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Resumo  

 

 

  Visualiza-se adiante um estudo sobre os benefícios relacionados à criação de uma 

plataforma virtual em anexo ao site do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o 

SENAC-PR, buscando o desenvolvimento do empreendedorismo regional, ajudando os 

alunos na área de Gastronomia da instituição de Ensino. Estudo esse que se utiliza de 

ferramentas administrativas apresentadas no curso de Especialização em Educação 

Empreendedora, para oferecer base ao projeto. Com a posterior efetivação desse, 

objetiva-se inicialmente cooperar com a educação, disseminação do conhecimento e 

melhoria dos aspectos relevantes ao desenvolvimento do empreendedorismo e a geração 

de novos negócios. Portanto, por meio da criação de ideias, ações de incentivo e geração 

de novos negócios da área gastronômica ou derivada, intende-se melhorar as condições 

sociais e intelectuais dos indivíduos envolvidos diretamente ou indiretamente no projeto, 

promovendo assim a prosperidade da cidade e região. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Considerações iniciais 

 

Com base no contexto do empreendedorismo, comunicação e educação; nasce o 

presente projeto que propõe a criação de uma plataforma virtual, envolvendo os alunos 

dos cursos de gastronomia, os alunos dos cursos de Tecnologia da Informação, parceiros 

da instituição e interessados em geral. Trata-se do desenvolvimento e gerenciamento de 

uma plataforma online, atrelado ao site de uma das mais conhecidas instituições de ensino 

no Brasil, o Serviço Nacional de Apoio ao Comércio - SENAC. Objetiva-se em tal 

plataforma gerar conhecimento e recursos através da aproximação dos estudantes aos 

parceiros da instituição e investidores da área, fomentando conhecimento e novos 

negócios. 

 

 

1.2. Justificativa 

 

Toda prática que é diária proporciona aos indivíduos uma visão madura e ampla 

sobre determinado assunto. Ao menos se tratando de indivíduos atentos ao mercado. 

Nesse sentido, após vários anos de prática em sala de aula de uma das maiores instituições 

de ensino do Brasil, nota-se a constância de ideias provindas dos alunos sendo 

desperdiçadas ou mal valorizadas. Como professora, cresce em mim o objetivo em 

aproveitar essa oportunidade apoiando os discentes em seus objetivos, disseminando a 

arte de cozinhar e nutrir as pessoas; e ainda estimulando o crescimento econômico da 

nossa região. Nasce assim o presente projeto intraempreendedor, uma plataforma on-line 

de conexão entre alunos de gastronomia a parceiros do Senac e interessados em atuar na 

área, da cidade e região. Tal ferramenta empreendedora busca não apenas financiamento 

ou sociedade por parte dos parceiros, mas também disseminar conhecimentos técnicos ou 

prestação de serviços a valores simbólicos.  

 

Tal proposta objetiva principalmente conectar os estudantes da área gastronômica 

– criativos empreendedores que sonham em ter seu próprio negócio - a investidores, 

orientadores, empresários, enfim, parceiros da instituição de ensino e personagens 
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externos à instituição em geral. Não somente apoio financeiro, o portal propõe oferecer 

uma troca de know-how e assim, estimular a criação de novos negócios, melhorando a 

economia da região. Além desse aspecto, o projeto busca aprimorar os conhecimentos 

dos alunos do curso de Tecnologia da Informação, fazendo-os responsáveis pela 

manutenção do portal e nesse ponto, incentivando a multidisciplinaridade. Outra vertente 

do projeto vai a favor da instituição de ensino, agregando valor ao curso de gastronomia 

oferecido pela mesma, como um diferencial no mercado. 

 

 

1.3. Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

Propor uma plataforma virtual que busca aproximar os alunos do curso de 

gastronomia do SENAC-PR com perfil empreendedor, a investidores e colaboradores da 

área, visando novos empreendimentos e ações de promoção social. 

 

 

Objetivos específicos 

 

Realizar um estudo do ambiente interno da instituição onde será instalada a 

proposta. 

 

Realizar uma pesquisa é a pesquisa quantitativa e qualitativa para avaliar o 

interesse por parte dos parceiros, investidores e interessados na área gastronômica. 

 

 

1.4. Metodologia 

 

Este projeto de criação de uma plataforma virtual desenvolveu-se a partir da 

realização de duas ações. A primeira ação abrange um estudo do ambiente a ser instalada 

a proposta. Estudo que será feito através da análise do micro e macro ambiente do 

SENAC, pois se entende como anfitriã que é a principal apoiadora da plataforma e 

atividades propostas. A segunda ferramenta de apoio à idealização do empreendedorismo 
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é a pesquisa. Nela, busca-se avaliar o interesse por parte dos parceiros, investidores e 

interessados na área gastronômica, mais especificamente, pelo projeto proposto. 

Realizou-se, assim uma pesquisa quantitativa e qualitativa, pelo autor do projeto e seus 

alunos, através de questionário virtual e pessoalmente, com 60 entrevistados, dentre elas 

alguns profissionais e entidades parceiras do SENAC. A partir de um questionário 

contendo 3 perguntas objetivas e 1 subjetiva, foi apurado um cenário otimista ao projeto. 

 

 

1.5. Estrutura do trabalho 

  

O presente trabalho está estruturado em uma introdução, revisão da literatura, a 

proposta de intervenção inovadora, conclusões e considerações finais. 

 No capítulo de revisão de literatura trata-se dos fundamentos teóricos sobre 

negócios e empreendedorismo. 

 No capítulo correspondente à proposta inovadora   apresenta-se o  público-alvo  

da proposta os procedimentos metodológicos da pesquisa e os resultados obtidos. Por fim 

são apresentadas as conclusões e considerações finais a que se chegou depois do estudo 

e as referências bibliográficas utilizadas. 
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2. REVISAO DA LITERATURA 

 

2.1 Negócio e empreendedorismo 

 

A escolha do projeto de uma plataforma virtual para a promoção do 

empreendedorismo foi instigada quando uma reportagem que relatava o histórico da 

popularização da Internet no Brasil foi lida. O conteúdo mostrava que os negócios virtuais 

em nosso país foram recebidos com desconfiança no início, mas que hoje representam 

um grande montante no lucro de várias grandes e pequenas empresas, provando que o 

povo brasileiro tem o perfil para acolher os trâmites virtuais. Justifica-se assim que um 

negócio online, proporciona facilidade e rapidez de contatos. Reforça-se ainda que uma 

estrutura de informação pela web facilite as comunicações entre e dentro de organizações 

virtuais ou não, permitindo o seu desenvolvimento de forma amplamente dispersa.  

 Ainda na linha de negócios, o autor Bagio (2014) defende o empreendedorismo 

como ferramenta que une as teorias do conhecimento com a prática, e, portanto, de 

relevância significante para as empresas e para uma região. Para ele, “o 

empreendedorismo é a área do conhecimento dedicada a estudar os processos de 

idealização de empreendimentos, destacando tanto o valor de uma ideia como a sua 

capacidade de agregar valor ao que já existe (produto e processo)”.(p.3) 

 Sobre o próprio empreendedor, o G.P.I. (2003, apud SEBRAE, 2010), defende 

que diversos fatores, desde a personalidade, cultura, família, religião e exposição a 

negócios contribuem para o surgimento e desenvolvimento do mesmo. Enfatiza-se, no 

entanto, a relevância em conectar as ações de empreendedorismo à área da educação, 

quando expressa: 

 

“Destacam-se também as influências da educação e do treinamento que 

contribuem para encorajar o empreendedorismo, ao desenvolver atitudes, 

conhecimentos e habilidades, além da conscientização sobre as possibilidades 

de carreira de empreendedor.” 

 

 Analisando o empreendedorismo dentro do cenário competitivo atual em que 

vivemos, o sucesso de uma região depende das ações e relações criadas pelos integrantes 

que a habitam. Entende-se assim, a necessidade dos projetos de renovação e melhoria 

contínua dentro das organizações, atentando-se às mudanças do ambiente a fim de 



                           
 

11 
 

garantir a sobrevivência do negócio e manter-se ativo no mercado. (Arantes e Halicki, 

2014) 

 Ainda em relação ao empreendedorismo, Os autores Martinelli e Joyal (2004), por 

sua vez, destacam o social como o principal aspecto, ao tratar-se da qualidade de vida de 

uma empresa e seu entorno. Também sugerem a criação de uma identidade específica da 

empresa ou região, como um diferencial competitivo de desenvolvimento, quando 

exprimem: 

 

“Muitas pessoas e governos, ao pensar em promover o desenvolvimento das 

regiões e das comunidades, voltam-se totalmente para o aspecto econômico, 

considerando apenas questões financeiras, tributárias e de geração de receitas. 

Porém a globalização, ao contrário daquilo que se poderia pensar à primeira 

vista, vem justamente reforçar a importância do desenvolvimento local visto 

que cria a necessidade da formação de identidades e diferenciação entre 

regiões e comunidades, para que possam enfrentar um mundo de extrema 

competitividade”. (2004, p. 02) 

  

 Nesse contexto, prega-se que uma região desenvolvida deva ser aquela onde sua 

população desfruta de bem-estar, saúde, educação, segurança e crescimento pessoal; e 

não exatamente uma região com alto PIB, onde seus membros estejam o tempo todo 

preocupados em se defender e defender o futuro de suas famílias. (Martinelli e Joyal, 

2004, p. 14). 

 Assim, informa-se que o presente projeto intenda promover não somente o aspecto 

econômico, mas também a interação dentre as pessoas e a graduação de seus 

conhecimentos. 

 Em termos de intraempreendedorismo, o principal aspecto de referência 

empreendedora do criador desse projeto, a autoras Bruning,  (2015, p. 6) afirma que seja 

um papel do colabor que traz vários benefícios à organização, cada vez mais valorizado 

no mercado. A autora define o perfil profissional e benfeitorias da efetivação do mesmo 

nas empresas, quando exprime: 

 
“O intraempreendedorismo corresponde à postura do colaborador que busca 

encontrar novas oportunidades e implementar melhorias nos processos, 

produtos ou serviços da organização, isto é, procura ser inovador, criativo e 

flexível, indo além daquilo que está predeterminado para ele. Trata-se da 

atitude do empregado que se identifica e atua como dono do negócio”. 

 

                      Em destaque o papel do intraempreendedor que assemelha-se ao papel do 

próprio proprietário uma organização, buscando competitividade. 
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3. PROPOSTA INTERVENÇÃO INOVADORA 

CRIAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL COMO 

FERRAMENTA DO EMPREENDEDORISMO 
 

3.1. Público-alvo 

 

O formato do projeto desenvolveu-se especificamente para ser aplicado no curso 

de gastronomia da instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – 

SENAC, com sede na cidade de Apucarana-Pr. Essa instituição de grande valia aos 

cidadãos brasileiros teve início em 10 de janeiro de 1946, quando a Confederação 

Nacional do Comercio, recebeu autorização para instalar e administrar em todo país, 

escolas de aprendizagem comercial. Por uma reinvindicação de representantes de vários 

setores da economia do pais, que sugeriam ao Governo Federal, o aperfeiçoamento do 

ensino médio e superior em várias áreas. Portanto, o principal objetivo do Senac é a 

contribuição educacional do empresariado do comercio para o desenvolvimento do 

mundo do trabalho, valorizando a atitude empreendedora, a satisfação do cliente, o 

compromisso social, o desenvolvimento sustentável e a educação para autonomia. Como 

prova desse desempenho, acompanha e abre caminhos para as tendências do mundo do 

trabalho no comercio de bens, serviços e turismo.  

Como uma extensão ao website do SENAC-Pr, em Apucarana, o presente projeto 

propõe a criação de uma plataforma virtual, como uma ferramenta de apoio ao 

desenvolvimento econômico/comercial da região. Para a funcionalidade dessa 

plataforma, sugere-se um cadastro gratuito, destinado especialmente aos parceiros da 

instituição, que possuem o interesse em investir em empreendimentos gastronômicos ou 

mesmo que pretendam apoiar os alunos dessa área, oferecendo seus conhecimentos 

técnicos. Nesse sentido, os apoiadores possuem acesso a todos os conteúdos e ideias 

expostos na plataforma pelos alunos e são eles que escolhem os projetos aí apresentados 

e iniciam o contato, bem como posteriores negociações. Por sua vez, o acesso dos alunos, 

também através de um pré cadastro e senha, limita-se ao contato a ser aceito ou não pelos 

apoiadores/investidores. Cabe a esses futuros empreendedores, portanto, alimentar a 

plataforma com projetos de conteúdo claro e interessante aos olhos dos investidores.  

O papel dos alunos de T.I., juntamente com o coordenador do curso, seria o 

desenvolvimento, a manutenção e a atualização da plataforma. A previsão de tempo para 

o desenvolvimento da plataforma seria a mesma da extensão do curso, ou seja, três 
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semestres. Aos alunos dos cursos posteriores destina-se a manutenção, propostas de 

melhorias e/ou a extensão para outras áreas do conhecimento. Também destaca-se a 

necessidade do desenvolvimento de ações de marketing virtual com o intuito de, a priore, 

atrair os investidores. 

De uma maneira geral, entende-se que o custo para a idealização desse projeto 

seja praticamente nulo, tendo em vista a utilização da mão-de-obra já instalada na 

instituição. Aponta-se que os discentes e profissionais da área de Tecnologia da 

Informação do SENAC sejam os responsáveis pela criação da plataforma, assim como os 

discentes e seus alunos pela manutenção e melhoria da mesma. Propõe-se atividade 

prática e avaliativa, a critério de cada professor.  

Como uma ferramenta gratuita, multidisciplinar e aberta a todos os envolvidos de 

maneira direta e indireta da instituição, pretende-se disseminar o conhecimento, trazer 

novas propostas ao setor de alimentação e nutrição da região norte do Paraná, com a 

abertura de novos canais e formas de negócio, bem como estimular o consumo e 

consequentemente, melhorar as condições sociais da população. 

 

 

3.2. Procedimentos Metodológicos da pesquisa 

 

Para a pesquisa desse projeto de plataforma virtual de estímulo ao 

empreendedorismo, fazem-se necessárias duas principais ações. A primeira ação abrange 

um estudo do ambiente a ser instalada a proposta. Estudo que será feito através da análise 

do micro e macro ambiente do SENAC, pois se entende como anfitriã e principal 

apoiadora da plataforma e atividades propostas.  

Conforme defendido por Lopes (2010, p. 145), o estudo do ambiente pode trazer 

vantagens a uma instituição de ensino, quando a mesma já possui uma cultura inovadora 

instalada e entende a importância do envolvimento de docentes e discentes para o sucesso 

de um projeto. 

Ainda em defesa desse projeto, a plataforma de comunicação, considera-se a 

cooperação e o networking nele proposto, como um aprimoramento do modelo de 

negócio, de grande valia para a instituição, conforme defende Chér Rogério (2014, p. 

238): 
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“A melhor inovação que tais empreendimentos podem ambicionar é a 

de seus modelos de negócios, que não apenas as mergulhem em oceanos 

azuis de força competitiva, mas que também tornem possível evidenciar 

a causa a que todos convergem com seu comprometimento”. 

 

 

A segunda ferramenta de apoio à idealização do empreendedorismo é a pesquisa. 

Nela, busca-se avaliar o interesse por parte dos parceiros, investidores e interessados na 

área gastronômica, mais especificamente, pelo projeto proposto. Realizou-se, assim uma 

pesquisa quantitativa e qualitativa, pelo autor do projeto e seus alunos, através de 

questionário virtual e pessoalmente, com 60 entrevistados, dentre elas alguns 

profissionais e entidades parceiras do SENAC. A partir de um questionário contendo 3 

perguntas objetivas e 1 subjetiva, foi apurado um cenário otimista ao projeto, apresentado 

no próximo capítulo. 

A escolha da pesquisa tanto qualitativa quanto quantitativa tem sua defesa com 

POLIT, BECKER E HUNGLER (2004, p. 201), quando expressam:  

 

A pesquisa quantitativa que tem suas raízes no pensamento positivista 

lógico, tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os 

atributos mensuráveis da experiência humana. Por outro lado, a pesquisa 

qualitativa tende a salientar os aspectos dinâmicos, holísticos e individuais da 

experiência humana, para apreender a totalidade no contexto daqueles que 

estão vivenciando o fenômeno. 

  

 

 A partir das colocações dos autores acima, consideram-se ambos os tipos de 

pesquisa de cunho importante para a obtenção de dados mais humanizados e realísticos 

quanto ao perfil do ambiente. 

 Vale também destacar as ferramentas administrativas aplicadas para o estudo mais 

profundo da oportunidade identificada, com o intuito de ser previamente analisado e 

melhor direcionado. São elas: O estudo do ambiente, o estudo das forças e fraquezas que 

permeiam o ambiente e o fluxograma das atividades gerenciais da plataforma. Essas serão 

expostas e definidas posteriormente. 
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3.3. Resultados da pesquisa 

 

 

 Adiante poderemos visualizar alguns processos e ferramentas administrativas 

estudadas no presente curso de pós-graduação a serem aplicadas diretamente para 

benefício do projeto. 

 Inicia-se assim a fase de pesquisa. Primeira ferramenta empreendedora que 

permite ampliar a visão de mercado e saber da existência de um público disposto a 

cooperar com o projeto proposto. Portanto, de extrema importância na efetivação do 

mesmo. Mady (2014, p. 23) reconhece as vantagens da aplicação dessa ferramenta quando 

defende que “todas as empresas necessitam de informações que as auxiliem na tomada de 

decisões, e, para obtê-las, realizam as pesquisas de mercado. ”   A seguir é 

apresentado o resultado das questões da pesquisa quantitativa realizada, dentre os 

prováveis apoiadores do projeto. A primeira e segunda pergunta da entrevista buscou 

descobrir as vertentes de interesse dos apoiadores no projeto, conforme figuras1 e 2 

abaixo: 

 

 
Figura 1- Resultado da questão: Interesse na área de gastronomia 

Fonte: Própria 

 

 A segunda questão visa especificamente descobrir o interesse generalizado na área 

e áreas correlatas. Dessa forma explicita em gráfico abaixo: 
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 Figura 2– Resultado da questão: Interesse de participação na plataforma. 

 Fonte: Própria 

 

 

 Constata-se a partir dos questionários quantitativos I e II  um público interessado 

na área, disposto a participar de ações de progresso e desenvolvimento econômico na 

região através das vertentes comerciais da alimentação e áreas relacionadas. Com base no 

resultado apresentado motiva-se a idealização do projeto, pois mesmo que os parceiros 

não sejam da área, estão dispostos a investir ou conhecer e fazer parte dessa comunidade 

de oportunidades, oferecendo seus produtos, serviços ou conhecimentos. 

 A próxima questão foi elaborada para afunilar os possíveis interesses de cada um 

com o projeto e seu resultado é apresentado na figura 3 abaixo: 
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Figura 3 – Resultado da questão:  Aspectos gerais de interesse na área. 

Fonte: Própria  
 
 Ao analisar os resultados na figura 3, podemos notar que a maioria dos 

entrevistados confirma a disponibilidade em conhecer as oportunidades existentes que 

permeiam a área gastronômica, idem provando novos produtos ou ainda como 

financiadores, almejando lucro ou aprimoramento profissional e pessoal. Nesse sentido, 

o projeto intende promover ações para aproximar os alunos, empreendedores e 

investidores, formando uma comunidade que busca colaboração para força de mercado, 

criação e estabilização de marcas, abertura de novos negócios/serviços, etc.  

 Em se tratando da questão qualitativa do questionário de pesquisa: Questão 4- 

Deixe sua sugestão ou comentário sobre a plataforma. Sua opinião é importante para nós. 

Como respostas obtidas vale a pena expor alguns principais comentários e sugestões 

obtidas, como: Vocês poderiam tentar utilizar de alguma forma dinheiro virtual; Parabéns 

pela iniciativa, a cidade precisa de incentivos assim!; A criação de parceria com outras 

organizações da cidade; Promover atividades com outras instituições de ensino, Buscar 

parceria com outras áreas, etc.  
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 Além da pesquisa, para melhor visualização da abrangência e objetivos do projeto, 

foi efetuado estudo do ambiente do mesmo, utilizando a ferramenta conhecida como 

FOFA. Segundo o SEBRAE (2017), o método visa detectar os pontos fortes e fracos de 

uma empresa ou projeto, tornando-a mais eficiente e resistente, buscando corrigir suas 

deficiências e ainda valer-se dos seus pontos fortes. Na figura 4 abaixo, apresenta-se o 

estudo de ambiente desenvolvido para a plataforma: 

 

P
O

N
T

O
S 

FO
R

TE
S 

 

FORÇAS 

- Fácil acesso aos parceiros do projeto; 

- Instituição já estruturada e ambiente 

virtual já existente; 

- Utilização de mão-de-obra interna da 

área de TI (criadores e mantenedores 

da plataforma); 

- Manutenção pelos alunos de TI – 

como uma avaliação de desempenho 

(nota); 

- Manutenção de baixo custo; 

- Não possui muitos concorrentes 

diretos, por se tratar de ambiente que 

não visa lucro; 

- Pelo perfil do projeto, facilidade em 

obter parceria com instituições maiores 

e/ou governamentais. 

 

OPORTUNIDADES 

- Possibilidade de sucesso, reforçando a 

marca da instituição e/ou parceiros; 

- Possibilidade de extensão da 

plataforma para outras áreas do 

conhecimento;  

- Possibilidade de cursos ou 

informativos EAD na plataforma; 

- Revigora a cultura empresarial; 

- Possui estrutura para receber 

projetos presenciais como workshops; 

- Enriquecimento intelectual da região; 

- Enriquecimento econômico da região. 

P
O

N
T

O
S 

FR
A

C
O

S  

FRAQUEZAS 

- Repentina falta de 

interesse/motivação dos parceiros; 

- Mudança na legislação. 

 

 

AMEAÇAS 

- Arquivamento do projeto por falta de 

comprometimento dos apoiadores; 

- Bloqueio das atividades por âmbito 

legal. 

Figura 4 – Ferramenta F.O.F.A. aplicada ao projeto plataforma de gastronomia  

Fonte: Própria 
 

 Em contraste com os aspectos negativos do estudo, nota-se a dimensão que o 

projeto pode alcançar contando com diversos aspectos e ações positivas que podem gerar 

para a instituição e colaboradores em geral do projeto. 

 Para melhor visualizar o passo-a-passo e embasar o projeto, indica-se também o 

estudo dos processos por ele demandado. Nesse sentido, aplica-se o fluxograma, uma 

ferramenta de apoio ao empreendedor que aponta as principais etapas necessárias para a 

concretização de uma ação e os indivíduos responsáveis por elas. O formato de um 
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fluxograma pode variar de acordo com o grau de complexidade das tarefas e setores 

envolvidos no processo.  

 Segundo Chiavenato (2014), existem diversas vantagens para o desenvolvimento 

de um fluxograma, como a simplificação do trabalho pela combinação das etapas de cada 

tarefa; a eliminação de ações desnecessárias; a possibilidade de estudar e obter melhor 

sequencia para os processos; e permite melhor compreensão dos objetivos do fluxo de 

trabalho.  

 Visualiza-se a seguir na figura 5 o fluxograma, conjunto de atividades necessárias 

à idealização e avaliação do projeto. Também os responsáveis e envolvidos na 

implementação do mesmo. 
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Figura 5 – Fluxograma do projeto de plataforma virtual para Gastronomia 

Fonte: Própria             

Aceitação 

Criar plataforma e 

testar 

funcionamento 

FIM 

Buscar 
capacitação 

Formalização  
Legal 

Cadastro ideias 
de alunos e 
apoiadores 

Habilitar 

acesso no 

portal 

Apresentar 

projeto 

Arquivo 

Arquivo 

Avaliar 
viabilidade 

Sim 

Após 2 

semestres 
Não 

FIM 

Expansão para 

outras áreas 



                           
 

21 
 

 Uma questão pertinente de se salientar no quadro acima seria quando da avaliação 

da viabilidade, onde se considera os resultados das ações criadas durante três semestres, 

tempo de duração do curso de confeiteiro na instituição. Citam-se algumas atividades: 

Workshops, pequenos eventos, feira de exposição de ideias para novos negócios, 

palestras, apoio técnico ao empreendedor, mobilização interna na instituição, 

conscientização, ideias dos alunos, etc. 

 No aspecto de ações que almejam a geração de novos negócios, verifica-se varias 

vantagens para a sociedade em caso de serem colocados em prática, uma vez que as 

empresas empregam funcionários, pagam alugueis, impostos, juros, compram matérias-

primas e as transformam em produtos úteis. Dessa forma, contribuem com a qualidade e 

o padrão de vida das pessoas. (Maximiano, 2012) 

 Já em defesa da geração de conhecimentos, comenta-se que os projetos são os 

grandes responsáveis pela criação de produtos, novas ideias, novas maneiras de processar 

as informações dentro das organizações. “No entanto, mais relevante que isso é o fato de 

que os projetos produzem aquilo que nos interessa, o conhecimento. Muito 

conhecimento!” (Carvalho, 2012, p. 140) 

 De uma maneira geral, o empreendedorismo parece ter um longo caminho de 

amadurecimento em nosso país, devido à sua vasta abrangência. Chiavenato, um dos mais 

respeitados autores nacionais da disciplina, explica que muitas organizações e órgãos em 

geral podem se beneficiar dessa vertente do conhecimento, pois há muito a ser descoberto 

e melhorado em diversas áreas do mercado. E reforça: 

O empreendedorismo não aborda apenas a criação de novos produtos ou 

serviços, mas sim inovações em todos os âmbitos do negócio – produtos, 

processos, modelos de negócios, serviços e ideias – enfim, uma ampla 

variedade de aplicações inovadoras que ainda estão longe de serem esgotadas. 

(Chiavenato, 2012, p 292) 

 

 Ainda nesse contexto e para finalizar, cabe mencionar o papel do próprio 

empreendedor e sua importância no ambiente e sociedade. Segundo Chiavenatto (2012), 

ele proporciona a energia que move a economia, alavanca transformações, produz 

dinâmica de novas ideias, cria empregos, impulsiona talentos, fareja oportunidades. Estão 

sempre preocupados em assumir riscos e inovar, mesmo que não estejam em seus próprios 

negócios. 
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4. CONCLUSÕES 

 

   

 Os resultados do apoio às ações empreendedoras estão representados na criação 

de uma sociedade mais consciente e colaborativa. Projetos de incentivo ao 

relacionamento, desenvolvimento e cooperação apresentam um novo conceito à uma 

sociedade egoísta e materialista, promovendo dessa forma o diferente, a melhoria 

contínua e a inovação.  

 Com o fomento e incentivo na área da gastronomia no ambiente educativo, o setor 

tende a evoluir, novos negócios tendem a ser criados, inclusive algum prato que seja típico 

da região, caracterizando-o e criando valor. 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Deve-se a criação desse projeto de disseminação do empreendedorismo possível, 

aos conceitos e ferramentas empreendedoras vistas em teoria no curso de Educação 

Empreendedora e aqui praticadas. Cita-se com destaque o estudo do micro e macro 

ambiente em relação ao projeto gastronômico, a pesquisa de âmbito quantitativo e 

qualitativo, a análise do fluxo dos processos e a projeção para possibilidades futuras. 

De maneira geral, as teorias estudadas ofereceram motivação para visualizar as 

inúmeras oportunidades e tendências que o ambiente proporciona, adequadas à minha 

realidade do projeto e da cultura regional. Aplica-las no dia-a-dia, continuamente, garante 

ações inovadoras para minha carreira, garantindo a evolução dos aspectos intelectuais, 

práticos e financeiros.  Além disso, beneficia todos os envolvidos e o ambiente, refletindo 

na sociedade.  
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APENDICE A – Questionário Aplicado  

 

O seguinte anexo apresenta o resultado da pesquisa de maneira completa, no 

âmbito de informar o leitor sobre todos as vertentes dela obtida e analisada.  

 A seguir visualiza-se o modelo do questionário de entrevista utilizado na 

realização da pesquisa de campo deste projeto. 

 

 

1 -  Você tem algum tipo de interesse na área de gastronomia, nutrição e/ou investimentos? 
 

(    )Sim                (    )Não                      (    )Talvez 
 

2- Você participaria de uma plataforma gratuita dentro do site do Senac, voltado a ações, 

produtos e serviços sobre gastronomia? 
 

(   ) Não, não tenho nenhum tipo de interesse na área 

(   ) Sim, gostaria de cooperar com a área 
(   ) Talvez, preciso adquirir mais conhecimento sobre a abrangência da área.  

 

3- Selecione todos os aspectos que seriam do seu interesse nessas áreas. (Pode selecionar 

quantos aspectos quiser) 

 
(   ) Gostaria de experimentar/avaliar novos pratos / produtos. 

(   ) Gostaria de cooperar com a área, oferecendo meus conhecimentos. 
(   ) Gostaria de abrir um negócio relacionado à área. 

(   ) Gostaria de conhecer novas formas de comercialização e obter informações  da área. 

(   ) Gostaria de investir em um negócio na área, se encontrasse uma proposta interessante. 
(   ) Gostaria de conhecer novas ideias e participar de eventos/ workshops. 

 
 

4- Deixe sua sugestão ou comentário sobre a plataforma. Sua opinião é importante para nós. 

___________________________________________________________________________
_ 

___________________________________________________________________________
_ 

___________________________________________________________________________

_ 
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