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Resumo 
 

O curso de Empreendedorismo Digital: virtualizando Empresas traz como estratégia a 

formação de docentes para implantar nos cursos de educação profissional a possibilidade 

de criação de negócios pela internet, apresentando mais oportunidades de mercado para 

os alunos que pretendam empreender na área de sua formação ou de conhecimento. O 

curso abrange componentes curriculares capazes de formar os docentes no auxílio da 

criação e desenvolvimento de empresas virtuais, tendo em vista o estudo de mercado e os 

processos importantes para virtualização de empresas, assim como construir conteúdos 

para compor a imagem da empresa e ajudá-las a se tornarem mais competitivas. A 

formação dos docentes aliada à implantação de assuntos ou de componentes curriculares 

que abranjam o empreendedorismo digital criam mais possibilidades para os concluintes 

dos cursos profissionalizantes, assim como estimulam o crescimento econômico e a 

modernização das empresas para atender os clientes da era tecnológica. 
 

 

 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo Digital, Virtualização, Formação. 
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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho será apresentada uma proposta de um curso de formação 

para facilitadores do empreendedorismo digital que tem por objetivo transformar 

ideias de empreendimentos já existentes em negócios pela internet. O curso será 

baseado em estudos de casos, onde serão analisados os casos de sucessos e 

fracassos, as forças de um empreendimento que se tornará virtual ou as fraquezas 

por não ter um endereço físico. O curso será dividido em dois módulos: 1) Criação 

de uma empresa virtual, onde serão abordados componentes curriculares de como 

planejar e desenvolver uma empresa virtual, além do tipo de tecnologia e a forma 

de distribuição; 2) Conteúdos para empresa digital, onde teremos unidades 

curriculares que compõe a construção da imagem da empresa, marketing, 

divulgação e utilização das redes sociais. 

Às vezes escutamos a frase “Nada se cria, tudo se copia”, usando esse 

pensamento para os negócios num futuro e presente cheio de tecnologias digitais, 

partimos para um curso onde os professores aprenderão a desenvolver 

empreendimentos virtuais, repensando nas empresas já existentes. Como elas 

seriam dentro de um ambiente virtual, ou seja, usando um endereço eletrônico ao 

invés dos físicos. Exemplo: antes comprar sapatos era ir até a loja, escolher na 

vitrine, pedir para o vendedor buscar, experimentar e comprar. Esse exemplo, na 

forma digital, como seria? Entrar no site, escolher na vitrine virtual, selecionar ver 

as especificações técnicas do produto, os detalhes do modelo, observar as 

metragens do sapato se é compatível com o tamanho dos pés, comprar e esperar 

chegar, tudo isso sem sair de casa, do trabalho ou de um momento de lazer. Bom, 

esse exemplo é algo já existente, mas imagine como seria um açougue virtual, 

restaurante virtual, supermercado virtual, todos esses empreendimentos antes 

físicos, agora com a possibilidade de se tornarem virtuais. 

Percebe se que na Escola SENAI de Gestão, os assuntos referentes ao 

empreendedorismo digital não são abordados com tanta clareza, deixando os 

alunos somente com referências de empreender no meio físico. Assim, o curso 

capacitará os docentes para sanar essas deficiências nos cursos de educação 

profissional e dar mais opção de negócios para os alunos.
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Esse curso é para os docentes entenderem como se cria empreendimentos 

inovadores virtuais, sem a limitação física, através de exemplos de 

empreendimentos da atualidade ou do passado. A ideia é formar docentes para 

que, durante os cursos profissionalizantes, capacitem os alunos para um 

empreendedorismo moderno usando a tecnologia, facilitando a comodidade e o 

bem estar dos clientes modernos, com empresas sem endereço físico. 

O curso se sustenta na era tecnológica em que vivemos, ele trará um novo 

jeito de empreender trazendo como base estudo de elementos do passado e do 

presente, sendo através da constituição de uma empresa, tecnologias aplicadas a 

“virtualização” de negócios, planos de ação, estudo de ambiente e 

comportamentos dos clientes, estudos de casos de referência de empresas físicas 

que se utilizam da tecnologia, fazendo assim a “virtualização” das empresas para 

os clientes digitais. 

 

JUSTIFICATIVA 

A internet vem trazendo grandes avanços e sempre surgem novas formas 

das pessoas se comunicarem e interagirem com o mundo; no Brasil as pessoas 

passam mais tempo na internet do que vendo TV (O Globo, 2014). Novos 

modelos de negócios são criados a cada dia e mediante os perfis econômicos e 

sociais sofrem constantes remodelagens. Uma importante ferramenta para medir 

essas mudanças são as redes sociais, onde é possível conhecer os desejos dos 

clientes que estão cada vez mais exigentes ao consumir produtos e serviços. A 

internet traz uma interatividade em tempo real para o cliente dentro do seu 

ambiente cômodo, dessa forma os novos modelos de negócios pela internet criam 

uma espécie de „relacionamento emocional virtual‟, onde as empresas ganham 

divulgações instantâneas, o que seria mais difícil em uma empresa física devido à 

localização geográfica, e rapidamente eleva sua marca e cria nos clientes maior  

desejo de compra. 

Com a modernização de tudo, em um tempo onde tudo se transforma em 

meio às tecnologias, uma empresa para iniciar nesse espaço competitivo ou se 

manter no mercado atual tem que se fortalecer acompanhando as mudanças dos 

perfis dos clientes do seu segmento de atuação. 
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 O primeiro passo para o curso de empreendedorismo digital é desenvolver 

no aluno a capacidade de escolha no nicho de negócio, é fazê-lo descobrir qual é o 

seu desejo, ou o melhor campo de conhecimento no qual ele tenha mais facilidade, 

afinal ter paixão pelo que faz é o tempero essencial para o sucesso do 

empreendimento. 

Muitos têm a vontade de empreender, mas não tem dinheiro ou 

oportunidade de abrir seu próprio negócio, pois o fato de escolher o endereço, 

comprar ou alugar um prédio onde funcionará a empresa, torna o custo mais alto. 

Uma das soluções que ajuda a abrir uma empresa com pouco investimento e sem 

muitos espaços físicos são as empresas digitais, onde de casa mesmo ou do quarto 

o empreendedor pode gerir um negócio. 

Observando as empresas e os segmentos já existentes podemos observar 

que ainda são muito poucos os que acompanham a modernização tecnológica e 

percebe-se que quase todos os ramos podem se tornar virtuais e isso é o que os 

novos clientes almejam: comodidade. É, portanto, necessário se adequar a esse 

novo jeito de ser consumidor. 

Surge um grande ganho para educação profissional, que é capacitar os 

docentes para ajudar os alunos a projetarem digitalmente seus velhos 

empreendimentos ou novos empreendimentos neste novo mercado. 

Imagine poder visitar gôndolas de comidas escolhendo e montando seu 

prato com o que gosta e na quantidade que quiser na comodidade do seu sofá e 

depois através de um clique, só esperar que logo alguém bata a sua porta para 

entregar seu almoço, isso é uma facilidade dos tempos modernos. Então, para quê 

buscar novas ideias onde existe um mundo cheio de ideias antigas que precisam 

ser adaptadas à realidade do mundo de hoje? 

A proposta é simples, de criar senso crítico nos docentes de como um 

negócio que vem bem há muitos anos pode ser executado pela internet. Imagine 

um aluno da área de marcenaria, como ele poderá abrir sua empresa na internet? 

Podemos imaginar um ambiente virtual onde o cliente possa dar descrições e 

opiniões e possa receber ideias e realizações, isso seria possível começando com 

um ambiente onde o cliente entra no site, coloca as metragens dos espaços, 

descreve a ideia do que gostaria aliada dos modelos disponibilizados no site, 

assim como fazer uploads das fotos do espaço. A partir daí o projeto começa a ser 
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construído e enviado ao cliente para aprovação, sendo aprovado dentro de algum 

tempo, o ambiente encomendado começa a ser montado na casa do cliente. 

Percebe-se aí que o cliente não tem que ficar em casa para que o marceneiro vá lá 

tirar medidas, fazer entrevista, gastando tempo, dinheiro com deslocamento e a 

paciência do cliente. Também vemos que o empreendedor não precisa ter um 

escritório, uma grande marcenaria e outros espaços físicos, ele pode fazer isso do 

quintal de casa, de um cômodo adaptado e o mais importante, do seu computador. 

Ensinar os novos ingressos do mercado empreendedor que a comodidade é 

a palavra do empreendedorismo do futuro, em um tempo onde tudo se torna longe, 

que os dias são sobrecarregados de trabalho, trânsitos caóticos e que há falta de 

tempo para tudo, o novo campo do empreendedorismo surge para dar tempo a 

quem não tem tempo a perder. 

O desafio é capacitar os docentes para que deixem de ser somente 

incubadores de ideias e se tornem transformadores de ideias, mostrando ao aluno 

que ele pode ir além do que a visão dele pode alcançar. 

A demanda por cursos, capacitações e consultorias para o uso da internet 

vêm crescendo muito, e se já inserirmos dentro de um currículo, o como usar e os 

benefícios para os negócios do uso da internet, teremos empreendedores 

profissionais, atuais e integrados por completo às possibilidades do empreender.  

Ainda existem muitos espaços para o desenvolvimento e o crescimento dos 

comércios digitais, e aí surge a necessidade de capacitar os docentes para instruir 

os alunos que decidirem por investir em plataformas virtuais, mostrando a 

importância de acompanhar os avanços tecnológicos além de ensinar a utilizar e 

transformar as redes sociais como o Youtube, Instagram, Facebook e outros em 

ferramentas de prospecção, para atrair os internautas e consequentemente 

conquistar mais clientes para seu produto. 

Então o curso de empreendedorismo digital: virtualizando empresas vem 

capacitar os docentes para que possam formar alunos para o novo mercado que 

rompe barreiras. 

 

 

 



CAPÍTULO 1 - EMPREENDEDORISMO DIGITAL NA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Realizar a virtualização das empresas existentes ainda é um processo a ser 

conduzido por muitas empresas, muitos empreendimentos existem somente na 

forma física, em um endereço geográfico. Com a modernização digital, onde os 

usuários buscam a comodidade em fazer tudo pela internet, ainda existem poucas 

opções ou somente algumas linhas de negócio para e-commerce. Segundo Moraes 

(2015) os principais segmentos de negócio que se destacam em empresa virtuais 

são os de: livros, informática, telefonia, casa e decoração, eletrônicos, esporte, 

lazer e brinquedos. Assim, ainda possui muitos segmentos para serem explorados 

e negócios a se tornarem mais fortes no mundo virtual. 

Como fazer uma escola de educação profissional da área de gestão e 

informática realizar a junção das duas áreas e desenvolver nos alunos 

competências para empreender suas ideias em empresas pela internet? 

Quando falamos em abrir uma empresa, ser empreendedor, buscar uma 

qualificação para abrir um próprio negócio, sempre há o pensamento de empresas 

físicas, pois não há dentro dos cursos existentes na Escola SENAI de Gestão a 

preparação do aluno para desenvolver empresas virtuais. A falta de componentes 

curriculares dentro dos cursos profissionalizantes faz com que o mercado perca 

vários empreendedores no ambiente digital. 

Em Goiás o desenvolvimento será dentro da Escola SENAI de Gestão, 

onde os focos principais dessa escola são as formações em gestão e nas áreas de 

informática. Mas nunca foi pensado na junção das duas áreas para gerar nos 

alunos capacidade de uma gestão digital para um empreendedorismo no mundo 

virtual ou até mesmo na modernização das empresas existentes, tornando as 

empresas ou negócios, que antes dependiam de um endereço físico, em algo 

moderno com endereço na rede. 

A Escola possui 40 professores sendo 23 docentes da área de Gestão e 17 

da área de Tecnologia da Informação, assim o desafio nesse curso de 

“Empreendedorismo Digital: Virtualizando Empresas” é unificar as duas áreas de 

modo que haja uma complementariedade para formação de novos profissionais 

para o mundo digital, assim o curso traz como temática principal a virtualização 
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das empresas, como transformar empresas antigas em empresas modernas que 

atendam esse novo segmento de clientes de negócios virtuais. 

Há uma grande parcela de alunos que se formam e não conseguem lugar no 

mercado de trabalho ou que não querem ser empregados e sim patrões, mas por 

questões financeiras não podem abrir uma empresa. Do outro lado, as empresas 

existentes que ficaram paradas no tempo, estão quase falindo por falta de clientes, 

por falta de investimento em reformas, fachadas ou mídia. A formação dos 

docentes nesse campo de atuação é para ajudar na criação e atuação nos cursos, 

inserindo componentes curriculares que tratam do assunto, ajudando cada vez 

mais o desenvolvimento completo nos campos de atuação para que os futuros 

empreendedores tenham mais oportunidades de negócio. 

Portanto o objetivo central do curso é formar os docentes para capacitar os 

alunos no empreendedorismo digital e na virtualização de negócios. 

O curso visa capacitar os docentes da área de gestão e informática para 

serem disseminadores (i) do empreendedorismo digital, formando profissionais 

capazes de atuar (ii) na virtualização de empresas, (iii) na transformação das 

empresas físicas em digitais e (iv) no desenvolvimento de ideias empreendedoras 

para ambientes virtuais.  

Estes objetivos serão atingidos a partir da inserção e desenvolvendo de 

componentes curriculares nos cursos da educação profissional que abordem o 

empreendedorismo digital e a virtualização de empresas, fazendo com que os 

alunos tenham mais opções de inserção no mercado de trabalho ao término dos 

cursos profissionalizantes. Assim, fazendo com que a internet deixe de ser usada 

de forma incorreta ou subutilizada e vire ferramenta de desenvolvimento 

econômico e profissional. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 - EMPREENDEDORISMO E AS TECNOLOGIAS 

NO PROCESSO DE VIRTUALIZAÇÃO DE EMPRESAS 

 

2.1 Tecnologia da Informação e o Caminho para o Empreendedorismo 

Meyer (2015) diz que a internet surgiu em plena Guerra Fria com objetivos 

militares para a comunicação, caso um ataque inimigos viesse acontecer e 

acabasse com os meios de comunicação convencionais. Entre as décadas de 1970 

e 1980 essa forma de comunicação foi difundida para os meios acadêmicos 

gerando assim uma rede para troca de informações e descobertas. 

Após a década de 1990 a internet ganha o uso popular, onde as ferramentas 

para uso na rede começam a ser desenvolvidas como o Wolrd Wide Web para o 

desenvolvimento de sites, além da criação da interface gráfica, deixando o uso da 

internet mais interessante e atrativo para seus usuários, relata Meyer (2015). 

Com a disseminação da internet, vários outros facilitadores foram sendo 

criados, aumentando o uso pela população. A internet passou de ser somente um 

instrumento de comunicação e se tornou busca de informação para o meio 

acadêmico, de conhecimento, diversão, salas de conversas virtuais e meio de 

desenvolvimento financeiro para empresas e empreendedores. 

Surge na internet meios de se popularizar, as redes sociais é uma forma de 

criar grandes teias de interações com outras pessoas de diferentes lugares do 

planeta. Desta forma de interagir entre as pessoas surgiu com ela uma ferramenta 

de prospecção, pois os perfis, as vontades e os padrões de consumos das pessoas 

estão escancarados ali. 

Grandes avanços tecnológicos de cunho empresarial ou diversão foram 

criados e expandidos com base na disseminação da internet, produtos foram 

criados e aprimorados para que possa interagir com as redes. A internet trouxe aos 

seus internautas grandes ganho de informação em tempo real e de comodidade 

para resolver as coisas a partir de um computador. A ideia de estar sempre 

conectado vem ganhando forma cada vez mais com os surgimentos e 

aprimoramentos dos tablets ou do smartphone, mediante a isso, as empresas de 

telecomunicação cada vez mais vêm investindo no melhoramento da rede e novas 

formas de torná-la mais estável e com grande poder de transferência de dados e de 
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acesso, seja através de cabos ou transmissão sem fio. Tudo isso por que o uso da 

internet se tornou quase como uma necessidade diária da grande parte da 

população. Hoje para muitos ficar sem internet é mesmo que ficar isolado do 

mundo. 

A necessidade por consumo virtual vem crescendo muito, onde as redes 

sociais se reinventam a cada dia, os aplicativos móveis vêm surgindo em grandes 

escalas e ganhando o gosto e o espaço nessa geração tecnológica. Assim, cada vez 

mais temos a clareza que todos os focos estão sempre convergindo ao crescimento 

e desenvolvimento de ambientes on-line. 

 

2.2 Empreendedorismo na era digital 

O empreendedorismo pode ser considerado como o processo de iniciativa 

de abrir uma empresa, ter o próprio negócio ou ter iniciativas de implementar ou 

aprimorar novos negócios, assim, um dos aspectos fundamental é de saber 

identificar as oportunidades.  O desenvolvimento econômico precisa da difusão de 

carreiras empreendedoras para atender as mudanças que ocorrem no mundo do 

trabalho e, para conseguir suprir as grandes produções e o consumo, é necessário 

mais orientação profissional e descoberta de novas possibilidades de carreira. 

No final do século XIX e no início do século XX, a definição 

do empreendedor passou a ser vista por perspectiva econômica. 

Dito deste modo prevê, o empreendedor organiza e opera uma 

empresa para lucro pessoal. Paga os preços atuais pelos 

materiais consumidos no negócio, pelo uso da terra, pelo 

serviço de pessoas que emprega e pelo capital de que necessita 

contribuindo com sua própria iniciativa, habilidade e 

engenhosidade no planejamento, organização e administração 

da empresa. Também assume a possibilidade de prejuízo e de 

lucro em consequência de circunstâncias imprevistas e 

incontroláveis. O resíduo líquido das receitas anuais do 

empreendimento, após o pagamento de todos os custos, são 

retidos pelo empreendedor. (ELY e RESS, 1937, apud Bispo et 

al.,2015, p.4 ).  

O empreendedorismo é a habilidade de fazer as coisas acontecerem com 

criatividade, com sinergia e inovação, com os desafios permanentes, 

oportunidades e riscos. Um desafio para um profissional ser bem sucedido no 

próprio negócio é o de iniciar seu empreendimento com pouco capital, em um 

mercado de constantes mudanças, onde a tecnologia e a informação tem grande 

peso. (Bispo et al, 2015) 
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"Os empreendedores inovam. A inovação é o instrumento específico do 

empreendedor" (DRUCKER, 1987 apud Bispo et al. 2015, p.8). É difícil falar de 

empreendedorismo sem mencionar inovação, pois é o ponto fundamental para a 

criação e permanência de uma empresa no mercado. A inovação vem da junção de 

ideias com a criatividade, assim, cria-se a novidade e geram-se valores. Segundo 

Drucker (1987) inovação é a habilidade de transformar algo já existente em um 

recurso que gere riqueza. "[...] qualquer mudança no potencial produtor-de-riqueza 

de recursos já inexistentes constitui inovação...” (DRUCKER, 1987, apud Bispo et 

al, 2015, p.8 e 9). 

O empreendedorismo, em muitos casos, acontece por necessidade, as 

pessoas têm a ideia de abrir seu próprio negócio baseadas na falta de oportunidade 

de trabalho no mercado. Outra forma é o empreendedorismo por oportunidade, 

onde o empreendedor é visionário, planeja , cria e desenvolve suas ideias através 

da visão de obtenção de lucros.  

"A inovação sistemática, portanto, consiste na busca deliberada e 

organizada de mudanças, e na análise sistemática das oportunidades que tais 

mudanças podem oferecer para a inovação econômica ou social." (DRUKER, 

1987, apud Bispo et al, 2015, p.9). Portanto, o empreendedorismo evolui de 

acordo com a necessidade de cada momento e para suprir as necessidades do 

mercado. 

 

2.3 A importância da virtualização das empresas e a capacitação do 

empreendedor 

A competitividade na economia globalizada tem gerado grandes 

transformações nas organizações e na inserção das tecnologias de comunicação e 

de informação nos negócios; surgem mais estratégias diferenciadas, o que torna as 

empresas mais competitivas. 

O empreendedorismo digital inicia a partir do conhecimento sobre o nicho 

de mercado que o empreendedor vai atender, para que isso ocorra é necessário 

analisar o mercado, ver as preferências de consumo e quais os segmentos precisam 

ser explorados. Outro ponto importante é adquirir conhecimento sobre a área que 

deseja atuar e principalmente se capacitar dentro dela.  
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As empresas que terão sucesso na próxima década serão 

aquelas que utilizam ferramentas digitais para reinventar sua 

maneira de trabalhar. Essas empresas tomarão decisões com 

rapidez, atuarão com eficácia e irão atingir direta e 

positivamente seus clientes. Bill Gates( 1999, apud Tomaz, 

2001, p.18). 

A pesquisa de mercado se tornou mais fácil devido ao grande crescimento 

das mídias tecnológicas, através delas se consegue mais informação dos perfis de 

consumo facilitando a construção do plano de negócio. 

A internet surgiu para diminuir os espaços entre os clientes e as empresas, 

pois é uma ótima ferramenta para se posicionar no mercado, ela proporciona um 

maior contato da empresa com o cliente através de uma comunicação estratégica e 

uma linguagem adequada para o cliente virtual. Um ponto estratégico para o 

empreendedorismo digital é que empresa pode usar as redes sociais para obter 

informações importantes dos clientes e fazer prospecção e realizar pesquisas de 

satisfação. 

É necessário entender o tipo de produto que os clientes desejam consumir 

pela internet, uma grande parte dos consumidores realizam pesquisas na rede 

sobre determinados produtos antes de adquirir, para descobrir as melhores ofertas. 

Um ponto que pesa muito na hora da escolha de onde e qual produto comprar é a 

opinião dos outros internautas, medindo assim a satisfação da compra. Dessa 

forma as redes sociais se tornam uma ferramenta fundamental para a disseminação 

e marketing e funciona como uma espécie de termômetro para identificar os 

pontos de melhora e de investimento. 

As informações saltam na tela do computador ou dos smartphones, dessa 

forma é fácil monitorar as empresas concorrentes, pois como a rede é publica, 

conseguir dados para o plano de negócio se torna fácil. “O Plano de Negócio é um 

documento escrito que tem o objetivo de estruturar as principais ideias e opções 

que o empreendedor deverá avaliar para decidir quanto à viabilidade da empresa a 

ser criada.” (Pereira, 1995). Tomaz (2001) menciona que plano de negócio é um 

instrumento que disponibiliza uma visão mais macro para criação da empresa e 

ainda proporciona ferramentas para controle e acompanhamento de cada etapa do 

negócio.  

Para que um negócio virtual dê certo é necessário que seja tomada decisões 

como: o tipo de público que deseja atender, as formas desse atendimento, quais 
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serão os produtos ou serviços serão oferecidos e se serão revendidos ou 

produzidos e como será a distribuição ou o atendimento, além da escolha da 

marca, identidade da empresa, os fornecedores, os insumos, os recursos 

financeiros e os tipos de tecnologias que serão usadas para criação, publicação e 

desenvolvimento do negócio. Os negócios criados e desenvolvidos com base em 

tecnologia da informação estão permitindo alcançar mais consumidores lhes 

proporcionando serviços e soluções que antes seriam impossível.  

Os negócios eletrônicos - e-business – são definidos como as 

atividades econômicas que utilizam redes eletrônicas como 

plataforma tecnológica. Essa expressão engloba os diversos 

tipos de transações comerciais, administrativas e contábeis, que 

envolvem governo, empresas e consumidores Socinfo (2000, 

apud Tomaz, 2001, p.25). 

 

Tomaz (2001) diz que uma grande parte das organizações que continuam 

com sua gestão e visão de mercado tradicional estão enfrentando grandes desafios 

para se manter no mercado, para isso estão percebendo que para se manter 

competitivas e atualizadas não basta somente implantar novas tecnologias, mas 

também ampliar as percepções das novas exigências de mercado e as novas 

formas de consumo aliado aos perfis dos novos clientes. Segundo Bill Gates 

(1999, apud, Tomaz, 2001, p.19), “Ao tornar-se digital, você estará na vanguarda 

de uma onda de mudança que destruirá a velha maneira de fazer negócios”. 

Uma nova visão do empreendedorismo digital pode estar na criação de 

empresas virtuais baseadas nos setores tradicionais. Nota-se que as organizações 

estão criando novas competências, investindo na renovação empresarial e 

recriando seus modelos de negócio. A transformação das empresas tradicionais 

está trazendo novas perspectivas de mudança, se atualizando de acordo com as 

alterações que vem ocorrendo no ambiente empresarial e na sociedade. 

Tornar uma empresa virtual é parte da sua estratégia 

competitiva, num processo de transformação de um modo de 

ser num outro. Do virtus, que significa força, potencial, a 

virtualização não é uma “desrealização é uma mutação de 

identidade”, a passagem do atual ao virtual é “uma elevação à 

potência da entidade considerada" Levy ( 1999, apud Tomaz, 

2001, p.33). 

 

A virtualização organizacional requer muito mais que tecnologia da 

informação e técnicas de gestão, ela deve proporcionar estratégias competitivas 

capaz de gerar avanços significativos na atualidade da organização. 
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A preocupação no cenário do empreendedorismo é que ainda se está 

engatinhando nos processos de educar as gerações anteriores e os novos 

empreendedores, para que tenham a possibilidade de despertar a visão de negócio 

para o mundo digital, ainda não se dá a devida importância à integração da 

tecnologia da informação e de desenvolvimento de negócio para internet nos 

currículos da educação profissional, não se dando conta que essa inserção gerará 

novos mercados de trabalho ou de melhoria na economia. 

Compreende-se que uma melhor preparação para o empreendedorismo 

digital e para a virtualização da empresa vem através de capacitação dos 

indivíduos e nota-se a importância que esses tipos de estudos sejam abordados 

dentro da educação profissional, de modo a capacitar os futuros profissionais, 

desenvolvendo competência e visão crítica para criar ou gerir negócios capazes de 

serem competitivos, garantindo maior estabilidade nas transformações que o novo 

empreendedorismo traz diariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 - ORGANIZAÇÃO DO CURSO INOVADOR 

PROPOSTO 

 

3.1 Curso: Empreendedorismo Digital: virtualizando empresas. 

O curso Empreendedorismo Digital, virtualizando empresas será 

ministrado de forma presencial com total 20 encontros, sendo 1 (um) encontro por 

semana, às sextas feiras com duração de 4 horas diárias, sendo das 18h às 22h, 

totalizando a carga horária de 80 horas. Os professores que participarem e 

concluírem a capacitação terão condições de introduzir nos cursos de educação 

profissional, componentes curriculares ou assuntos capazes de capacitar os alunos 

para desenvolver negócios usando a internet. A turma terá 40 vagas para os 

professores da educação profissional das áreas de Gestão e de Tecnologia da 

Informação da Escola SENAI de Gestão. O curso será realizado na Escola SENAI 

de Gestão, no setor Universitário em Goiânia-GO; 

 

3.2 A infraestrutura física e didática necessária para o curso:  

 Sala de aula convencional climatizada, contendo 15 cadeiras com apoio 

para anotação; 

 Mesa e cadeira para professor; 

 Quadro Branco; 

 Pincel para quadro branco; 

 Apagador; 

 Projetor Multimídia (retroprojetor); 

 01 Computador completo; 

 Laboratório de informática contendo 20 microcomputadores, com acesso a 

internet; 

 40 Apostilas contendo todo o conteúdo do curso 

 

3.3 Estrutura Curricular do curso 

 

O curso é dividido em dois módulos distribuído da seguinte forma: 
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Quadro 1: Estrutura curricular do curso Empreendedorismo Digital: 

Virtualizando Empresas 

Módulo I: Criação de uma empresa virtual – 52 horas 

Componentes curriculares 
Carga 

Horária 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA EMPRESA VIRTUAL 28 

TECNOLOGIAS PARA E-COMMERCE 12 

LOGÍSTICA E TIPOS DE ESTOQUES 12 

Módulo II: Conteúdos para empresa digital – 28 horas 

COMUICAÇÃO VISUAL E MARKETING DIGITAL 28 

  

Módulo I:  

Planejamento estratégico para empresa virtual - 28h 

Os tópicos a serem a bordados são: 

1. Definição de negócio e metas: características da empresa, definição do 

segmento de atuação; escolha dos produtos ou serviços que serão 

comercializados; posicionamento no mercado; 

2. Estudo de demanda: Identificação do público alvo (gênero, idades, 

interesses, poder aquisitivo, etc.); pesquisa de influência sobre o segmento 

escolhido; regionalidades; 

3. Identificação da concorrência: Identificação das empresas que atuam no 

mesmo segmento; faturamento do setor; tipos de divulgação e promoções; 

diferencial de venda; preços; tecnologias; relacionamento empresa-cliente; 

análise das lojas físicas como concorrente de mercado. 

4. Fraquezas e riscos no e-commerce: Planejamento a longo prazo (daqui a 

quantos anos as pessoas ainda precisarão do meu produto/serviço); 

economia; quantidade de concorrentes; loja virtual x loja física; prazos. 

5. Planejamento financeiro: Gastos iniciais; capital; lucros; livros caixa. 

6. Documentação e registros da empresa: Abertura de CNPJ; junta comercial; 

contabilidade; tipo de regime tributário; formalização do e-commerce; 

criação e registro do nome da empresa.  

7. Tipos de pagamentos do e-commerce: Cartão de crédito/débito; boleto 

bancário; intermediador de pagamento. 
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8. Principais Impostos para e-commerce. 

 

Tecnologias para e-commerce - 12h 

Os tópicos a serem a bordados são: 

1. Identificação do tipo de tecnologia: Conhecendo as tecnologias; 

tecnologias responsivas (acesso por desktop, smartphone, tablets); 

qualidade; flexibilidade; agilidade; diferenciais; sistema Carrinho ou 

compra direta; 

2. Hospedagem: O que é hospedagem de site e conteúdos; Tamanhos; 

domínio. 

3. Plataforma: Como escolher a plataforma para a loja virtual; plataformas de 

gerenciamento de conteúdo como CMS, Wordpress e Joomla ou 

plataformas oficiais de lojas como Magento e Prestashop.  

Logística e tipos de estoques - 12h 

Os tópicos a serem a bordados são: 

1. Tipos de estoque: físico ou Consignado; Drop Shipping; Cross Docking. 

2. Tipos de entrega: Correios, transportadora ou direta.  

3. Código de defesa do consumidor: prazos, direitos, deveres, devolução, 

arrependimento de compra virtual. 

 

Módulo II:  

Comunicação Visual  E Marketing Digital - 28h 

Os tópicos a serem a bordados são: 

1. Escolha e definição de Layout; a marca da empresa; navegação intuitiva; 

buscas; exposição de produto gerando visual atrativo; 

2. E-mail marketing: criação de lista de contatos; criação de lista com perfis 

de clientes; erros no uso de e-mail marketing. 

3. Redes Socais: criação de contas; formas de divulgação; relacionamento 

com os clientes; sendo atrativo e ganhando seguidores; gerenciamento de 

perfis. 

4. Links patrocinados: ganhando visibilidade em sites de pesquisas; como 

chegar nos topo da lista; escolha de palavras chaves, otimização para 

mecanismos de busca; produção de conteúdos relevantes. 
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3.4 Cronograma do Curso: 

Quadro 2: Cronograma do curso 

Encontr

o 
Data Componente Curricular 

Carga 

horária 

diária 

Recursos 

Didáticos 

1º 04/08/2017 Planejamento estratégico 

para empresa virtual 

4h Quadro 

Branco, 

Pincel, 

Projetor 

multimídia, 

computadores

. 

2º 11/08/2017 Planejamento estratégico 

para empresa virtual 

4h 

3º 18/08/2017 Planejamento estratégico 

para empresa virtual 

4h 

4º 25/08/2017 Planejamento estratégico 

para empresa virtual 

4h 

5º 01/09/2017 Planejamento estratégico 

para empresa virtual 

4h 

6º 08/09/2017 Planejamento estratégico 

para empresa virtual 

4h 

7º 15/09/2017 Planejamento estratégico 

para empresa virtual 

4h 

8º 22/09/2017 Tecnologias para e-

commerce 

4h 

9º 29/09/2017 Tecnologias para e-

commerce 

4h 

10º 06/10/2017 Tecnologias para e-

commerce 

4h 

11º 13/10/2017 Logística e tipos de 

estoques 

4h 

12º 20/10/2017 Logística e tipos de 

estoques 

4h 

13º 27/10/2017 Logística e tipos de 

estoques 

4h 

14º 03/11/2017 Comunicação visual e 4h 
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marketing digital 

15º 10/11/2017 Comunicação visual e 

marketing digital 

4h 

16º 17/11/2017 Comunicação visual e 

marketing digital 

4h 

17º 24/11/2017 Comunicação visual e 

marketing digital 

4h 

18º 01/12/2017 Comunicação visual e 

marketing digital 

4h 

19º 08/12/2017 Comunicação visual e 

marketing digital 

4h 

20º 15/10/2017 Comunicação visual e 

marketing digital 

4h 

 

3.5 Metodologia de Avaliação: 

 O Processo avaliativo será sistemático e contínuo; 

 O processo avaliativo será de forma sistemática, contínua, gradual e 

contextualizada, proporcionando ao educando a reflexão e consciência 

crítica; 

 Serão propostas situações-problema como estratégias de aprendizagem de 

forma em que possam demonstrar as interações das habilidades e 

conhecimentos adquiridos; 

 A análise do desempenho do educando, com a finalidade de subsidiar 

decisões sobre a sua promoção ou retenção, será composta parcialmente 

por avaliações escritas, com estudos de casos a serem desenvolvidos pelos 

alunos, por interação nas aulas e por participação nas atividades propostas. 

 

3.6 Referencias Bibliográficas do Curso: 

BOLINA, Laís; SAMPAIO, Daniel; GUIMARÃES, Vinicius. E-Book. 

Estratégias de conteúdos para lojas virtuais, Rockcontent,  

UNIVERSO ONLINE S/A. E-Book. Como montar sua primeira loja virtual. 

Uolhost. 2015. 
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Cartilha do Consumidor. Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. 

1999. 

GUGLIOTTI, André. Passo a passo para abrir uma loja virtual – parte 1. 

Disponível em: < http://www.andregugliotti.com.br/magento-commerce/passo-

passo-para-abrir-uma-loja-virtual/>. Acesso em: 16 de Junho de 2017. 

KOJA, Paulo. Dicas jurídicas para abrir um e-commerce. Disponível em: < 

http://www.profissionaldeecommerce.com.br/dicas-juridicas-para-abrir-um-e-

commerce/>. Acesso em: 10de Abril de 2017. 

MENDES, Rennan. Como abrir um negócio da Internet. Disponível em: 

http://www.profissionaldeecommerce.com.br/como-abrir-um-negocio-na-

internet/. Acesso em: 20 de Maio de 2017. 

ABUCHAEM, José. 7 dicas para abrir seu próprio empreendimento na 

internet em tempos de crise. Disponível em: 

<http://www.profissionaldeecommerce.com.br/empreendimento-na-internet-em-

tempos-de-crise/>. Acesso em: 20 de Maio de 2017. 

ALAM, Ricardo. Quero abrir uma loja virtual, por onde eu começo?. 

Disponível em: < http://www.profissionaldeecommerce.com.br/quero-abrir-uma-

loja-virtual-por-onde-comeco/>. Acesso em 10 de Junho de 2017. 

SILVESTRE, Luane. Os principais impostos para empreendedores do e-

commerce. Disponível em: < http://www.profissionaldeecommerce.com.br/os-

principais-impostos-para-empreendedores-e-commerce/>. Acesso em: 13 de 

Junho de 2017. 

 

3.7 Procedimentos metodológicos 

O curso será realizado de forma presencial em sala de aula e no laboratório 

de informática. Será utilizado o método socializado de ensino com interações em 

grupo e estudos de casos para melhor troca de informações e fixação do 

aprendizado, além de usar a educação por competências, na qual o aluno saberá a 

meta de cada conteúdo estudando, sabendo a finalidade do aprendizado e 

adquirindo capacidade ou competência no conjunto das informações.  

O curso terá abordagem tradicional, na qual serão estudados os conteúdos 

propostos nas apostilas; o aperfeiçoamento das informações será fixado através de 

estudos de casos, situações problemas e pesquisas na internet.  

http://www.andregugliotti.com.br/magento-commerce/passo-passo-para-abrir-uma-loja-virtual/
http://www.andregugliotti.com.br/magento-commerce/passo-passo-para-abrir-uma-loja-virtual/
http://www.profissionaldeecommerce.com.br/dicas-juridicas-para-abrir-um-e-commerce/
http://www.profissionaldeecommerce.com.br/dicas-juridicas-para-abrir-um-e-commerce/
http://www.profissionaldeecommerce.com.br/como-abrir-um-negocio-na-internet/
http://www.profissionaldeecommerce.com.br/como-abrir-um-negocio-na-internet/
http://www.profissionaldeecommerce.com.br/empreendimento-na-internet-em-tempos-de-crise/
http://www.profissionaldeecommerce.com.br/empreendimento-na-internet-em-tempos-de-crise/
http://www.profissionaldeecommerce.com.br/quero-abrir-uma-loja-virtual-por-onde-comeco/
http://www.profissionaldeecommerce.com.br/quero-abrir-uma-loja-virtual-por-onde-comeco/
http://www.profissionaldeecommerce.com.br/os-principais-impostos-para-empreendedores-e-commerce/
http://www.profissionaldeecommerce.com.br/os-principais-impostos-para-empreendedores-e-commerce/
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A metodologia por competências estimula o pensamento problematizador e 

investigativo, aguçando a conduta exploratória do educando, por isso será 

desenvolvido com os alunos a elaboração de um plano de ação para que ao final 

do curso possa se compreender os principais passos e um check-list para 

virtualização de uma empresa. 

Os estudos de casos serão feitos através de pesquisas na internet sobre 

empresas já existentes no mercado, o sucesso e o fracasso de cada uma e a atuação 

no mercado, as tecnologias recentes e simulação em redes sociais, dentre outras. 

Nesta busca será utilizado o laboratório de informática. 

 

3.8 Mediações previstas entre professor e aprendizes 

 O professor em sala de aula será mediador de informação e conhecimento, 

fazendo o link entre os assuntos estudados, a vivência, as experiências e os 

conhecimentos existentes de cada um; 

 O professor criará situações problemas para discussão e elaboração de 

possíveis soluções; 

 Os estudos de casos serão trabalhados em grupos para proporcionar a troca 

de experiências e informações; 

 A cada atividade desenvolvida será dado feedback para discussão de todos 

os alunos em determinados assuntos; 

 O professor como mediador de conhecimento, trará os conteúdos para 

situações reais e buscará informações e material de apoio para as respostas 

dos questionamentos, além da criação de grupos de Whatsapp e e-mail 

para a troca de materiais que possam ajudar na melhor capacitação dos 

alunos. 
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CONCLUSÃO 

Uma grande parte dos cursos profissionalizantes possui componentes 

curriculares de empreendedorismo, pois já existe uma visão que a educação 

profissional não só forma mão-de-obra, mas também grandes empreendedores. 

Um detalhe é que esses cursos ainda não possuem uma abordagem sobre o 

empreendedorismo digital. Podemos notar que cada vez mais surgem tecnologias 

e as relações de comércio e de comunicação vêm se tornando mais virtuais. 

Assim, para acompanhar esse ritmo tecnológico é importante se capacitar para 

atender as novas demandas. 

O curso de Empreendedorismo Digital: Virtualizando Empresas trará aos 

cursos da educação profissional mais opções aos seus concluintes, pois os 

professores capacitados nesse curso poderão gerar oportunidades de novas 

aprendizagens aos alunos, baseados nas transformações do mercado, usando a 

tecnologia e estudando os novos perfis dos clientes. Existe um caminho traçado 

entre planejar, criar, divulgar e acompanhar uma empresa virtual, sendo um 

grande ganho para os futuros empreendedores ou para os que desejam atualizar 

seus negócios, se tornando competitivos. 

A inclusão deste curso traz as novas práticas do empreendedorismo, 

ampliando as opções de abertura de negócio, assim, esse tipo de conhecimento 

introduzido nos cursos de educação profissional revelará aos alunos mais opções 

de mercado e maior alcance territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de todos os estudos realizados no curso de Educação 

Empreendedora, percebe-se a grande importância de alicerçar bem o 

planejamento, criação e abertura de um negócio para que ele sobreviva à 

concorrência, às constantes mudanças e à crise. A sequência em que foi 

organizado o desenvolvimento da aprendizagem, as interações e atividades, 

facilitou a compreensão dando mais segurança para arriscar a empreender. 

Nota-se a contribuição do curso: a sala de aula ganhou muito por onde 

passo, pois inseri dentro dos cursos ou das profissões que os alunos escolheram 

seguir, mais informações sobre empreender, mostrando que com um bom 

planejamento, eles podem ir de funcionário a patrão.  

A elaboração da proposta do curso veio de encontro ao curso de Educação 

Empreendedora, pois me fez buscar e repensar em algo que pudesse agregar a esse 

ensino para suprir as oportunidades que o mercado oferece, assim, o curso se 

direcionou ao mundo virtual, para completar a formação empreendedora. 

A participação nesse curso e o desenvolvimento de um novo curso usando 

os contextos empreendedores e desenvolvimentos de negócio veio fortalecer as 

carreiras empreendedoras, seja para abrir uma nova empresa, seja para inovar ou 

para ensinar a empreender.  
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