o termo universidade empreendedora, também denominada por alguns autores 

como universidade inovadora, como explicitam Teixeira et al (2006), situando a segunda 

revolução acadêmica, ainda em processo contemporaneamente. 

Para Clark (2003), universidade empreendedora é uma “instituição ativa que se modifica 

em sua configuração e em suas respostas às demandas internas e externas da sociedade”. Seu 

surgimento ocorre em um período em que o conhecimento científico é considerado um dos 

pilares que sustentam o desenvolvimento industrial, julgado por alguns como o insumo mais 

importante na geração de desenvolvimento econômico. Neste processo histórico, a inovação 

aparece como um elemento central, uma estratégia profícua, resultante da interação entre 

universidades e o setor produtivo: um elo entre o conhecimento e produção. 

Os conceitos complementares de universidade empreendedora e de empreendedorismo 

acadêmico destacam a existência de uma instituição acadêmica que não está só preocupada em 

formar profissionais qualificados para o mercado, mas também em desempenhar um papel no 

sistema de inovação e no desenvolvimento econômico, tecnológico e social do país, através da 

criação de estruturas complexas dentro da universidade para abrigar empresas de base 

tecnológica, e que tem na cooperação com empresários e com os pesquisadores da universidade 

sua base operacional”, como apontam Ipiranga et al (2010) apud Etzkowitz (2004), Etzkowitz e 

Klofsten (2005) e Garnica, Ferreira-Júnior e Fonseca (2005). 

No contexto atual da sociedade brasileira, entendido por estudiosos como sendo marcado 

pela transição da Sociedade Industrial para a Sociedade do Conhecimento (PLONSKY, 1999), 

onde se constata a manifestação de uma nova configuração da economia mundial marcada pela 

passagem de um sistema regulado pelos Estados para um sistema regulado pelos mercados 
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(TEIXEIRA, 2009), a busca das instituições de educação superior por formatos mais promissores 

ao desenvolvimento econômico e social, possibilitou o surgimento do serviço à comunidade, 

reconhecido pela OCDE (1998), de modo a compor o próprio conceito de universidade no Brasil: 

ensino, pesquisa e extensão, conforme define o artigo 207 da Constituição brasileira de 1988.  

Para Leher (2007), “a quantidade – e a profundidade – de medidas que alteram a relação 

entre a universidade, o Estado e o mercado é um claro indicador de que as universidades 

brasileiras e latino-americanas entraram em um circuito dito reformador de proporções 

tectônicas. Conforme informações disponibilizadas na página web do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), somente no Governo Luis Inácio Lula 

da Silva foram editadas vinte e três portarias, dois decretos e aprovadas duas leis, apenas para 

regulamentar a avaliação e o credenciamento das instituições de ensino superior”. 

Guaranys (2006) apropriadamente sintetiza que “a passagem da universidade de pesquisa 

para universidade empreendedora resulta de uma mudança na lógica interna do desenvolvimento 

acadêmico”, associando treinamento, pesquisa e incubação de empresas como atividades 

relacionadas ao setor produtivo.  

Assim, a extensão universitária pode ser entendida como sinônimo de desenvolvimento 

econômico e social. Sua inclusão a torna um agente empreendedor cuja habilidade de transformar 

conhecimento em atividade econômica se configura premissa da universidade empreendedora 

(ETZKOWITZ, 2003).  

Os processos de aprendizagem voltados ao empreendedorismo foram classificados por 

Moraes e Hoeltgebaum (2003) segundo abordagem instrumental interessante que norteia o 

estímulo ao empreendedorismo sustentável e inovador: aprendizagem para o empreender, 

aprendizagem gerencial e a aprendizagem estratégica. 

Em conformidade também com o posicionamento conceitual da Associação Nacional de 

Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), que complementa o termo 

empreendedorismo em seu Glossário institucional associando inovação e perfis de atitude e 

comportamento empreendedor:2 

                                                           
2
 Também referida como a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores. 



 

 

8 /20 

 

a) Característica daquele que tem habilidade para criar, renovar, modificar, 

implementar e conduzir empreendedores inovadores; b) competência 

associada à criatividade, persistência, habilidade de assegurar a realização de 

objetivos, liderança, iniciativa, flexibilidade, habilidade para conduzir situações 

e utilizar recursos; c) competência que possibilita a inserção do indivíduo no 

mundo do trabalho e sua sobrevivência em sociedade competitiva. 

(ANPROTEC, 2002, p. 5, grifo nosso) 

 

Neste cenário, o espírito empresarial da população brasileira evidencia-se como um 

elemento extremamente favorável à emergência de universidades empreendedoras como propõe o 

portal de desenvolvimento do Governo Federal, que faz menção às pesquisas do Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) que revelam que o espírito empresarial da população brasileira 

é o mais alto dentre as vinte maiores economias do mundo (G20)
3
. Contudo, de acordo com o 

Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, após a menção dos resultados das 

pesquisas do GEM, o portal informa que, relativamente às economias mais desenvolvidas e 

focadas em ganhos de produtividade e na inovação, o ambiente de negócios no Brasil ainda é 

insuficientemente favorável à emergência e expansão de iniciativas empreendedoras e mesmo à 

sobrevivência dos negócios já existentes. O quadro é ainda mais adverso para os pequenos 

negócios de que o país mais carece que são os focados em novas tecnologias, novos métodos de 

gestão, e novos mercados (foco na exportação). 

De acordo com aquele portal, essa situação é resultado de vários problemas que vão desde 

os mais genéricos e transversais a todos os tipos de negócios como atitudes culturais e 

estruturação da economia brasileira, aos mais específicos dos negócios empreendedores, 

dificuldades de acesso à capital de risco, ou contratação de profissionais qualificados. 

Objetivando reverter este quadro desfavorável ao empreendedorismo no Brasil, o 

Governo Federal, com o apoio de várias entidades públicas, privadas e do terceiro setor, iniciouv 

o desenvolvimento da Política Nacional de Empreendedorismo e Negócios (PNEN). Trata-se, 

                                                           
3 
Grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das dezenove maiores economias do 

mundo mais a União Europeia.
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_central
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_pa%C3%ADses_por_PIB_(Paridade_do_Poder_de_Compra)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_pa%C3%ADses_por_PIB_(Paridade_do_Poder_de_Compra)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia
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portanto, da instituição de um marco normativo para questões relacionadas ao empreendedorismo 

e à promoção do ambiente favorável aos negócios no Brasil, que tratará do tema de forma 

sistêmica, buscando melhor articular, coordenar e reforçar os programas e ações já existentes e 

possibilitar a criação das que eventualmente sejam necessárias. 

Por seis meses em 2012, o PNEN esteve sob consulta nacional, ensejando um cenário 

especialmente positivo da economia brasileira e é um estímulo importante ao surgimento e 

implementação de universidades empreendedoras. As propostas então formuladas e consolidadas 

no PNEN em 2012 seguem seu curso e merecem estudos e controle social de sua implantação. O  

Plano sugere coerência e consistência com a base e o contexto do Plano Brasil Maior 2011-2014 

que tem como legenda ‘Inovar para competir. Competir para crescer’, apontando como meta 

aumento do número de micro e pequenas empresas inovadoras em pelo menos 50%. 

A consecução do PNEN envolve desafios importantes, como aspectos econômicos 

globais, ambiente político, outros específicos para política de empreendedorismo e inovação, 

como aponta detalhadamente Weinmann (2013). 

De toda sorte, observamos que o ambiente das incubadoras universitárias enseja uma ação 

relevante por ser lócus de inovação, de geração de empreendimentos e de formação, por 

excelência, coadunando com as políticas nacionais e regionais de desenvolvimento. 

 

IV INCUBADORAS E A IMPORTÂNCIA DA ÁREA DE CULTURA 

EMPREENDEDORA NA UNIVERSIDADE EMPREENDEDORA 

 

A história das incubadoras no Brasil é recente. Na década de 1980 surgiram as primeiras 

incubadoras oriundas da iniciativa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e 

Tecnológico (CNPq) ao implantar o Programa de Parques Tecnológicos no país. (ANPROTEC, 

2012, p. 5). 

Em primeira instância, as incubadoras buscavam atrair a geração de empreendimentos de 

base tecnológica com potencial de levar ao mercado ideias e inovadoras e tendências tecnológicas 

em setores intensivos em conhecimento científico e tecnológico. Posteriormente, associavam 

também tal objetivo ao de apoiar desenvolvimento local e setorial. (idem) 
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As incubadoras no Brasil se configuram como atores pertencentes a ecossistemas de 

geração de empreendimentos inovadores, apoiando-as no momento mais relevante para sua 

manutenção no “mercado” após o processo de incubação, período conhecido como de graduação. 

E é esse o critério para associação junto à Anprotec que integra, há 27 anos, incubadoras de 

empresas, parques tecnológicos, instituições de ensino e pesquisa, órgãos públicos e outras 

entidades ligadas ao empreendedorismo e à inovação, tendo atualmente 280 associados. Mas há 

informação de que existem cerca de 400 incubadoras de empresas e de 90 iniciativas de parques 

tecnológicos no Brasil (ANPROTEC, 2014). 

Incubadoras buscam dar apoio à geração e consolidação de MPEs; estimular a 

identificação e o desenvolvimento do perfil empreendedor dos indivíduos envolvidos quanto aos 

aspectos técnicos, comportamental e gerencial; e facilitar o processo de empresariamento e 

inovação tecnológica em nível local. 

Vale lembrar que as MPEs brasileiras representam 27% do Produto Interno Bruto - PIB 

nacional e a maioria das empresas no país. Elas empregam contingente importante da população 

economicamente ativa – 52% empresas com carteira -, sendo identificada como “colchão de 

amortecimento de crises econômicas e elemento de flexibilização do capital e trabalho” 

(LASTRES et al., 2003). 

Quanto ao nível de emprego e faturamento apurado junto às 384 incubadoras que 

responderam ao questionário da Anprotec em 2012, seu produto compôs os resultados divulgados 

no “Estudo, Análise e Proposições sobre as Incubadoras no Brasil” realizado em parceria com o 

Ministério das Ciências, Tecnologia e Inovação (MCT) a partir de demanda do Programa 

Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos (PNI). 

Aquelas incubadoras são responsáveis por mais de 2.500 empresas graduadas, que 

faturavam R$ 4,1 bilhões anuais e empregam diretamente mais de 29 mil pessoas. Já as empresas 

incubadas somavam mais de 2.600, apresentando 16.394 postos de trabalho e um faturamento de 

R$ 533 milhões (ANPROTEC, 2012, p. 6). 

A dinâmica de funcionamento das incubadoras envolve oferta de espaço físico – privado 

ou compartilhado - para abrigar um empreendimento nascente
4
; disponibilização de infraestrutura 

                                                           
4
 Empreendimentos com menos de três a cinco anos de existência. 
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e serviços compartilhados (salas de reunião e auditório, serviço de recepção, telefonia/fax, 

internet, entrega de documentos, suporte em informática etc.); promoção de cursos, assessorias e 

consultorias para a gestão técnica e empresarial dos sócios e colaboradores; implantação de 

estudos e pesquisas setoriais; acesso a mecanismos de financiamento por vias próprias ou de 

terceiros; acesso a mercados e redes de inter-relações de suas incubadoras; disponibilidade de 

laboratórios de pesquisa e de apoio à prototipação de produtos; implementam processo de 

acompanhamento, avaliação e orientação aos empreendimentos e empreendedores (ANPROTEC, 

2012).  

A Figura 1 que segue ilustra a representatividade da oferta de infraestrutura e serviços no 

universo de quase 400 incubadoras que participaram da mesma pesquisa da Anprotec (2012) 

supracitada. 

 

 

Figura 1. Oferta de serviços e infraestrutura das incubadoras no Brasil em 2011. 

 

Fonte: ANPROTEC, 2012, p. 13. 

 

Observamos que a oferta de laboratórios de pesquisa, de estudos e pesquisas e capital de 

risco ainda eram muito incipientes naquele ano. Sabemos que esse cenário tem mudado 

gradativamente assim como era e segue sendo muito heterogêneo se levarmos em consideração a 
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região em que a incubadora está localizada, a natureza setorial a qual elas se identificam na 

pesquisa, dentre outros aspectos que ilustram o universo nacional de incubadoras. 

Mas o acesso ao capital de risco ainda é atualmente, pouco incipiente na realidade das 

incubadoras do país. Como exemplo, data de 2013, a criação da Brain Ventures, empresa 

instalada no Instituto Gênesis da PUC-Rio que se dedica ao atendimento das suas empresas 

incubadas e graduadas. Dentre os serviços oferecidos, constam: preparar as empresas para o 

capital de risco, apresentar as empresas para potenciais investidores, avaliar o momento adequado 

para o recebimento de investimento, desenvolver um plano estratégico de crescimento do 

negócio, além de trabalhar a governança dentro do empreendimento. A Brain possui ainda um 

Fundo de Investimentos em parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)/MCT 

que visa investir em empresas vinculadas a incubadoras em todo o território nacional. 

Seguindo com o contexto nacional das incubadoras, a maioria está inserida 

geograficamente em universidades, parques tecnológicos e áreas urbanas, respectivamente; assim 

como está formalmente associada a universidades e centros de pesquisa, o que faz com que a 

inovação de setores não tradicionais esteja articulada com laboratórios que criam oportunidades 

de negócios inovadores com mais chances de se manter sustentáveis no mercado.  

Para complementar este ecossistema de inovação, iniciativas de geração de cultura 

empreendedora são fundamentais. Ações que possibilitem a interação entre os agentes da hélice 

tripla gerando oportunidades de negócios inovadores são o a melhor fonte de “insumo” para o 

sucesso tanto da universidade empreendedora, quanto dos agentes envolvidos neste ecossistema.  

Ações como a apresentada neste artigo e descritas no próximo item, devem ser o foco das 

incubadoras que pretendem gerar cada vez mais novos empreendimentos sustentáveis e de 

sucesso. A associação entre o Instituto Gênesis da PUC-Rio, 9º melhor incubadora mundial em 

2014
5
, e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RJ) na concepção e implantação do Programa Meu Futuro 

Negócio, descrito no próximo capítulo, já pode ser considerada um caso de sucesso com quase 

400 alunos já envolvidos e mais de 40 planos de novos negócios gerados em dois anos. 

 

                                                           
5 
Em maio de 2014, o Instituto Gênesis conquistou a nona posição do Global Top 25, ranking elaborado pela UBI 

Index, instituição de pesquisa sueca que avalia e reúne as melhores incubadoras do mundo; tendo sido selecionado na 

categoria "Melhores Incubadoras Associadas a Universidades". 
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V O PROGRAMA MFN 

V.1 A CONCEPÇÃO DO PROGRAMA E SEU DESENVOLVIMENTO 

 O Programa Meu Futuro Negócio foi criado em 2012, ocasião em que o IEL-RJ procurou o 

Instituto Gênesis, em função do seu reconhecimento internacional como incubadora de sucesso, 

com o objetivo de desenvolver uma iniciativa inédita que agregasse os diversos atores do 

ecossistema de empreendedorismo no Rio de Janeiro: alunos e professores da universidade, 

empresários, investidores, especialistas da incubadora e técnicos do Sistema FIRJAN/IEL. 

 Trata-se de um curso, válido como atividade complementar no currículo dos alunos de 

graduação e pós-graduação, cujo propósito é colocar o conhecimento de empresários à disposição 

dos estudantes de forma a incentivar a geração, entre eles, de ideias e futuros negócios.  

 A iniciativa tem sido promovida pelo Instituto Euvaldo Lodi do Rio de Janeiro (IEL-RJ) da 

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) em parceria com o Instituto 

Gênesis, visando a integração do mundo empresarial com os universitários, através da 

formação e do aprimoramento no campo do empreendedorismo inovador em que são 

desenvolvidos aspectos vivenciais, comportamentais e técnicos de geração e 

desenvolvimento de negócios inovadores. 

 De forma geral, o programa segue a metodologia abaixo, que vai sendo aprimorada a cada 

versão, com base nas pesquisas de satisfação realizadas junto às partes envolvidas (alunos, 

professores e empresários): 

1. Realização de 12 encontros no 2º semestre, sempre às 6ª-feiras de 9h as 11h, com a 

presença de professores da PUC-Rio, investidores e empresários, acompanhados sempre de 

técnicos do Sistema FIRJAN/IEL, munidos de um roteiro de perguntas e um quadro tratando 

de algum estudo/pesquisa da FIRJAN para embasar as aulas; 

2. Envio das ideias pelos alunos para endereço eletrônico do projeto em formulário de 

Sumário Executivo, disponível na página do Instituto Gênesis; 

3. Análise das ideias por banca com empresários e técnicos do Sistema FIRJAN/IEL, junto 

com especialistas do Instituto Gênesis; 

4. Premiação das três melhores ideias com seis meses de pré-incubação no Instituto Gênesis; 
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5. Anúncio das três ideias vencedoras durante o Momento Pitch, ocasião na qual também é 

premiada a melhor apresentação de planos de negócios a investidores. 

 Na primeira versão, realizada em 2012, as aulas foram ministradas por empresários e 

investidores, entre 17/08/12 e 09/11/12, constando os seguintes resultados no relatório anual do 

Instituto Gênesis: 12 aulas com 14 empresários (duas das aulas com dois empresários), 165 

alunos inscritos, dos quais 38 receberam o certificado de atividade complementar em função da 

exigência de 75% de presença, e 21 planos de negócios apresentados.  

 Ao longo do programa, os participantes puderam recorrer a uma tutoria online em 

novos negócios realizada pelo Instituto Gênesis para esclarecer dúvidas relacionadas às ideias 

que estavam sendo desenvolvidas, bem como dúvidas a respeito do desenvolvimento do projeto.  

A tutoria on line respondeu a questionamentos como: dúvidas sobre a execução e 

desenvolvimento do plano de negócios, dúvidas sobre os horários das palestras, dúvidas sobre o 

nome dos palestrantes e dúvidas sobre a entrega dos certificados. 

 Profissionais estiveram disponíveis e preparados para atender pessoalmente os alunos a 

qualquer momento - segunda a sexta, na sala do OPTE, localizado no Instituto Gênesis. O 

atendimento presencial atendeu os alunos que solicitavam de ajuda para a execução e 

desenvolvimento do plano de negócio e os alunos que solicitavam visualizar a planilha de 

presenças e faltas. 

  Na segunda versão, em 2013, o formato do curso seguiu o do modelo proposto abaixo, 

entre 16/08/13 e 01/11/13: O programa realizou doze encontros empresariais, de modo a alternar 

processo de “vivência empresarial”, com cursos de “atitude e comportamento empreendedor”, 

“inovação”, “Elaboração de plano de negócios”, “Elaboração de pitches para investidores; 

“Linhas de financiamento”. O relatório anual do Instituto Gênesis apresentou os seguintes 

resultados: 12 aulas com empresários, investidores e professores, 212 alunos inscritos, dos quais 

dos quais 55 receberam o certificado de atividade complementar em função da exigência de 75% 

de presença, e 21 planos de negócios apresentados. 

 A terceira versão do Programa, que terá inicio em agosto de 2014, incorporará 

processos aperfeiçoados e ampliados advindos das avaliações e sugestões dos envolvidos nas 

fases anteriores. 
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 O Programa envolverá não apenas a participação em testemunhos de trajetória de 

empresários; aulas sobre temas ligados ao desenvolvimento de planos de negócios 

(associando ferramentas tradicionais a modernas), mas também passará a incorporar: processo 

de construção de plano de vida empreendedora; processo de mentoring de ideação; 

dinâmica vivencial de empreendedorismo em equipe (parceria com Timiacademi finlandesa) 

e técnicas de prototipação rápida de mínimo produto viável; assim como disponibilidade de 

espaço de coworking para que os alunos possam usar como escritórios coletivos de suas start-

ups (IG, 2014). 

 

V.2 PRINCIPAIS RESULTADOS E APRENDIZADOS OBSERVADOS 

 O presente artigo se propõe a apresentar as fases do Programa Meu Futuro Negócio 

que, desde 2010, impactou cerca de 400 graduandos e pós-graduandos em cursos e vivencias, 

envolvendo mais de 20 encontros com empresários e professores (IG, 2014). 

 Até julho de 2014, em torno de 40 planos de negócios foram gerados, dezenas 

implementados e oito pré-incubados no Instituto Gênesis da PUC-Rio. Os finalistas com 

melhor desempenho nos momentos pitch ganharam a oportunidade de assistir cursos de 

negócios em universidades, inclusive no exterior como nos Estados Unidos da América (EUA), 

tendo sido três agraciados até o momento (IG, 2013).  

 A iniciativa visa oferecer um processo de aprendizagem em que alunos identifiquem 

oportunidades, tenham informações sobre setores e aprimorem pessoalmente os dados 

existentes, observem a experiência de agentes que já estiveram em situação semelhante, 

identifiquem coerência na trajetória profissional que começam a traçar considerando desejos e 

aptidões que seus planos de vida ressaltarem, dentre outros aspectos que se relacionam com a 

diretriz “conhecer para reconhecer”, corroborando com a tese de Aranha (2009) para quem 

“estar preparado” significa “ter conhecimento” sobre o assunto em questão, e oportunidade se 

diferenciaria de oportunismo também pelo enfoque temporal sendo o primeiro associado a uma 

visão de longo prazo. As fases de preparação dos empreendedores e do processo de 

prototipagem, normalmente são tratadas em núcleos ou unidades diferentes, fazendo com que 

haja uma cisão entre “ser” empreendedor e efetivamente empreender.  
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 Pretende-se que os empreendimentos tenham uma evolução sustentável, contribuindo 

para o crescimento da sociedade, assim como que seus desenvolvedores aprimorem aptidões e 

perfis que possam ser levados à frente em qualquer situação profissional ou pessoal. 

 Para a PUC-Rio, o Programa complementa outras ações da Gerência de Cultura 

Empreendedora na continuidade do processo de qualificação dos beneficiados junto às 

disciplinas e departamentos ligados à Coordenação de Ensino de Empreendedorismo e à 

Coordenação Central de Extensão da PUC-Rio; adensando e qualificando os processos 

semestrais de seleção para incubação nas Incubadoras do Instituto Gênesis. 

 Para o IEL-RJ, o Programa é de grande importância porque visa a longo prazo que os 

empreendedores, cujos negócios se mostrem perenes e sustentáveis, possam futuramente 

integrar o Conselho de Jovens Empresários da FIRJAN, de modo a contribuir com a sucessão 

empresarial da organização. 

 De forma sucinta, concebemos um quadro que apresenta os principais resultados 

alcançados: 

Tabela 1. RESULTADOS QUANTITATIVOS DO PROGRAMA MFN. 

Metas 

quantitativas & 

Status 

Presença 

nos Cursos 

Submissão 

de PN 

Seleção 

para Pith 

Selecionados 

para Pré-

Incubação 

Participação 

Processo 

Timiakademi e 

Coworking 

Manutenção 

Empreendimento 

pós processo de 

pré-incubação 

2012 165 20 8 3 NA* 1 

2013 212 21 8 6 6 NA** 

Fonte: Própria, 2014.   

NA* - Não se aplica porque não fazia parte da metodologia naquela data. 

NA** - Não se aplica porque o ciclo está sendo iniciado. 

 

VI CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Muitos foram os jovens atingidos que tiveram a oportunidade de repensar o mundo do 

trabalho e um novo caminho para suas vidas profissionais. 
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As palestras e cursos realizados pelo Programa sensibilizaram e aprimoraram o espírito 

empreendedor a mais de 400 pessoas, incluindo beneficiados pelos cursos, atendimentos e 

consultorias realizados no âmbito do Programa.  

As Instituições envolvidas conheceram os anseios e expectativas dos futuros 

empreendedores desde a instrução sobre os principais passos para a formulação de uma ideia até 

sua concretização como um empreendimento. Fica a certeza de que mais esta semente foi 

plantada dentre as demais que o Instituto Gênesis e o IEL estão plantando há décadas e que tem 

sido reconhecida nacional e internacionalmente.  

Apesar desta nova cultura não gerar resultados imediatos, pode-se visualizar seus 

benefícios, não restritos somente à criação de novos negócios, mas também ao desenvolvimento 

da sociedade, da visão de comunidade e da formação de parcerias. Os atendimentos da 

incubadora a interessados aumentaram sobremaneira, sendo 90% pessoas buscando orientação 

para tornarem-se mais capazes no exercício de empreender.  

O programa promoveu o aprimoramento da capacidade empreendedora de jovens e adultos, 

futuros empreendedores ou já atuantes no mercado. E ainda que alguns não tenham a inscrição de 

seus Cadastros Nacionais de Pessoas Jurídicas (CNPJs) já concretizados, a motivação para 

realizar seus sonhos e a relação deles com o tema nunca mais será a mesma.  
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