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novo, talvez não esteja pensando com ambição suficiente. ” 
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Resumo 

 
 

Nas últimas décadas houve uma reconfiguração das relações entre indivíduos e a forma de estudo com a 

era da computação. Consequentemente, se modificam a forma de se relacionar com as profissões. Este 

trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma plataforma online de cursos de impulsionamento 

de carreiras, que trabalhe diretamente com os desejos e realizações dos sujeitos num processo de 

autoconhecimento, conhecimento sobre empreendedorismo e engajamento que os levarão a examinarem 

suas possibilidades e a sua posição diante da vida. 

 

Palavras-chaves: estudo, plataforma online, carreiras e empreendedorismo. 
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1. Introdução 

 
Este trabalho tem a intenção de planejar a elaboração de uma plataforma de cursos online com o 

objetivo de aprimorar a carreira de pessoas recém-formadas capacitando-as a serem empreendedoras de 

seu próprio negócio, criando habilidades de negociação, capacidade criativa, visão estratégica e 

preparando-as para o início de suas carreiras. 

Diante do novo cenário contemporâneo e do processo veloz de difusão tecnológica, foram 

profundas as transformações dos processos produtivos, das relações de poder e da cultura do trabalho, 

que consequentemente trouxeram grande impacto econômico, político e social. 

Para a elaboração da presente proposta foi necessário se estabelecer objetivos a serem 

alcançados, sendo inclusive importantes para o norte da construção e execução deste trabalho. Nesse 

sentido, o objetivo geral é desenvolver uma iniciativa empreendedora inovadora afim de aproveitar uma 

oportunidade de mercado. 

O projeto se debruça sobre uma perspectiva empreendedora, na criação de uma plataforma de 

cursos online com o objetivo de auxiliar recém-formados e pessoas que gostariam de ter uma carreira 

empreendedora, visto que 

na faculdade, não existem matérias que preparem os alunos para fazerem negócios com o conhecimento 

que obtiveram. 

A    relevância     e     a     motivação     do     negócio     consistem     no     desenvolvimento     

de uma série de competências empreendedoras, onde o aluno transformará a sua paixão ou formação em 

um negócio. 

A plataforma de cursos proposta é inovadora, é um contraste ao modelo educacional tradicional, 

é um verdadeiro convite para “colocar a mão na massa” porque além de apresentar um conteúdo 

descomplicado, possui uma abordagem totalmente prática, além de proporcionar um aprendizado 

personalizado e pelo fato de ser online possibilitando o estudo na hora e no lugar desejado de cada 

aluno. 

Os cursos são destinados a profissionais recém-formados, desprovido de conhecimentos 

empreendedores, e têm o objetivo de realizar uma completa mudança de paradigma na forma como o 

aluno enxerga sua profissão. Trata-se de um nicho ainda em expansão e com muito potencial de 

crescimento. 

Esse trabalho está dividido em cinco capítulos, onde no primeiro, consta uma contextualização 

sobre a plataforma online Vida Profissional, que subsidiará o apoio e o planejamento necessário para o 

desenvolvimento desse trabalho. 

Como parte fundante da metodologia do presente trabalho e elaboração da intervenção 

empreendedora foi realizado, de início uma pesquisa bibliográfica. No segundo capítulo, é apresentado 
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o conceito de empreendedorismo e inovação. Já no terceiro capítulo, estão o resultado desse 

levantamento, da fundamentação teórica através de dados e informações sobre a educação a distância. 

Elaborado esse percurso, chega-se ao capítulo quatro onde são relatadas as oportunidades 

destacando as vertentes dadas ao empreendedorismo para o mundo do trabalho. A estruturação do plano 

de negócio contendo o tempo de intervenção, uma estimativa básica de custos, sua viabilidade, 

funcionalidade e os principais resultados esperados, se encontra no quinto e último capítulo deste 

trabalho. 
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2. Justificativa 

 
 

A ideia do empreendimento Vida Profissional é criar uma plataforma online de cursos que deem 

o apoio e a compreensão necessária para empreender em um mercado e um nicho em potencial para 

tomar uma melhor decisão de carreira. 

A missão do negócio é proporcionar para o público-alvo a busca de um propósito através do 

autoconhecimento, autodesenvolvimento e o desenvolvimento da carreira através de características 

empreendedoras. 

No Brasil, o mercado de Educação a Distância - EAD tem crescido bastante. A educação a 

distância vem evoluindo a cada dia a partir do avanço das tecnologias disponíveis. Mendonça (2015) 

pontuou que o último Censo de Mercado EAD, em 2014 foram oferecidos 25.166 cursos. Os cursos 

livres foram os mais comercializados, com um total de 19.873, sendo 12.475 corporativos e 7.398 não 

corporativos. 

A evolução no número de cursos e matrículas apenas comprova que a EAD se mostra eficiente e 

importante para a educação do país como um todo. 

“Apenas ser bom no que se faz não é o suficiente, é importante saber conquistar clientes” 

(Pinheiro, 2016, p.31) A ideia do empreendimento é conhecer profundamente o cliente, construir um 

relacionamento com as pessoas, produzir e disponibilizar conteúdos para que em vez de ter de vender 

para os clientes, eles é que vão querer comprar. 

De acordo com Pinheiro (2016) deve-se conhecer o cliente mais do que ele mesmo, e demonstrar 

que o conhece e pode ajudá-lo. O primeiro passo é conhecer muito bem o seu cliente, aprender a 

enxergar o mundo com os olhos daqueles que lutam com os desafios diários, a partir desse momento 

trabalhar com as necessidades e os desejos desse nicho. 

“A sua vida é sobre aquilo que você pode ensinar. A sua estratégia precisa focar em resolver os 

problemas das pessoas, as dores pelas quais elas passam. Trata-se de aliar a sua maior paixão à solução 

de problemas” (Pinheiro, 2016, p.88) O autor remete a encontrar uma solução que seja real, palpável e 

oferecer aos clientes o mapa para essa solução que eles tanto procuram, levando-o do estado atual ao 

estado desejado. Além de surpreender as pessoas com o que elas não esperam, dar mais do que o 

esperado. 

Ao falar que “você pode mostrar como o produto ou serviço que você oferece vai fazer a vida do 

cliente se tornar mais fácil. Faça a diferença no seu mercado, e você será reconhecido e recompensado 

por isso” (Pinheiro, 2016, p.141), o autor nos alerta para a necessidade de mostrar como e o quanto o 

cliente irá mudar de vida e se sentir melhor, trabalhar com o emocional do cliente, pois ele conversa 

com a tomada de decisão dos indivíduos. 
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As pessoas gostam de comprar, porém ninguém gosta que lhe ofereçam as coisas, aponta 

Pinheiro (2016). Vender é a arte de quebrar obstáculos, ninguém gosta que algo lhe seja vendido, 

contudo gostam de comprar. Além disso é preciso oferecer garantias muito sólidas de que o serviço vai 

realmente funcionar e causar uma transformação na vida das pessoas. 

A estratégia de negócios a ser utilizada pelo Vida Profissional é gerar valor pelo serviço e 

trabalhar a necessidade futura dos clientes. Sendo considerado valor, o grau de benefício percebido pelo 

cliente por toda a experiência proporcionada a ele. “Gere tanto valor que elas se tornem dispostas a 

pagar muito para ter o seu produto ou algum produto indicado por você ” (Pinheiro, 2016, p.65). 

A cada ano há uma demanda de indivíduos que se concluem suas graduações e não possuem 

experiência ou conhecimento suficiente para trilhar a profissão estudada. O empreendimento é destinado 

a jovens universitários, recém-formado e pessoas que gostariam de iniciar sua carreira profissional. 

Ao fazerem os cursos online, os estudantes e trabalhadores se tornarão mais confiantes, 

independentes, competitivos no mercado de trabalho e capazes de ir em busca dos próprios objetivos. 
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3. Vida Profissional Cursos Online - Contexto 

 
 

De acordo com a pesquisa de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) em 2015, o Brasil foi 

considerado a nação mais empreendedora entre os países que compõem o Brics (Brasil, Rússia, Índia, 

China e África do Sul) (AGÊNCIA SEBRAE DE NOTÍCIAS, 2016). 

Por outro lado, segundo Lima (2016) cerca de 3,5 milhões de cidadãos com 18 a 26 anos 

estavam desempregados em 2015. Esse contingente cresceu em cerca de 1 milhão de pessoas desde 

dezembro de 2014 e a taxa de desocupação entre os jovens é sempre maior que na população em geral. 

Ainda de acordo com a reportagem citada, a taxa de desemprego entre os recém-formados supera 

a média nacional, mesmo em períodos bons, pela falta de experiência desse grupo. Esse índice tende a 

causar transformações significativas na geração que chegou recentemente ou está para entrar no 

mercado de trabalho. 

Com base neste contexto, a iniciativa empreendedora a ser desenvolvida será uma plataforma de 

cursos online com o objetivo de desenvolver competências empreendedoras, tais como: busca de 

oportunidade e iniciativa, persistência, comprometimento, exigência de qualidade e eficiência, correr 

riscos calculados, estabelecimento de metas, busca de informações, planejamento e monitoramento 

sistemáticos, persuasão e rede de contatos, independência e autoconfiança. 

A plataforma atenderá o nicho de jovens recém-formados, em diversas regiões do país por tratar- 

se de um negócio online. O material oferecido será formatado através de vídeos, apostilas e fóruns para 

debate por intermédio da plataforma Udemy, de aprendizagem online. 

A sede da organização será em Marília, São Paulo. O tempo esperado de intervenção e preparo 

da plataforma e do seu conteúdo é entre 6 a 10 meses e a estimativa do custo inicial será cerca de dez 

mil reais, conforme detalhado no capítulo 3 a seguir, investidos em compra de câmera e tripé, 

desenvolvimento do site, abertura da empresa e publicidade. 

Os principais resultados esperados são as adesões dos cursos, gerando bons resultados e 

lucratividade ao empreendimento. Inicialmente serão divulgados dois cursos para venda: 

“Empreendedorismo para Recém-Formados” e “Transforme sua paixão em negócio”. Em paralelo, serão 

divulgados e-books e vídeos gratuitos para que possa despertar o interesse nos conteúdos fornecidos 

pelos cursos pagos. 
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4. Empreendedorismo 

 
 

O empreendedor é sempre o sujeito do processo, da mudança na sociedade. Lopes (2010) 

descreve que empreendedorismo significa uma espécie de inquietação natural, responsável pela criação 

de milhares de soluções para necessidades da sociedade humana desde os mais remotos tempos, e que 

existe no ser humano, com maior ou menor intensidade. 

Em seu livro Empreenda sem Fronteiras, Pinheiro (2016) aborda que empreender é uma das 

melhores decisões que um profissional pode tomar pois poderá fazer aquilo em que realmente acredita e 

de que gosta. As pessoas são mais felizes e livres quando são donas do seu próprio negócio. É 

interessante dedicar-se a um empreendimento que esteja ligado diretamente ao empreendedor, pois é 

preciso amar o que oferece para os clientes, e o conteúdo que vai produzir sobre isso. 

De acordo com a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2015, a população brasileira 

é classificada como uma das mais empreendedoras do mundo, pois em cada dez brasileiros adultos, 

quatro já têm uma empresa ou estão envolvidos com a criação de uma (AGÊNCIA SEBRAE DE 

NOTÍCIA, 2016). 

Empreendedores contam com uma ampla variedade de habilidades sociais, identificam e criam 

oportunidades, são indivíduos altamente criativos, independentes, têm necessidade de realizar coisas 

novas, assumem riscos e o seu propósito está relacionado ao lucro e ao crescimento. 

Rottenberg (2014, p. 140) relata que “o primeiro passo para agir como um empreendedor é não 

olhar para o que está escrito na parede, mas para os espaços entre as palavras. Há sempre um vazio entre 

o que somos e o que podemos nos tornar. ” Ser empreendedor é não esperar que mudanças aconteçam, 

mas promovê-las todos os dias. Uma das características relacionadas é o fazer acontecer, 

empreendedores não veem barreiras, veem apenas etapas a serem cumpridas para chegar ao seu 

objetivo. 

“A maioria dos empreendedores não tem nenhuma ideia luminosa, mas sim uma série de 

pequenas iluminações. Empreendedores de sucesso não inovam, mas sim inovam nas pequenas coisas” 

(ROTTENBERG, 2014, p. 140). Empreendedores se concentram em suas habilidades e no que fazem de 

melhor para terem sucesso, tem motivação para colocarem ideias em prática, informação para executar 

os passos, contato com as pessoas certas e ação. 

“Acreditem que o que vocês imaginem pode se tornar realidade, porque isso é possível mesmo. 

Mas nada vai acontecer isso se você não tentar.” (ROTTENBERG, 2014, p. 257) Uma das 

características mais marcantes de um empreendedor é o fazer acontecer, são pessoas visionárias, que 

planejam e executam ações de impacto e que geram lucro e diferença na sociedade. 
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5. Educação a distância 

 
 

No contexto da escola virtual, a relação ensino-aprendizagem prospera no conceito de ensino à 

distância. Na aprendizagem em rede, a sala de aula fica em qualquer lugar onde haja um computador e 

internet. Na adoção plena desta proposta, há que se considerar que o aluno está distante e o material de 

estudo deve ser cuidadosamente preparado e adequado para ele. 

De acordo com o Censo Ensino a Distância (EAD) realizado em 2015 pela Associação Brasileira 

de Educação a Distância (ABED) descreve o perfil do aluno sendo 53% são mulheres, e cerca de 50% 

têm entre 31 a 40 anos, sendo que os cursos livres de iniciação profissional destinaram-se a 1.880.165 

alunos. 

 

A escola virtual se constitui num espaço onde estudantes podem receber instruções, colocar 

questões, fazer perguntas, conduzir análises, resolver problemas e elaborar projetos individuais 

ou em grupos, independente de tempo e espaço. Se apoia na manutenção de um ambiente de 

comunicação eletrônica voltado para produção e transmissão de conhecimento. (RITTO e 

FILHO, 1995, p. 36) 

 
 

Segundo os autores citados acima, o ambiente da escola virtual deve ser visto como um grande 

banco de informações e sua contribuição é proporcionar maior densidade na relação ensino- 

aprendizagem. Consideram ainda que o espaço virtual proporciona um ambiente interativo, contendo 

várias ferramentas e deve ser apresentado de maneira clara. É constituído por um conjunto de seções 

como calendário, objetivo, forma de desenvolvimento, fluxo de trabalho proposto, banco de dados e 

avaliações de aprendizado. 

Um dos princípios básicos da escola virtual, é que os conteúdos dos cursos e todos os elementos 

do espaço virtual estejam disponíveis a qualquer hora em qualquer lugar para acesso pelos alunos a ela 

vinculados. 

O papel do professor no ambiente online é de intensificar o aprendizado promovendo contextos 

para aprendizado que desenvolvam no aluno a autonomia e responsabilidade, manter um espaço de 

assistência e conforto, promover o compartilhamento de todo tipo de informação, comunicação em 

grupos através de conferências ou troca de mensagens, além de aumentar a ênfase no domínio afetivo do 

estudante. 

Neste contexto, é importante a criação de situações onde o estudante reflita a respeito dos 

significados e entendimentos das informações transferidas e realizar atividades de coleta e análise de 

dados. 
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Os educadores podem criar ambientes de aprendizagem eficazes, nos quais pessoas de diferentes 

localidades constroem juntos as competências relacionadas a um tema específico. A comunidade que se 

forma entre os usuários pode ser enriquecedora tanto do ponto de vista educacional quanto pessoal. 

Harasim et al. (2005) consideram numa rede de aprendizagem online, a “presença” exige e 

possibilita a participação ativa do aluno. O aluno só está socialmente online quando realiza um 

comentário. Neste contexto, os autores pontuam que os ambientes on-line proporcionam resultados 

iguais ou superiores aos alcançados nas aulas presenciais. 
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6. Oportunidades 

 
 

A cultura do capitalismo, especialmente na esfera do trabalho, exerce sobre os indivíduos grande 

pressão social. O processo de formação do indivíduo para a vida, condiz basicamente com a sua 

inserção no mercado de trabalho, autonomia financeira e constituição de família. 

A preocupação com a profissionalização e com a carreira a ser construída, muitas vezes estão 

associadas a aquisição de capacitações como graduações e pós-graduações, sendo comum a idealização 

da profissão, ou seja, o futuro se apresenta como inesperado e indeterminado. 

Os problemas de pesquisa deste trabalho são refletidos nas seguintes interrogações: Qual é a 

viabilidade de uma plataforma de cursos online? O jovem recém-formado se encontra preparado para o 

mercado de trabalho? 

As contribuições que este trabalho pode trazer, estão relacionadas a proporcionar respostas aos 

problemas apresentados e ampliar as formulações teóricas a esse respeito, além de produzir 

modificações no âmbito da realidade da educação empreendedora. 

O projeto de cursos Vida Profissional pode adquirir um significado particular na construção da 

identidade profissional e na aplicação do seu talento e de suas habilidades, considerando sua história de 

vida, seus valores, seus desejos e sua visão de mundo. 

A plataforma de cursos surge como ferramenta de planejamento e estratégia de ação através de 

um conjunto de ideias e análise de experiências e habilidades, sendo um dos objetivos proposto deste 

processo, a busca pela realização pessoal através do trabalho. 

É relevante destacar as características pessoais esperadas pelo mercado de trabalho em todos os 

segmentos: liderança, criatividade, espírito empreendedor, iniciativa, capacidade de trabalhar em grupo, 

além dos fatores como qualidade, produtividade, criatividade e versatilidade que serão abordadas 

através de exercícios, vídeos e atividades. 

A metodologia a ser utilizada nos cursos permitirá aprender fazendo pois, os estudantes serão 

expostos a experiências reais que os forçam a pensar de maneira diferente, buscando saídas e 

alternativas, ou seja, aprendendo com a experiência. 

A abordagem pedagógica buscará desenvolver fatores motivacionais e habilidades 

comportamentais. Primeiro, o aluno desenvolve um sonho, um projeto futuro que deseje implementar ou 

algo que deseje alcançar ou se tornar. Depois deve procurar formas de concretizar esse sonho. O 

principal objetivo é a estimulação dos sonhos dos alunos e a preparação das ações que permitem realizá- 

los. 

O estudo tem como ponto estratégico a experimentação de um caminho que leve o aluno ao 

autoconhecimento, a descoberta de uma causa pessoal e a construção de uma carreira empreendedora. 
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A formação destina-se a operar sobre a perspectiva do autoconhecimento, dúvidas e 

questionamentos, viabilizando a identificação de seus pontos fortes e fracos, sonhos e os seus desejos, 

partindo de três questões básicas - onde estou, quem sou, o que me move, refletindo sobre seu passado, 

futuro e o seu entorno através de ferramentas que possam auxiliar na elaboração prática de sua carreira. 

Lopes (2010) descreve que a educação tem em sua essência o progresso social e deve ter seu 

foco no desenvolvimento do indivíduo. Dessa forma, o objetivo do Vida Profissional é potencializar 

habilidades como: Iniciativa e busca por oportunidades; gestão de riscos; busca por qualidade e 

eficiência; persistência; comprometimento; busca sistemática por informação; estabelecimento de 

metas; monitoramento e planejamento sistemático; rede de contatos e persuasão; e autoconfiança e 

independência. 

Bauman (2005, p. 40), pontua que “a pessoa tem que ser móvel, pronta para colher 

oportunidades, rápido em se apropriar das novas possibilidades assim que elas surjam, mas também 

hábil em abandoná-las se outras mais frutíferas aparecerem no horizonte”. Dessa maneira, deve-se 

considerar o desenvolvimento das habilidades pontuadas e exigidas pelo mercado, além de ressaltar a 

aptidão existente e que o diferencia dos demais. 

A plataforma de cursos com o enfoque na educação empreendedora envolverá tanto o 

conhecimento em si, como a emoção e a representação que o indivíduo faz da própria realidade, assim 

como o que é apresentado pela sociedade e é apreendido e interpretado pelo indivíduo. Sendo assim, 

muitas vezes há a dificuldade dos jovens em traduzir em ações os objetivos que dizem almejar, e 

destaca a ausência de recursos que orientem os jovens no percurso à realização de seus objetivos. 

Nessa perspectiva, a plataforma de cursos Vida Profissional visa desenvolver e impulsionar 

carreiras é considerado como espaço para a construção de um sentido para a trajetória profissional, que 

evoca os processos mesmos de construção da subjetividade dos sujeitos, nos quais se articulam e 

entrelaçam as dimensões individual e coletiva, e principalmente construir carreiras partindo daquilo que 

mais faz sentido e com propósito, além de desenvolver características e habilidades empreendedoras. 
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7. Vida Profissional Cursos Online – O Plano de Negócios 

 
 

Plano de negócios é um documento com estudos estratégicos que verifica a viabilidade ou não 

do empreendimento, é uma ferramenta que permite prever, antecipar ou reduzir muitas das causas de 

fracasso em novos negócios. Deve incluir, pelo menos, as informações sobre um panorama do negócio, 

planejamento financeiro, um plano de marketing e um plano operacional. 

O empreendimento é uma plataforma de cursos online voltada para capacitação de habilidades 

empreendedoras e tem como missão, contribuir para o desenvolvimento de iniciativas e carreiras 

empreendedoras. 

O principal meio de comunicação e de promoção da empresa será através de impulsionamentos 

de divulgação dos cursos em redes sociais como o Facebook, filtrando o seu público-alvo. Já a 

comercialização dos cursos será feita exclusivamente através do site da empresa, através da ferramenta 

PayPal, sendo realizada transações com cartão de crédito e débito e boletos bancários. 

O público-alvo do negócio são jovens com a faixa etária entre 21 a 34 anos, com ensino superior 

completo que residem no Brasil. De acordo com o Censo da Educação Superior de 2012, cerca de 990 

mil alunos de graduação concluíram seus cursos em todos os estados do Brasil (WEBER e VIEIRA, 

2014). 

O que levará essas pessoas a comprarem o serviço será o diferencial do conteúdo fornecido, 

metodologia diferenciada e o preço, além da comodidade de estudar onde desejar. Encontrarão a 

empresa com facilidade, através de acessos a redes sociais e sites voltados ao mercado de trabalho. 

Concorrentes: 

Os principais concorrentes do negócio Vida Profissional são as empresas Na prática e Longitude. 

Na prática é um projeto da Fundação Estudar que é uma organização sem fins lucrativos que ajuda 

jovens a seguir uma trajetória de impacto, alavancando os estudos e a carreira de universitários e recém- 

formados. 

Oferecem cursos que colaboram com o desenvolvimento pessoal, profissional e na tomada de 

decisão de carreira de jovens universitários e recém-formados. Os valores dos cursos variam entre R$ 

200,00 a R$ 500,00. 

Já a Longitude, é a primeira escola de empreendedorismo online do Brasil. Seu programa prevê 

quatro módulos durante nove meses, um encontro por semana e mentoria. O valor do investimento do 

curso é de R$ 700,00. 

Fornecedores: 

Dentre os principais fornecedores do empreendimento, destacam-se provedores de serviços 

online como Wix, Webinarjam, Udemy e Facebook. 
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O Wix é uma plataforma online de criação e edição de sites, o site será desenvolvido pelo site, 

considerando o valor do investimento e a facilidade na edição do site do Vida Profissional. 

Webinarjam é uma plataforma de webinários, possui sistema de inscrições, controle de quem 

assistiu e integração com os participantes. Será utilizado como vídeo aula online e para o 

desenvolvimento de palestras. 

Udemy é uma plataforma que oferece cursos com um preço diferenciado para todas as pessoas 

que queiram aprender sobre um determinado assunto. Existem mais de cem categorias de cursos na 

plataforma e o conteúdo fica disponível para os alunos indefinidamente. Será utilizado esta plataforma 

para inserir os conteúdos e as vídeos aulas 

O fornecedor Facebook é uma rede social e tem um papel fundamental e estratégico. Será 

produzida uma página onde será divulgado conteúdos sobre carreira e os cursos ofertados. 

Conforme comentado anteriormente, serão ofertados inicialmente dois cursos: “Transforme sua 

paixão em negócio” e “Empreendedorismo para recém-formados”. 

Produtos: 

O curso “Transforme sua paixão em negócio” possui uma duração de três meses e tem o 

objetivo de desenvolver características empreendedoras, onde o aluno irá aprender um novo jeito de 

pensar, agir e tomar a frente da sua carreira. Permitirá o aluno a construir sua carreira partindo daquilo 

que mais faz sentido para si; descobrir o que lhe traz significado, com o que se conecta e como o seu 

propósito pode nortear as suas escolhas profissionais; além de desenvolver a sua capacidade criativa e 

aprenderá a pensar “fora da caixa” a partir do seu tipo de personalidade e a sua habilidade. 

Os valores que são ensinados ao longo do treinamento estimulam uma visão transformadora, 

tornando dias comuns em nova oportunidade de fazer acontecer, atingir seus objetivos de carreira e ter 

mais sucesso. 

O curso irá fazer com que o aluno se questione e avalie seus comportamentos e emoções, bem 

como o rumo da sua carreira refletindo sobre o seu verdadeiro eu (valores, motivações, identidade e 

propósito) para, assim, guiar com mais segurança e tranquilidade suas escolhas profissionais, além de 

potencializar as suas habilidades através de um plano de desenvolvimento individual. 

Diante de um cenário desafiador para um recém-formado, existe uma lacuna na formação de 

muitas graduações, e se reflete em baixas remunerações, atuação generalista, baixo número de clientes e 

pouca diversidade de serviços prestados. 

Através do curso “Empreendedorismo para Recém Formados” o aluno entenderá o conceito 

de gestão, análise de mercado, estabelecimento de indicadores e gerenciamento financeiro. Como 

resultado, estará muito mais preparado para planejar sua carreira de forma eficiente, ampliando sua 

visibilidade e número de clientes. 
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Durante as aulas e os conteúdos abordados, os alunos aprenderão a escolher um público alvo 

específico para seus serviços; como tornar-se uma autoridade reconhecida em sua área de atuação; 

transformar seu conhecimento em serviços e produtos variados para seu nicho; a fazer publicidade 

inteligente, ética e responsável; aprenderão como utilizar a internet de maneira lucrativa com 

investimento mínimo e também desenvolverão um plano de ação que poderá colocar em prática de 

imediato, todo o conhecimento adquirido pelo participante. 

Os encontros serão realizados durante três meses, por meio de uma plataforma de ensino à 

distância, que poderá ser acessada através de computadores, tablets ou celulares. Além das aulas em 

vídeos, o aluno terá à sua disposição conteúdos extras (vídeos e apostilas) para a sua completa formação 

empreendedora. Todo o conteúdo é orientado para um processo de auto avaliação, avaliar a sua intenção 

empreendedora e desenvolver um plano de negócio da empresa ou ideia do aluno. 

Preços: 

A estratégia de ganho de mercado do empreendimento implica uma política de preços acessíveis 

ao público-alvo. Com base na percepção do mercado de, definiu-se a seguinte estratégia de preços: 

R$100,00 a R$ 400,00 por curso, também serão ofertados cursos gratuitos como estratégia de 

divulgação da plataforma. 

O volume de serviço e de comercialização iniciais serão turmas de até cinquenta pessoas para 

que possa acontecer o acompanhamento e o desenvolvimento de cada aluno. 

Operação: 

O processo operacional constituirá de: Gravação de conteúdos em vídeos e elaboração de 

apostilas; Divulgação dos cursos no site e nas redes sociais; Venda e fechamento de turmas; 

Acompanhamento da turma através de aulas ao vivo online e dúvidas; Feedback de fechamento do 

curso. 

A necessidade de pessoal da organização, inicialmente contará com três profissionais, um editor 

de vídeos, um colaborador responsável pela elaboração de conteúdo, e um profissional da área de 

vendas. 

As qualificações necessárias para o cargo de editor de vídeos são: auxiliar na definição e 

cumprimento do cronograma estabelecido para o projeto, acompanhar e organizar a captação de 

imagem, auxiliar nas atividades de captação de imagem e som, edita áudio e vídeo, efetuar os cortes 

necessários que fogem da temática da aula. Editar e fazer a manutenção dos vídeos para os cursos. 

Já as atribuições para o professor conteudista são: elaborar aulas através de vídeos de acordo 

com a proposta do curso; preparar materiais específicos para atividades; orientar e acompanhar o 

aprendizado e o desenvolvimento dos alunos. 

O profissional da área de vendas será responsável pela captação de novos alunos; articulará com 

a área de comunicação para garantir a efetividade das ações das propagandas; manter relacionamento 
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constante com o público-alvo, através do desenvolvimento e realização de ações que contribuam para o 

fortalecimento da imagem da empresa. 

Planejamento Financeiro: 

Para a concretização do empreendimento, serão investidos cerca de R$ 10.000,00 oriundos de 

recursos próprios dos sócios e uma empresa de Sociedade limitada será aberta, sendo enquadrada no 

Simples Nacional, para reduzir a carga tributária. Por tratar-se de um negócio online e não necessitar de 

uma estruturam comercial, inicialmente a empresa estará localizada em área residencial. 

A estimativa do faturamento mensal da empresa é de R$ 6.000,00 nos primeiros seis meses de 

atuação, sendo o ponto de equilíbrio de cada turma é a venda de dez inscrições. Ao longo deste período, 

serão documentadas as ações para que possam ser avaliadas futuramente e mensurados os resultados 

obtidos através dos indicadores de rentabilidade. 

A composição dos principais investimentos e gastos estão relacionadas a criação do site e 

parceria com a plataforma online, além da divulgação e consolidação do empreendimento através de 

propagandas em redes sociais, o investimento fixo corresponde a compra de uma filmadora. 

Finalizando, destaco as forças do negócio: preço competitivo, forte investimento em propaganda 

e qualidade dos cursos ofertados. Pouco investimento, equipe reduzida e o tempo de mercado são 

considerados fraquezas. A ameaça iminente é a entrada de novos concorrentes e as oportunidades são o 

rápido crescimento de mercado e a formação de parcerias. 



20 
 

Conclusão 

 
 

As discussões e reflexões realizadas ao longo da pós-graduação em Educação Empreendedora 

pela instituição Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, contribuíram para a elaboração deste 

trabalho. A experiência do aprendizado através do curso online foi significativa e enriquecedora para a 

ideia e criação do empreendimento inovador. 

Para um melhor delineamento este trabalho teve como um de seus objetivos centrais, 

desenvolver uma iniciativa empreendedora inovadora afim de aproveitar uma oportunidade de mercado. 

Através da elaboração de um plano de negócios que auxilia no planejamento do empreendimento e no 

conhecimento direcionado a criação efetiva do negócio, além de contribuir para a reflexão e 

disseminação do tema empreendedorismo. 

Os argumentos apresentados tornam-se assim um passo dentre tantos outros que fazem parte, 

entretanto dentro desse contexto os resultados esperados com a realização deste trabalho é o possível 

encaminhamento para a execução da plataforma online de cursos Vida Profissional. 

Como contribuição, espera-se que este trabalho possa representar um conteúdo significativo 

sobre a teoria e a prática da educação empreendedora. 
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