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Resumo 

 
O empreendedorismo é a locomotiva de qualquer economia. A proposta desta intervenção 

empreendedora é contribuir com a implantação e gestão de uma Empresa Júnior no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – Campus Tucuruí. Já se sabe que 

diversas ações devem ser feitas, observando as questões de mercado, do campus e da própria 

organização a ser iniciada. Inicialmente contaremos com dois professores-orientadores e 

cinco discentes gestores. Foi aplicado junto a este grupo um questionário para fins de 

levantamento de interesses e recomendações e que será replicado em momentos posteriores, 

como forma de alinharmos e atendermos as expectativas. Os resultados trazem aspectos 

positivos nos argumentos e que apontam para o sucesso do empreendimento. 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Empresa Júnior. Intervenção empreendedora.  
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Introdução 
 

Este trabalho aborda uma intervenção inovadora que será abordada como uma 

intervenção empreendedora no que diz respeito ao acompanhamento e auxílio na 

criação e gestão de uma Empresa Júnior. Empresa Júnior é uma entidade sem fins 

lucrativos administrada por alunos de cursos superiores que atuam junto ao mercado 

oferecendo produtos e serviços em diversas áreas. Estas entidades normalmente se 

localizam em universidades ou centro acadêmicos de ensino. Segundo Silva (2014, p. 

12), “é uma aproximação da academia e das empresas, promovendo o 

desenvolvimento econômico através de políticas de Pesquisa e Desenvolvimento do 

setor empresarial”. Estas entidades estão diretamente relacionadas com o 

empreendedorismo, pois todos os envolvidos devem trabalhar para desenvolver 

produtos e serviços. Para que os resultados sejam positivos, é importante que haja 

ações proativas em um processo contínuo e inovador. 

A criação e gestão da Empresa Júnior será no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) - Campus Tucuruí. Como não há este tipo de 

entidade na instituição, pode ser que isso seja um dos motivos por não haver projetos 

voltados ao empreendedorismo. Os projetos apresentados pelos discentes e docentes 

da IFPA – Campus Tucuruí, são direcionados para Pesquisa, Ensino e Extensão, 

assim, poucos são apresentados para a inovação. Com a proposta da criação da 

Empresa Júnior espera-se que haja mais projetos e ações inovadoras. 

O IFPA, cuja reitoria localiza-se em Belém – PA, conta hoje com 18 campi, 

no Estado do Pará e apesar das empresas juniores estarem já consolidadas no Brasil, 

em nenhum dos Campi do IFPA há Empresa Júnior. Assim sendo, acredita-se que 

dar um primeiro passo na criação de uma entidade neste formato pode ser o início 

empreendedor para os demais campi, contribuindo para desenvolverem modelos de 

negócios e entidades similares. Por outro lado, o início da criação da Empresa Júnior 

demonstra já ser um ato mais concreto, quando a abordagem é iniciar atividades 

empreendedoras, pesquisas de novos produtos/ser-viços e apoio a diversas atividades 

empresariais locais. Para a intervenção diversas ações devem ser planejadas e 

aplicadas, desde a concepção de uma estratégica formação empreendedora dos 

gestores, registro da entidade e gestão.  

Com base no exposto pretende se como objetivo geral contribuir para a 

criação e gestão de uma Empresa Júnior no IFPA – Campus Tucuruí. Os objetivos 
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específicos traçados buscarão: (i) qualificar os discentes para práticas de gestão; (ii) 

identificar as principais oportunidades de atuação da Empresa Júnior; (iii) 

desenvolver o empreendedorismo nos gestores; (iv) identificar novas oportunidades 

de atuação profissional. 

O trabalho tem como base no primeiro capítulo uma contextualização da 

definição do problema o qual aborda uma intervenção empreendedora no que diz 

respeito ao acompanhamento e auxílio na criação e gestão de uma Empresa Júnior. 

As oportunidades estão diretamente intrínsecas ao desenvolvimento empreendedor 

dos alunos que irão ter a oportunidade de conhecer e se desenvolver em práticas 

empreendedoras que poderão mudar suas vidas. Já a metodologia se baseia em uma 

análise de como é a situação atual, bem como, as novas oportunidades que poderão 

surgir.  

No capítulo dois haverá um breve contexto do empreendedorismo e questões 

relacionadas ao ambiente. O contexto é mutável, devido ao fato de que é uma 

atividade nova para todos os envolvidos. Em diversas entidades de ensino, há muitos 

anos existem empresas juniores, no contexto atual não é o caso, devido ao fato de 

que os cursos oferecidos, no Campus, como será melhor contextualizado adiante, 

estão relacionados as áreas biológicas, sanitária e tecnológicas. Dessa forma não há 

cursos direcionados a Gestão e ao Empreendedorismo. Haverá algumas observações 

ambientais e também o resultado de um breve questionário aplicado aos cinco alunos 

gestores para fins de verificação de interesses, expectativas e recomendações. Isso 

torna um desafio que envolve todos em descobertas e ações para determinar e 

consolidar resultados exitosos e que favoreçam novas experiências pessoais e 

coletivas.  

As referências, acompanhadas de as ações desenvolvidas ao longo do 

trabalho, são os pilares da intervenção empreendedora, capítulo três. Juntamente, 

constará neste capítulo o resultado e a proposta da intervenção empreendedora, e é 

com base nelas que se desenvolve todo o trabalho, contendo uma interligação entre o 

referencial teórico, Gestão e Empreendedorismo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 1 
 

1.1 Contextos iniciais e metodológicos da Intervenção Empreendedora 

 

Contribuir para iniciativas empreendedoras ou que tenha o objetivo de se 

tornar uma ação com propósitos inovadores, que possa atender a uma demanda 

mercadológica ou a uma necessidade pública, pode ser uma oportunidade ímpar. 

Segundo Chér (2014), Hisrich, Peters e Shepherd (2014) e Sertek (2007), os 

empreendedores pensam de forma diferente das outras pessoas, precisam pensar 

estruturalmente, ou seja, ser um indivíduo criativo, agindo de maneira proativa e 

inovando. Ele age por etapas em qualquer atividade, propiciando o ambiente a seu 

favor e da coletividade, corrigem falhas, planejam as ações, implantam, monitoram, 

colhem os frutos de seu esforço e se reinventam novamente, novamente e 

novamente. 

O IFPA, possui dezoito campi, sendo uma instituição de educação superior, 

básica e profissional (IFPA, 2017). Um dos campi está localizado no município de 

Tucuruí no estado do Pará. Conforme dados da CDT (2017) e do IBGE (2017), o 

município de Tucuruí fica a aproximadamente 400 quilômetros de Belém, capital do 

estado do Pará. O município está situado na região Sudeste do Pará (sinalizado de 

vermelho na Figura 1), tem uma população estimada, no corrente ano, girando em 

torno de 108.000 (cento e oito mil habitantes). Como é um município de pequena 

extensão com pouco mais de 2.000 km² sua base econômica é – na maioria – 

concentrada no comércio, prestação de serviços e royalties da Usina Hidrelétrica de 

Tucuruí (UHT). 
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Figura 1: Localização do lago e cidade de Tucuruí no estado do Pará. 

Fonte: Google Maps adaptado, 2017. 

 

Em Tucuruí está localizado o IFPA – Campus Tucuruí, que oferece os cursos 

superiores de Licenciatura em Ciências Biológicas, Tecnologia em Redes de 

Computadores e Tecnologia em Saneamento Ambiental. Também dispõe de cursos 

técnicos em: Aquicultura, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Meio Ambiente, 

Saneamento e Agrimensura (IFPA, 2017).  

 

Figura 2: IFPA – Campus Tucuruí  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IFPA, 2017. 
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1.2 Discussões 

 

Neste contexto, no final do ano de 2016 e início de 2017 houve reuniões entre 

servidores do Campus Tucuruí para tratar dos assuntos relacionados à implantação de 

uma Empresa Júnior. O primeiro ponto levantado nas discussões, era de que quando 

uma entidade dessa natureza era criada, normalmente se parte de ações dos alunos. 

Outro fato, observado nas reuniões, era de que não há no Campus um curso da área 

de Ciências Sociais Aplicada, e na maioria das disciplinas dos cursos ofertados, não 

havia aquelas voltadas ao Empreendedorismo. Assim, a iniciativa teria que ser 

realmente de docentes orientadores, onde no caso o autor desse trabalho, o qual cursa 

Educação Empreendedora pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

em conjunto com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(PUC Rio/SEBRAE), bem como, está ligado a Coordenação de Extensão do 

Campus, auxiliaria com consultoria e cursos para os discentes na área de Gestão e 

Empreendedorismo direcionados à Empresa Júnior. 

Em uma pesquisa inicial feita nos Cartórios de Registros do município de 

Tucuruí, foi constatado que nestes não houve nenhum registro de Empresa Júnior. 

Em contrapartida é uma abordagem de uma problemática empreendedora que busca 

um objetivo comum: a implantação e gestão de uma entidade que até então não 

existe no município. A possibilidade de uma intervenção empreendedora é possível 

diante da atual conjectura de que é algo inovador no ambiente estudado. Todos os 

envolvidos (gestores) não têm experiência em negócios, mas relatam ter muita 

vontade em aprender e fazer certo. Desta maneira estão abertos a discussões e ideias 

que somam sinergia de apoio aos estudantes das mais diversas áreas do 

conhecimento.  

Na verdade, neste trabalho, a intervenção empreendedora é realizada em dois 

momentos, porém ambas tem como premissa os conhecimentos adquiridos nesta 

Especialização. No fim do ano de 2016 e início do ano de 2017, houve uma chamada 

para submissão de projetos de extensão do IFPA para todos os Campi. 

Cada Campi seria contemplado com dois projetos, no qual o Campus Tucuruí 

concorreu com oito projetos. Dois projetos foram contemplados, um tratava de 

inclusão; submetido por um servidor que trabalha com questões de alunos portadores 

de necessidades especiais. O outro submetido por dois docentes, um da área de 

Ciências Biológicas e outro da área de Saneamento. Estes projetos aprovados no 
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IFPA recebe recursos que somam um total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada e 

servirá para custear a constituição da Empresa Júnior, bem como para a compra de 

alguns equipamentos como impressora, mesas e materiais de expediente. Outros 

equipamentos e local para funcionamento serão disponibilizados pelo Campus. 

Após a apresentação dos cinco estudantes, iniciou se o projeto. Houve 

reuniões entre os docentes e discentes para definição de estratégias. Neste período foi 

ministrado, pelo autor deste trabalho, aos discentes gestores da Empresa Júnior um 

curso de 50 horas: “Gestão e Constituição de Empresa Júnior”. Os temas trabalhados 

no curso foram abordados aproveitando, em grande parte, os conceitos das 

disciplinas desta Especialização, bem como assuntos relacionados à Gestão e aqueles 

específicos sobre Empresa Júnior. 

No momento do desenvolvimento deste trabalho a Empresa Júnior ainda não 

havia sido criada. O estatuto, elaborado pelos discentes, havia sido encaminhada pela 

docente orientadora para consulta junto ao IFPA, já que se trata de um projeto com 

recursos desta Instituição. O fato é que quando a Empresa Júnior for constituída, os 

atuais discentes gestores terminarão suas formações e outros discentes deverão dar 

prosseguimento ao projeto. Estima-se que esse momento será decisivo, pois a partir 

do segundo semestre de 2017 a entidade, deverá ser criada e terá que iniciar suas 

atividades. Apesar da intervenção empreendedora, em parte já está sendo trabalhada, 

no segundo semestre do ano de 2017 deverá haver uma atuação mais próxima junto 

aos discentes. Outro curso de Gestão e Empreendedorismo voltados a Empresa 

Júnior será ofertado. Também deverá haver uma pesquisa mercadológica no 

município no intuito de verificar as potencialidades de atuação da Empresa Júnior 

junto ao mercado, anterior a oferta do curso. Os fatos mais importantes nessa 

intervenção diz respeito à formação de novos gestores, definição de estratégias de 

atuação da Empresa Júnior e busca de oportunidade.  

  

1.3 Metodologia 

  

Muitas vezes o pesquisador se depara com questões, seja elaborando 

perguntas sobre determinados casos ou em busca de uma resposta sobre diversos 

assuntos. Para Thiollent (1985) apud Gill (2002, p. 56) - "a pesquisa-ação geralmente 

supõe uma forma de ação planejada, de caráter social, educacional, técnico ou outro". 
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A intervenção empreendedora é justamente nesse sentido, a pesquisa se dará com 

uma ação associativa entre o pesquisador e os participantes.  

Apesar de críticas sobre a pesquisa ação, de ser muitas vezes subjetiva, 

devido ao envolvimento mútuo entre os participantes, merecem considerações que 

norteiam a escolha. Primeiro é o fato de que o orientador deste trabalho estará atento 

a correta aplicação das ações e segundo a Empresa Júnior ainda não nasceu e trata se 

de uma intervenção empreendedora, o que identifica que a melhor estratégia seja 

uma pesquisa-ação. A referida pesquisa deverá ser embasada por uma revisão 

bibliográfica e deve estar alinhado com conceitos acadêmicos. 

A pesquisa qualitativa interpreta fenômenos e atribui significados, já a 

pesquisa quantitativa está relacionada a formular e classificar a relação entre 

variáveis (PRADANOV 2013 e YIN 2001). Esta intervenção empreendedora 

também tem aspectos quantitativos. As análises das organizações em si, do 

desenvolvimento empreendedor, do modelo de gestão, a relação entre os gestores, 

inclusive entre a equipe, são exemplos de pesquisa qualitativa. Já quando se define 

quantidades de novos serviços prestados, de empreendedores envolvidos, bem como 

análise econômica, são exemplos de pesquisa quantitativa. Neste caso, como a 

Empresa Júnior iniciará suas atividades, será priorizada a pesquisa qualitativa. Porém 

após o início das atividades torna se importantes o desenvolvimento de pesquisas 

quantitativas. 

Como citado anteriormente os cursos no Campus não contemplam, na maioria 

das vezes, disciplinas voltadas a Gestão e ao Empreendedorismo. Porém os atuais 

discentes que iniciaram a organização já tiveram prévio contato com um fato de 

negócio, qualificação e experiências nas discussões. Na prática isso já os ajudarão 

pela vida toda. Foi aplicado um questionário piloto com os discentes participantes 

envolvidos com esse processo, e que será replicado em momentos posteriores. A 

esses discentes o questionário foi baseados em outros já usados por outros 

pesquisadores ou entidades como, por exemplo: Survio (2016), Almeida (2014) e 

Silva e Andrade (2015), porém direcionado ao objetivo deste trabalho. Com base nas 

respostas dos questionários mais a sustentação dos conteúdos da especialização em 

Educação Empreendedora, será elaborada a diretriz para a segunda parte da 

intervenção, a qual tem como meta a qualificação dos discentes e acompanhamento 

para viabilizar a sustentabilidade do negócio e buscar novas oportunidades. 



 

 

 

Capítulo 2 
 

2.1 Informações ambientais e sociais para o embasamento 

 

O mundo é movido por empreendedores, os quais estão sempre rastreando 

novas utilidades, resolução de problemas e redescobrindo novas formas de trabalhar 

velhos conceitos. Historicamente o ser humano sempre foi empreendedor. Ao se 

observar diversos feitos da humanidade, nota-se que os pilares da sociedade moderna 

foi construído com verdadeiras atitudes empreendedoras. Antes mesmo da palavra 

empreendedorismo aparecer nos moldes que é trabalhado hoje, grandes conquistas 

eram feitas com atitudes inovadoras. Dornelas (2015), enumera diversas passagens 

da história onde é possível identificar como ocorreu o empreendedorismo em 

diversos locais da história do Ocidente. 

Marco Pólo, foi pioneiro em percorrer a rota da seda no século XI, na Idade 

Média o empreendedor eram pessoas que gerenciavam grandes projetos. Já no século 

XVII os empreendedores eram aqueles que assumiam algum tipo de risco no 

negócio. Nos dois séculos seguintes com a industrialização os empreendedores eram 

confundidos com gerentes ou administradores, o que muitas vezes ocorre até os dias 

de hoje. Diversos conceitos são dados aos empreendedores atuais, onde os mesmos 

atuam em diversas formas de negócios como, por exemplo, aqueles que abrem seu 

próprio negócio, corporativo, social, startups.  

A Empresa Júnior criada será um ambiente onde os estudantes terão a 

oportunidade de desenvolver suas atividades empreendedoras. Também será uma 

entidade modelo para a localidade, a qual as ações poderão ser internalizadas para 

outras instituições, onde estudantes e professores de diversos campos do saber 

poderão aplicar seus conhecimentos para atender as necessidades da sociedade local 

(replicação). 

Qualquer que seja um negócio a ser criado torna se importante uma pesquisa 

dos potenciais de uma região. Seria bom até mesmo, em futuros estudos, descobrir 

quais são os arranjos produtivos locais. Esse conhecimento pode diminuir a 

desvantagem de iniciar um negócio. Uma Empresa Júnior, apesar de ter alguns 

benefícios fiscais, por ser uma entidade sem fins lucrativos, precisa se sustentar. Ela 

não pode depender da entidade acolhedora, no caso o IFPA – Campus Tucuruí. 

Assim, antes da segunda parte da intervenção a ser trabalhada vale discorrer – além 
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dos conceitos de Empreendedorismo e Gestão, a particularidades da região, 

considerando um estudo prévio e as respostas dos cinco primeiros alunos que 

participaram do projeto e que irão deixá-lo para que outros estudantes prossigam 

com o projeto. 

 

2.2 Embasamentos individuais  

  

Em Tucuruí há um grande potencial para o turismo, o autor deste trabalho, 

residente da cidade pode observar e testemunhar. Há algumas ações do poder público 

nessa direção como divulgação em rádios locais e televisão. Mas infelizmente parece 

não haver uma ação mais concreta. Observa-se na Figura 2, (a) UHT, (b) ilhas, (c) 

Centro comercial e (d) Feira municipal onde (a) e (b) são locais propícios para 

trabalhar com turismo. Já (c) e (d) para comércio e prestação de serviço. Segundo 

Costa (2015), a UHT é a maior usina hidrelétrica genuinamente brasileira, 

respondendo por 10% do consumo nacional com a geração de 8.370 Megawatts 

(MW). Devido à criação da usina, formou se no rio Tocantins 1.652 ilhas, sendo que 

800 delas são habitadas.  

 

Figura 3: (a) UHT, (b) ilhas, (c) centro comercial e de serviços, (d) feira municipal 

        (a)            (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

        (d)                                                    (c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CDT, 2017 
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Segundo dados do IBGE o Produto Interno Bruto (PIB) do Município de 

Tucuruí soma um total de R$ 1.926.218,00 (um bilhão novecentos e vinte seis 

milhões, duzentos e dezoito mil reais) produzidos pela indústria, R$ 460.693.000,00 

(quatrocentos e sessenta milhões, seiscentos e noventa e três mil reais) para o setor 

de serviços e R$ 80.191.000,00 (oitenta milhões cento e noventa e um mil reais) 

produzidos pelo setor agropecuário no ano de 2014. Em contrapartida há as 

percepções dos alunos do Campus e que podem contribuir para as estratégias 

adotadas na segunda parte da intervenção.  

 

2.3 Aplicação e resposta ao questionário 

  

Inicialmente a idéia - para o projeto de criação da Empresa Júnior, era de 

haver 6 docentes gestores, onde se apresentaram 2 alunos e 4 alunas. Quando foi 

iniciado o mesmo, os 2 alunos tiveram que deixá-lo, porém veio a compor a equipe 

uma aluna. Assim, atualmente são 5 os integrantes do projeto de criação da Empresa 

Júnior, o qual como citado anteriormente vão ter um papel importante na criação e 

início das atividades, porém alguns deverão sair ao início do segundo semestre do 

corrente ano.  

Quanto ao questionário aplicado, todos os discentes responderam, houve 

também um questionário similar aplicado aos dois docentes orientadores – mas os 

mesmos não os responderam. Foram cinco as respostas, assim cada aluno representa 

20% na conjectura. Prossegue as seguintes respostas para os perfis pessoais: todos os 

atuais gestores são do sexo feminino, tem entre 21 a 25 anos de idade. Três iniciaram 

seus cursos em fevereiro de 2014 e dois no início de 2017. Quatro cursam 

Tecnologia em Saneamento Ambiental e um estuda Licenciatura em Ciências 

Biológicas e nenhum tem experiência em Gestão de Empresas Juniores.  
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Quadro 1: Participação na Empresa Júnior 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Conforme o Quadro 1, 80% dos discentes ao participar do projeto; 

proporcionou-lhes reconhecer e pensar estrategicamente. Análogo, 60% citaram ter 

melhorado a comunicação plenamente e 40% disseram que parcialmente. 80% 

semelhante, disseram que desenvolveram iniciativa e vontade de aprender e 20% 

parcialmente. Também 80% responderam que desenvolveram a liderança e o 

trabalho em equipe pontuando como plenamente e 20% respondeu parcialmente. Já 

20% responderam plenamente e 80% parcialmente para a capacidade de solucionar 

conflitos. E 40% responderam plenamente e 60% parcialmente quando questionados 

sobre capacidade de apresentar ideias criativas. 

 

Quadro 2: Ambiente 

Contribuição da Empresa Júnior com o desenvolvimento da capacidade de elaborar, 

implementar e consolidar projetos em organizações 
 Plenamente 60%, parcialmente 40%, pouco 0%, muito pouco 0% Não atende 0% 

Subsídios necessários para a formação de consultores de organizações 
 Plenamente 0%, parcialmente 100%, pouco 0%, muito pouco 0% Não atende 0% 

Há estimula a formação de um perfil empreendedor 
 Plenamente 60%, parcialmente 40%, pouco 0%, muito pouco 0% Não atende 0% 

Participação na empresa Júnior torna mais apto a ingressar no mercado de trabalho 
 Plenamente 60%, parcialmente 40%, pouco 0%, muito pouco 0% Não atende 0% 

Fonte: Arquivo pessoal 

  

Ao replicar sobre o desenvolvimento da capacidade de elaborar projetos 60% 

disseram plenamente e 40% parcialmente conforme o Quadro 2. No mesmo Quadro é 

possível observar que quando perguntados sobre subsídios para a formação de 

consultores, foi unânime sobre a questão de ser parcialmente atendidos. Sobre a 

formação do um perfil empreendedor 60% disseram atender plenamente e 40% 

disseram que parcialmente. Contudo, se os tornam mais aptos para o mercado de 

trabalho, 60% afirmam plenamente e 40% parcialmente. 

Reconhecer problemas e pensar estrategicamente 
        Plenamente 80%, parcialmente 20%, pouco 0%, muito pouco 0% Não atende 0% 

Melhoria na comunicação 
        Plenamente 60%, parcialmente 40%, pouco 0% muito pouco 0% Não atende 0% 

Desenvolver iniciativa, determinação e vontade de aprender 
        Plenamente 80%, parcialmente 20%, pouco 0%, muito pouco 0%, Não atende 0% 

Contribuição para o desenvolvimento de liderança e trabalho em equipe 
        Plenamente 80%, parcialmente 20%, pouco 0%, muito pouco 0%, Não atende 0% 

Contribuição para a capacidade de solucionar conflitos 
        Plenamente 20%, parcialmente 80%, pouco 0%, muito pouco 0%, Não atende 0% 

Desenvolve capacidade de apresentar ideias criativas 
        Plenamente 40%, parcialmente 60%, pouco 0%, muito pouco 0%, Não atende 0 
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Seguindo no mesmo modelo no Bloco IV do questionário foi lhes 

questionados sobre impressões e contribuições. Uma das questões perguntadas foi se 

o curso “Constituição e Gestão de Empresa Júnior” contribuiu para o objetivo geral 

da criação e gestão da Empresa Júnior: 60% responderam que plenamente e 40% 

disseram que foi parcialmente. Foi solicitado que discorressem sobre crítica e 

sugestões sobre o Curso. Um não respondeu sobre a pergunta, as outras quatro 

alunas, relataram que o curso foi importante para a vida pessoal e profissional e que 

forneceu informações importantes para melhor conhecimento do projeto. Outra 

questão foi acerca dos professores-orientadores, ou seja, o suporte oferecido pelos 

mesmos no atendimento: 80% responderam que atenderam parcialmente e 20% que 

os próprios atenderam plenamente. 

Ao serem solicitados que discorressem sobre quais os produtos e serviços são 

mais interessantes para serem oferecidos pela Empresa Júnior, considerando a 

potencialidade da região e viabilidade para a entidade, se justificaram e responderam: 

uma relatou que seria trabalhar na gestão e controle dos recursos hídricos da região. 

Outra relatou que deveria ser serviços como manutenção de computadores, 

ecoturismo, fabrica de filé de peixe. A terceira que fosse de consultorias de pequenos 

projetos na área de saneamento básico e na área ambiental como licenciamento, 

práticas sustentáveis, ações de proteção para âmbito de riscos, entre outros e também 

serviços/produtos conforme os cursos oferecidos pelo IFPA que capacita vários 

profissionais de nível médio e superior. Já uma quarta aluna respondeu que seria 

consultorias em estabelecimentos que trabalham com manipulação de alimentos, 

consultorias ambientais. A quinta aluna respondeu que deveria se relacionar a 

consultoria em pequenos serviços, mas não especificou quais. 

Por outro lado quanto às respostas sobre críticas e elogios ao projeto de 

implantação da Empresa Júnior; as respostas foram de que esta estimula as 

habilidades ou talentos dos alunos a serem empreendedores, porém replicado a outras 

instituições; é uma ótima iniciativa para o desenvolvimento da região; faltou mais 

organização e suporte para então abertura da Empresa Júnior, coisa que foi bem 

observada no decorrer de sua implantação. Maior comprometimento tanto da 

Instituição de Ensino como dos próprios membros da Empresa que deve ser 

melhorado e, por último, é um projeto que pode estimular muito os alunos no 

mercado de trabalho e fazê-los colocar em prática tudo que aprenderam nas aulas, 

entretanto, necessita de estímulos e pessoas comprometidas. É uma boa oportunidade 
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para o aprendizado dos alunos e também para melhorar a cidade devido a 

proporcionar garantias, ações e alternativas para o desenvolvimento local.  

A última pergunta do questionário era sobre sugestões para que o projeto da 

Empresa Júnior seja oferecido cada vez melhor: um dos alunos não respondeu – 

outro disse que deveria haver pessoas que colaborem e sejam responsáveis para fazer 

parte do projeto – já a terceira respondeu que deverá haver mais investimento nas 

habilidades e conhecimentos dos colaboradores, fornecendo ferramentas e infra-

estrutura que promovam a colaboração e a eficiência, a quarta pessoa responde que – 

além do comprometimento é necessário abranger todos os cursos, para que os alunos 

cresçam profissionalmente e, por último, a quinta aluna atribui que deveria convidar 

pessoas comprometidas e responsáveis que queiram participar do projeto para que 

pudessem alcançar os seus objetivos. 

Em relação às considerações do questionário - é importante mencionar que 

todas as nuances desse processo: sobre o ambiente interno/externo, as características 

dos alunos e toda a conjectura que envolve o projeto; foi importante aplicar o 

questionário no sentido de alinhar as ações seguintes, pois as variáveis citadas devem 

ser observadas quando forem consideradas. Apesar de já estarmos construindo uma 

base para auxiliar no desenvolvimento do empreendimento, os discentes são da 

região e passaram seis meses acompanhando o processo. Neste sentido, alguns 

aspectos que não foram percebidos pelo autor desse trabalho ou pelos docentes 

orientadores, estarão disponíveis como um amplo reforço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 3 – final 

 

3.1 Resultados e proposta 

 

Diante de tudo que foi exposto, a intervenção empreendedora é algo concreto 

que, inclusive, está ocorrendo. Já houve uma participação do autor deste trabalho em 

reuniões desde o início da proposta bem como a execução de um curso de 50 horas 

sobre Constituição e Gestão de Empresa Júnior. Neste ínterim, é possível elaborar 

uma proposta para a segunda parte da intervenção empreendedora. Porém há uma 

preocupação em se planejar e fazer de uma maneira que dê um resultado positivo. As 

principais variáveis e atores a serem observados: o Campus, a Empresa Júnior, outras 

entidades similares, a região, o potencial local, e a pesquisa com os alunos gestores.  

O IFPA sinaliza apoio ao projeto, pois houve disponibilização de recursos 

para ajudar a iniciar o projeto. O Campus Tucuruí também sinaliza uma posição 

favorável com apoio logístico e de local para funcionamento. Não há outras 

instituições similares na região de Tucuruí, assim o projeto é novo, porém como é de 

conhecimento geral: há entidades similares no País e que pode ser uma estratégia 

para desenvolvimento empreendedor para gestores e voluntários. 

A região de Tucuruí tem sua principal atividade pautada na indústria, e 

serviços. O resultado do PIB ser elevado na indústria se deve em grande parte a 

praticamente uma única organização, a UHT. Assim, em termos gerais a dinâmica 

social está mais voltada ao comércio. No trabalho a ser constituído com os novos 

gestores, isso deve ser levado em consideração. Nessa implementação, prestação de 

serviços é uma parte que pode ter uma elevada consideração.  

Como potencial é possível observar, além do comércio, o próprio lago da 

UHT de Tucuruí. Ele pode ser explorado para aquicultura, logicamente que esse 

objeto depende de investimentos, políticas públicas e absorção dessas eventuais 

produções pelo mercado. Outro fato que pode ser explorado é o turismo, pois no lago 

há ilhas, belas paisagens e praias, mas também depende de planos turísticos. Nota-se 

que a agricultura ainda é muito tímida na região, assim a estratégia deve direcionar a 

prestação de serviços para a recente criação da Empresa Júnior. 

Quanto a pesquisa junto aos alunos, sobre a participação na Empresa Júnior a 

maioria respondeu positivo em todos os aspectos do Quadro 1, cerca de 80% das 
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respostas – foram que houve atendimento pleno, com observação para o item 

capacidade de solucionar conflitos; onde a maioria respondeu parcialmente.  

Acerca de ambiente, as repostas sobre consolidação de projetos nas 

organizações, formação de consultores, perfil empreendedor e aptidão para o 

mercado de trabalho; a maioria respondeu plenamente, porém todos responderam o 

item, formação de consultores como parcialmente. Isso pode demonstrar uma 

observação mais detalhada nesse quesito do que as citadas no parágrafo anterior.  

Quanto às perguntas diretas, a respeito da atuação da empresa, houve 

respostas para ecoturismos, prestação de serviços em informática, agroindústria em 

pescados, consultoria em saneamento ou serviços. Observa-se que não houve um 

consenso. É justificável devido ao fato de que a região ainda está em pleno 

desenvolvimento, os alunos estão tendo contato com Gestão e Empreendedorismo há 

pouco tempo, mesmo que demonstrem comprometimento com o projeto o 

empreendedorismo é um processo contínuo de crescimento.  

No que se refere às criticas e elogios, sucede que a maioria dos educandos 

elogiaram o projeto como um todo, mas houve argumentos como falta de 

organização e maior suporte. Imediatamente no qual foi solicitado sobre as 

contribuições do curso, a maioria respondeu que atendeu plenamente, mas dois dos 

alunos respondeu que foi parcialmente. Nesse quesito o curso foi importante para 

esclarecimento do real contexto do empreendimento. Quando indagados por 

sugestões a respeito do curso, todos responderam que foi importante. Isso demonstra 

que realmente houve significados que contribuíram para o objeto, mas devido às 

respostas anteriores, principalmente na parte de foco, em que a entidade deveria 

atuar, necessitará ser preferível abordar o foco com tenacidade. Prontamente as 

respostas sobre os professores-orientadores, houve um resultado satisfatório, porém 

com a maioria respondendo que houve acompanhamento parcial, assim, um trabalho 

nessa questão, da mesma forma necessitará ser melhor trabalhado.  

Essas foram às impressões mais significantes a serem consideradas. Há 

indícios que tantos os orientadores como os gestores estão em caminho acurado. 

Logicamente, necessita de alguns ajustes no processo, tanto em foco, 

acompanhamento e conceitos. No entanto, é uma oportunidade que pode fazer a 

diferença na vida de todos, inclusive, disseminar a educação empreendedora em um 

contexto mais abrangente. 
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A proposta empreendedora será de continuar com o trabalho, destacando uma 

adequação no curso e sugestões aos professores-orientadores. Outras ações que dever 

ser feitas, após a criação da organização, é um acompanhamento contábil e 

sustentável. Vale ressaltar que qualquer organização tem diversas áreas internas e o 

sistema todo deve trabalhar em harmonia. Assim, a abordagem na intervenção estará 

pautada nessa discussão e trabalhar fortemente com as questões internas e externas 

da Empresa Júnior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conclusão 

 
O desenvolvimento deste trabalho ofereceu uma rica possibilidade de análise 

de aprendizagem, negocial e ambiental. Se por um lado observa-se a idealização de 

um projeto empreendedor, por outro, há questões e detalhes que fazem com que o 

aprendizado, tanto dos alunos gestores como dos professores orientadores deva ter 

um objetivo harmônico e direcionado. Uma entidade sem um propósito acaba por 

não fazer sentido em sua essência de existência e é a questão de utilidade que se 

pauta o porquê de uma organização. 

Foi possível observar que os discentes sairão desse projeto com um censo de 

orientação organizacional bem refinado. Tiveram a oportunidade de ver a teoria e a 

prática, bem como o contexto mercadológico. Os docentes também estão tendo a 

experiência de estarem junto a um empreendimento que não se traduz em somente 

sala de aula, ou somente de teorias. Por outro lado, sabem que devem trabalhar para 

que os novos gestores tenham um desempenho satisfatório. 

Assim, devido ao contexto extremamente peculiar, faz com que o desafio seja 

igualmente interessante. A proporção do sucesso é idêntica ao desafio. No início da 

pesquisa, era esperada uma análise comum, porém ao final, é possível observar que 

os processos de ensino aprendizagem foram gratificantes e desafiador. Instiga o 

pesquisador, pois propicia observar que a inovação significa a diferença crucial para 

o sucesso de qualquer empreendimento. 
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Anexo 
 

Questionário ao aluno gestor 

 

BLOCO I – Perfil do aluno 
 

Sexo:   (   ) masculino             (    ) feminino 

Idade:_____________________________________________________________________ 

Ingresso na faculdade (mês e ano):______________________________________________ 

Tempo de Empresa Júnior:_____________________________________________________ 

Qual curso cursa:____________________________________________________________ 

Tem experiência anterior em Empresa Júnior?_____________________________________ 

 

BLOCO II – Perfil - Participação na Empresa Júnior: 

 a) possibilita reconhecer problemas e pensar estrategicamente? 

Plenamente (    ) parcialmente (    )  pouco  (    )  muito pouco (    ) Não atende (   )  

b) melhora a comunicação? 

Plenamente (    ) parcialmente (    )  pouco  (    )  muito pouco (    ) Não atende (   ) 

c) desenvolve iniciativa, determinação e vontade de aprender? 

Plenamente (    ) parcialmente (    )  pouco  (    )  muito pouco (    ) Não atende (   ) 

d) contribui para o desenvolvimento de liderança e trabalho em equipe? 

Plenamente (    ) parcialmente (    )  pouco  (    )  muito pouco (    ) Não atende (   ) 

e) contribui para a capacidade de solucionar conflitos? 

Plenamente (    ) parcialmente (    )  pouco  (    )  muito pouco (    ) Não atende (   ) 

f) desenvolve capacidade de apresentar ideias criativas? 

Plenamente (    ) parcialmente (    )  pouco  (    )  muito pouco (    ) Não atende (   ) 

 

BLOCO III – Ambiente 

 

a) A empresa Júnior contribui com o desenvolvimento da capacidade de elaborar, 

implementar e consolidar projetos em organizações? 

Plenamente (    ) parcialmente (    )  pouco  (    )  muito pouco (    ) Não atende (   ) 

b) A Empresa Júnior fornece os subsídios necessários para a formação de consutores de 

organizações? 

Plenamente (    ) parcialmente (    )  pouco  (    )  muito pouco (    ) Não atende (   )  

c) A Empresa Júnior estimula a formação de um perfil empreendedor? 

Plenamente (    ) parcialmente (    )  pouco  (    )  muito pouco (    ) Não atende (   ) 

d) Participar de empresa Júnior o torna mais apto a ingressar no mercado de trabalho? 

Plenamente (    ) parcialmente (    )  pouco  (    )  muito pouco (    ) Não atende (   ) 

 

BLOCO IV – impressões e contribuições 
 

a) Quais produtos e serviços são mais interessantes para serem oferecidos pela Empresa 

Júnior considerando a potencialidade da região e viabilidade para a 

entidade?___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) O curso: Constituição e Gestão de Empresa Júnior contribui para o objetivo geral de 

criação e gestão da Empresa Júnior? 

 

Plenamente (    ) parcialmente (    )  pouco  (    )  muito pouco (    ) Não atende (   ) 

 

-Crísticas, elogios e sugestões sobre o curso:_______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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c) Quanto aos professores-orientadores: o suporte oferecido pelos mesmos atende: 

Plenamente (    ) parcialmente (    )  pouco  (    )  muito pouco (    ) Não atende (   ) 

d) Críticas, elogios ao projeto de implantação da Empresa 

júnior:_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

e) Deixe aqui suas sugestões para que o projeto da Empresa Júnior seja oferecido cada vez 

melhor:____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 


