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Resumo 

 

O empreendedorismo é uma força, uma opção e uma ação inevitável para o 

avanço do mercado de trabalho, uma linha exequível para a geração de renda e 

crescimento do país. O empreendedorismo é a capacidade de criar, inventar, de 

transformar uma ideia em negócios. O ser não nasce empreendedor, ele se torna 

empreendedor, e nesse papel de educação formal está o Instituto Federal de 

Educação, Ciências e Tecnologia do Triângulo Mineiro – IFTM Campus 

Patrocínio, que é uma Instituição que possui em sua grade curricular o ensino 

voltado para o ensino médio técnico. Esse trabalho visa criar uma iniciativa 

empreendedora dentro do IFTM Campus Patrocínio, que faça com que os 

ensinamentos teóricos se aliem à prática e que essa prática traga benefícios tanto 

para a Instituição como para o aluno. Assim, visa-se implantar ações que agucem 

a criatividade dos jovens, que os façam terem ideias, que dessas ideias saiam 

oportunidades que virem produtos e que esses produtos sejam fonte de renda para 

a Instituição, e que o dinheiro arrecadado seja revestido em compra de 

equipamentos para investimento em ações de educação. Atualmente, a única fonte 

de renda do IFTM é o recurso federal, porém através do empreendedorismo 

trabalhado junto aos alunos, pretende-se realizar intervenções que incitem a 

capacidade empreendedora dos discentes e façam a instituição gerar recursos 

próprios, através dos seus recursos físicos e humanos. 

Palavras-chave: Empreendedorismo, Trabalho e Geração de Renda. 
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Introdução 

 

Existem diversos segmentos que abrangem ações empreendedoras, e neste 

contexto está inserido empreendedorismo social. 

“Um empreendedor de negócios sociais é a pessoa que idealiza uma 

iniciativa para ajudar a resolver um problema existente, e que vai ao mesmo 

tempo dar lucro” (COSTA, 2016, p. 18). 

Nesse contexto, pretende-se explorar o empreendedorismo social como 

alavanca de iniciação dos jovens estudantes do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) Campus Patrocínio no 

mercado de trabalho, assim como, fazer, através do incentivo à criatividade dos 

alunos, com que o Instituto gere receitas próprias. 

Conforme Lenzi (2009), o conjunto de crenças e valores, mantidos em um 

ambiente de pequenas transformações, precisa ser modificado em um prol de uma 

sociedade mais ágil em sua tomada de decisões, imbuído em um ser que tenha 

consciência do seu papel social e da influência em que exerce em seu meio 

ambiente. 

Hoje o cenário econômico é instável, o ambiente de mercado está cada vez 

mais difícil isso requer um profissional que saiba lidar com ambientes turbulentos, 

identificar oportunidades e que seja mutável, isto é, uma pessoa capaz de assumir 

riscos, ter conhecimento em diversas áreas, ser independente, ter autonomia, ser 

criativo, persistente, comprometido e que tenha a busca do conhecimento como 

ferramenta estratégica de competição. 

Logo, percebe-se que não existe mais o emprego estável, as relações de 

emprego se modificaram, exige-se hoje um profissional versátil. Diante dessa 

nova cultura de emprego, há demanda de uma nova cultura de formação 

profissional. 

Para atender a essa procura de novos perfis de profissionais, surge o 

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Triângulo Mineiro – 

IFTM Campus Patrocínio que tem como missão “ofertar a Educação Profissional 
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Introdução 

e Tecnológica por meio do Ensino, Pesquisa e Extensão promovendo o 

desenvolvimento na perspectiva de uma sociedade inclusiva e democrática1”. 

Em um cenário em que as instituições públicas educacionais estão 

desgastadas, carecem de profissionais habilitados, de infraestrutura, de ferramenta 

de trabalho e de falta de uma política pedagógica sustentável, ergue-se uma escola 

de referência no ensino Médio Integrado – o IFTM Campus Patrocínio, que possui 

em sua base curricular disciplinas e projetos inovadores, que trazem ao aluno a 

visão do mercado profissional e trabalha habilidades como iniciativa, capacidade 

de planejamento, autoconfiança, liderança, criatividade e comprometimento, 

habilidades que induz o aluno a pensar, a criar, a lidar com situ ações de conflitos 

e estabelecer metas e diretrizes para alcançar seus objetivos. 

E sendo a autora servidora dessa Instituição, surge a necessidade de levar à 

Instituição os conhecimentos adquiridos no curso de Especialização em Educação 

Empreendedora, através de textos, pesquisas, livros, estudos de caso e pela própria 

experiência de estudante, que traz na bagagem aprendizados de 18 (dezoito) meses 

de uma educação voltada para formação de empreendedores. 

Assim, diante do exposto, propõe-se um projeto para aprimorar ações 

empreendedoras da Instituição, um trabalho voltado para o lúdico, aberto à 

criatividade, sem restrições, com o objetivo de criar e gerar receitas através dos 

recursos próprios do IFTM Campus Patrocínio. Propõe-se, também, levantar 

alternativas para gerar lucros para o IFTM, que venham a se reverter em 

investimentos para os cursos ofertados do ensino médio integrado. 

Apesar do IFTM Campus Patrocínio ser uma Instituição nova, com uma 

base estrutural sólida e com profissionais atualizados e capacitados, existe a falta 

de investimento público. Os recursos adivinhos são repassados apenas pelo 

governo federal que peca nos investimentos financeiros voltados para a educação, 

e com a eventual crise política e financeira que assola o país, foram feitos cortes 

consideráveis que prejudicam o crescimento da pesquisa e extensão e também o 

aprimoramento dos cursos técnicos de ensino médio integrado. 

 
 

1 Fonte: <http://www.iftm.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/>. Acesso em: 10 de abr. 2017. 

http://www.iftm.edu.br/acesso-a-informacao/institucional/
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Frente a esse impasse, tenciona implantar ações inovadoras no campo da 

gestão social, através de atitudes que impactam diretamente na criação de uma 

fonte de receitas, que tem como fim a recompensa em educação, trabalho e 

cidadania. 

Tal projeto visa trabalhar junto aos coordenadores das áreas de pesquisa e 

extensão, bem como os coordenadores dos três cursos integrados do ensino médio 

intervenções empreendedoras que não encontrem barreiras enfadonhas e 

burocráticas, mas sim um caminho ousado e transformador, que inove a 

instituição e a comunidade, com foco no aperfeiçoamento e modernização da 

educação. 

O trabalho está divido em quatro capítulos que expressam de forma 

simples e clara as propostas embasadas nos aprendizados adquiridos. 

O Capítulo 1 apresenta o objetivo geral que é promover o 

empreendedorismo social como forma de geração de fonte de renda, a qual será 

revertida em benefícios educacionais para o IFTM Campus Patrocínio; formar 

empreendedores com foco a diminuir o desemprego entre jovens no mercado de 

trabalho e estimular a economia comunitária. 

Tais objetivos visam estimular a criação e formação de novas ideias e 

negócios com os alunos do ensino médio integrado; incitar a competição saudável 

entre os três cursos ofertados; proporcionar caminhos lícitos para a venda de 

produtos criados pelos alunos; impulsionar atitudes empreendedoras com foco em 

projetos de responsabilidade social; proporcionar ao estudante a visão de 

oportunidades de futuro na gestão e no empreendedorismo. 

O Capítulo 2 apresenta um breve histórico do empreendedorismo social, 

do IFTM Campus Patrocínio, da prática da Educação, Trabalho e 

Empreendedorismo e da situação econômica, política e educacional do Brasil e 

uma reflexão de como a geração de receita própria pode trazer impactos na 

formação de empreendedores e na manutenção e modernização de uma Instituição 

séria e propulsora de uma educação técnica e tecnológica. 

O Capítulo 3 abrange ações que mostrem a encenação da intervenção 

inovadora frente à realidade da Instituição, como logística da criação, 

implementação e continuação da ação inovadora. 
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O Capítulo 4 finaliza o trabalho apontando a análise e contribuição para o 

meio acadêmico; pretensão dos resultados; resultado de cada recurso apresentado; 

a importância das ações institucionais sobre o meio em que vive, e a 

responsabilidade institucional que vai além da formação técnica, que impacta 

diretamente na criação de empregos e geração de renda na cidade e região. 

Também serão abordados os saberes adquiridos com a especialização em 

Educação Empreendedora, as contribuições diretas e indiretas da especialização na 

área profissional e pessoal, e as melhorias significativas advindas da pós- 

graduação. 
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1. Educação e Empreendedorismo 

 

A educação é a base para o desenvolvimento de um país, é o sustentáculo 

do progresso e aprimoramento de uma nação. O conhecimento é uma ferramenta 

estratégica de competição e de geração de trabalho e renda, investir em ética, 

trabalho e educação, faz com que uma nação cresça, se fortaleça e progrida 

continuamente A educação habilita, qualifica, instrui, capacita as pessoas 

culturalmente, socialmente e economicamente. 

Há uma precariedade nacional em termos de investimento em educação. 

Infelizmente, no dia a dia depara-se muito com escolas públicas mal cuidadas, 

sem infraestrutura, carentes de móveis, laboratórios, salas de aulas e biblioteca, 

entre outros, isto por que, os repasses financeiros feitos pelo governo são poucos e 

se mostram insuficientes para a manutenção de uma educação de qualidade e na 

pior das hipóteses o funcionamento das escolas. 

Hoje, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo 

Mineiro - Campus Patrocínio ao contrário da maioria das escolas de educação 

média, apresenta um cenário positivo, uma escola diferenciada na educação do 

ensino médio, uma instituição inovadora que traz a proposta de educação do 

ensino médio integrado, isto é, ao mesmo tempo em que cursa o ensino médio o 

aluno também cursa disciplinas do curso técnico e ao final do curso, além de 

concluir o ensino médio, o discente sai com o curso técnico em Administração, 

Eletrônica ou Manutenção e Suporte de Informática ao terminar o ensino médio 

integrado. 

O objetivo do IFTM Campus Patrocínio é preparar o aluno para que ao 

terminar o segundo grau técnico, ele já tenha conhecimentos necessários para 

integrar o mercado de trabalho. 

Por ser uma instituição federal, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus Patrocínio mantém sua 

sustentabilidade financeira com verbas provindas do Orçamento Geral da União, 

com recursos que são repassados pelo Tesouro Nacional com base na Lei 
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orçamentária Anual (LOA)2, proventos que são destinados a cobrirem despesas 

com custeio, investimento e pagamento de pessoal (ativo, inativo e pensionista). 

O orçamento para do IFTM para o ano de 2017 apresenta muitas 

incertezas, pois houve vários cortes nos recursos de investimento, que impactam 

na manutenção melhorias dos cursos. 

Observa-se que os planejamentos são todos embasados em única fonte de 

receita, e a matemática é simples: se os repasses financeiros diminuírem, reduzem 

também os investimentos. 

Conforme Oliveira (2008), o governo tem cada dia se distanciado mais do 

seu papel principal, que é o de cuidar do âmbito público, o qual não atende as 

demandas da sociedade. O autor salienta que as organizações crescem, os 

investimentos diminuem e essas organizações para sobreviverem tem que mudar a 

forma de gestão e captar outra fonte de recursos. Perante esse cenário, existem as 

seguintes perguntas: 

 Como obter recursos para investimento em melhorias de educação? 

 De que forma uma Instituição pode gerar lucro? 

 Como aliar empreendedorismo e geração de renda institucional? 

 

Diante desse questionamento identificou-se uma oportunidade de obter 

renda através da geração de receita própria por meio do estímulo do 

empreendedorismo social aos alunos do ensino médio integrado dos cursos de 

administração, eletrônica, manutenção e suporte de informática, o que impacta em 

realizar ações de cunho social, e consequentemente melhora o nível de 

profissionalização, disciplina, conhecimento e competência de todos os 

estudantes. 

Essa renda se daria através de um projeto que visa implantar novos 

negócios, métodos inovadores ao IFTM Campus Patrocínio, trabalhando o 

empreendedorismo social, incluindo novas disciplinas, novas formas de ensino, 

que  trabalhem  todos  os  âmbitos  educacionais,  indo  além  da  sala  de  aula, 

 

 
 

2 LOA - Lei Orçamentária Anual compreende: - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus 

fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 

poder público; - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha 

a maioria do capital social com direito a voto; - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as 
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transformando o estudante em profissional, abrangendo a educação do ensino 

médio a educação profissionalizante, fomentando ações de inclusão social, 

qualidade de vida, desenvolvimento sustentável e aperfeiçoamento laboral. 

O empreendedor social é o nome genérico de pessoas que atuam de forma 

proativa para áreas sociais, é aquele que visa à promoção de ações que tem 

impactos diretos na comunidade, suas ações têm relevância direta no meio que 

vive e ainda geram lucro, um dos exemplos desse tipo de empreendedorismo são 

os que focam na melhoria da educação (COSTA, 2016). 

Oliveira (2008) afirma que  o empreendedorismo  social é um 

empreendimento que surge como estratégia para lhe dar com a problematização 

social, a redução dos investimentos públicos e com má gestão pública. Tal 

empreendedorismo surge como uma grande forma de transformação da sociedade. 

Trabalhar ações empreendedoras com os discentes para a geração de renda 

própria irá aprofundar os conhecimentos destes, eles poderão aliar a prática aos 

seus conhecimentos teóricos, pois ao criarem um produto, além da inventividade, 

eles serão ensinados sobre oportunidade, visão de futuro, foco, rede de 

relacionamentos,  conhecimento de gestão, planejamento e  estruturação, 

conhecimento das necessidades do mercado, a importância de um plano de 

marketing e comunicação adequada, a relevância de um plano de negócio como 

ferramenta estratégica para o empreendedor. 

Também será trabalhada a capacidade de inovar, conviver e lidar com as 

mudanças e criar e enraizar projetos coletivos. 

A intenção é formar profissionais proativos, capazes de lidar com dados e 

transformá-los em informações, que tenham habilidades em transmudar um 

ambiente turbulento em oportunidades de negócios, que sejam detentores de 

alternativas que possam servir de ferramentas para trabalharem um ambiente em 

constante movimento, que sejam capazes de identificar viabilidades do 

empreendedorismo no meio social em que vivem. 

Lenzi (2009) alega que o modelo de mercado e de organização exige um 

novo perfil dos profissionais com múltiplos conhecimentos e que tenha 

 

 
 

entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 

instituídos e mantidos pelo poder público. 
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habilidades para trabalhar em equipe, pois no mercado não existe vagas para 

estabilidade, existe sim oportunidades para empreendedores líderes e corporativos. 

Mello e Zardo (2016) destacam que a sociedade e o trabalho sofreram mudanças 

ao longo do tempo, pois as necessidades de produção e consumo tomaram novas 

dimensões, por isso o trabalho mudou, as demandas alteraram, e diante de uma 

sociedade inventiva, exige-se novos produtos e serviços, assim 

como nova forma de ensino. 

Conforme as autoras ... “surge a necessidade de instituições específicas 

tanto para a produção em padrões científicos, quanto para o acesso aos mesmos 

nos processos educativos das novas gerações”. 

Neste contexto está inserido o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Triângulo Mineiro Campus Patrocínio, que tem como objetivo 

formar jovens com olhar crítico, jovens que possam identificar oportunidades, que 

possam ter ideias e transformá-las em negócios, jovens inovadores, jovens 

empreendedores 

Conforme o SEBRAE: 

“Empreendedor é aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém 

vê, enfim, aquele que realiza antes, aquele que sai da área do sonho, 

do desejo, e parte para a ação. Ser empreendedor significa, acima de 

tudo, ser um realizador que produz novas ideias através da 

congruência entre criatividade e imaginação”.3 

 
Analisando o âmbito do IFTM Campus Patrocínio pretende-se fazer uma 

intervenção empreendedora que tem como meta trabalhar os conceitos, as 

características, os comportamentos empreendedores e aliada a isso promover um 

ambiente propício para que os jovens possam criar produtos através do espaço 

institucional em que estudam, bem como, transformar os recursos captados em 

melhorias diretas para a educação. 

Logo, o objetivo deste trabalho é fomentar o empreendedorismo nos alunos 

do ensino médio integrado, através da criação de um local lúdico onde serão 

estimuladas a criatividade, a inovação, a capacidade de identificar oportunidades 

através do seu ambiente, detectando-as, desenvolvendo-as gerando receitas para a 

Instituição. 

 
 

3 Fonte: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/bis/o-que-e-ser- 

empreendedor,ad17080a3e107410VgnVCM1000003b74010aRCRD>. Acesso em 26 de abr. 2017. 

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/bis/o-que-e-ser-empreendedor%2Cad17080a3e107410VgnVCM1000003b74010aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/bis/o-que-e-ser-empreendedor%2Cad17080a3e107410VgnVCM1000003b74010aRCRD
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A intenção dessa proposta é criar um ambiente em que possibilite a 

iniciação de um novo negócio para os alunos, com o intuito de aguçar a percepção, 

a direção, a dedicação, mostrando que essas qualidades trazem oportunidades de 

crescimento, diferenciação, mudança e alteração no estilo de vida. 

Será trabalhado junto aos discentes a assimilação de que o negócio traz 

renda, mas que para se ter renda é necessário criar, gerar, conquistar e consolidar. 

O trabalho visa não apenas captar recursos financeiros, mas imbuir no 

aluno atitudes empreendedoras que façam eles observarem o ambiente e 

identificarem as oportunidades, avaliarem os riscos e os retornos da criação de um 

novo produto e verificarem se as chances elencadas condizem com as habilidades 

e metas do grupo, será trabalhado técnicas de gestão, mercado, competição, 

marketing, vendas, estruturação e operação, análise estratégica e plano financeiro. 

Segundo Dornelas (2012), o empreendedor identifica e capta recursos para 

seus negócios, gerencia seus produtos, distingue os fatores críticos de sucesso, tem 

noção dos problemas atuais e potenciais sabe impor um sistema de controle. Neste 

campo está inserido o empreendedor social, e é esse tipo de empreendedorismo 

que se intenciona introduzir no IFTM Campus Patrocínio, com o objetivo de obter 

recursos extras para melhorias na oferta da educação. 

 
1.1 Objetivo Geral e Específicos 

 
 

O Objetivo do trabalho é estimular os alunos a terem uma visão global da 

Instituição e a partir da infra-estrutura física criar fontes de renda alternativas que 

serão revestidas em benefícios para os estudantes. 

O trabalho tem o intuito de mobilizar recursos financeiros através do 

incentivo de ações empreendedoras junto aos discentes. 

 
1.1.1 Objetivo Geral 

 
 

O objetivo geral desta pesquisa é o de promover o empreendedorismo 

social como forma de geração de fonte de renda, a qual será revertida em 

benefícios educacionais para o IFTM Campus Patrocínio e consequentemente para 

os estudantes. 
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1.1.2 Objetivos Específicos 

 
 

Os objetivos específicos se traduzem em: 

 formar empreendedores com foco a diminuir o desemprego entre jovens 

no mercado de trabalho; 

 estimular a criação e formação de novas ideias e negócios entre os alunos 

do ensino médio integrado; 

 incitar a competição saudável entre os três cursos ofertados; 

 proporcionar caminhos lícitos para a venda de produtos criados pelos 

alunos; 

 impulsionar atitudes empreendedoras com foco em projetos de 

responsabilidade social; e 

 proporcionar ao estudante a visão de oportunidades de futuro na gestão e 

no empreendedorismo. 

Tais objetivos tem como foco fazer com que o Instituição capte recursos 

que serão revertidos em educação, contribuindo para formação de profissionais 

qualificados. A intenção é que o IFTM Campus Patrocínio possa gerar renda 

própria através dos seus alunos, ao mesmo tempo em que trabalhe com eles 

atitudes, comportamento e práticas empreendedoras. 
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2 O IFTM e o Empreendedorismo Social 

 
 

O Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Triângulo 

Mineiro - IFTM Campus Patrocínio não tem fonte de recursos próprios, todos os 

repasses de verbas provêm do governo federal, pois o IFTM é uma Instituição 

pública sem fins lucrativos, sua fonte de receita é única, logo, percebe-se que 

existe a carência de maior investimento na educação. 

Diante deste cenário, este trabalho propõe desenvolver um projeto junto 

aos alunos do ensino médio integrado com o objetivo de criar e obter recursos 

para investimento em melhorias de educação, gerar receitas através da 

implantação de ações que impactam socialmente e aliar empreendedorismo à 

geração de renda institucional, tal pesquisa tem ênfase em gerar meios para 

obtenção de recursos que serão investidos em melhorias para a instituição, os 

alunos e a comunidade local e regional. 

A pesquisa realizada tem como finalidade o desenvolvimento institucional. 

A primeiro momento, fez-se uma pesquisa exploratória que consistiu na 

averiguação das instalações do IFTM Campus Patrocínio, os recursos físicos e 

humanos presentes, bem como análise dos cursos ofertados e o quantitativo de 

alunos dos cursos do ensino médio técnico. Após o levantamento das variáveis, foi 

proposto um projeto e para fundamentar tal trabalho foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica através de leituras de livros, artigos, trabalhos científicos, pesquisas 

em sites, estudos de caso e acesso a apostilas on line do curso de Especialização 

em Educação Empreendedora. 

Esses materiais foram utilizados para levantar e fundamentar as variáveis 

dos problemas detectados na Instituição, bem como propor soluções para os 

obstáculos identificados. A pesquisa serviu para enriquecer o trabalho e justificar 

que o desenvolvimento de uma proposta de intervenção empreendedora no IFTM 

Campus Patrocínio é viável e terá impacto direto e positivo para o IFTM Campus 

Patrocínio e para os alunos. 

O IFTM Campus Patrocínio é uma Instituição que oferece cursos técnicos, 

tecnológicos e ensino médio integrado em administração, eletrônica e manutenção 

e suporte de informática, conta com uma área total de três hectares, sendo a área 
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construída em torno de 1.800 m² destinada, prioritariamente, a apoiar o 

desenvolvimento educacional, de pesquisa e extensão, integrando o processo 

pedagógico e a formação da cidadania. 

O Instituto está localizado na cidade de Patrocínio, que  é um município  

do estado de Minas Gerais. A economia é baseada na pecuária e agricultura, com 

criação de gado leiteiro e produção de grãos. 

Como o mercado é voltado para a agropecuária e criação de grãos, a cidade 

carece de vagas de emprego e salários bem remunerados, bem como a criação de 

novos negócios, neste âmbito o IFTM Campus Patrocínio surge para estimular o 

empreendedorismo, onde se trabalha com os alunos sobre criatividade, inovação, 

qualificação e ações empreendedoras, análise de cenário e identificação de 

oportunidades com vistas a propor o conhecimento de ações produtivas e de 

gestão de empresa4. 

Conforme o Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI), o IFTM 

Campus Patrocínio tem como meta: (i) ofertar educação profissional e 

tecnológica, sendo mola propulsora da formação e qualificação de cidadãos com 

objetivo da formação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase 

no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; (ii) ofertar e 

desenvolver soluções técnicas e tecnológicas de acordo com o perfil das demandas 

potenciais de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 

Instituto Federal; (iii) suscitar a integração e a verticalização da educação básica à 

educação profissional e educação superior; (iv) estimular o desenvolvimento de 

espírito crítico, voltado à investigação empírica; (v) ofertar programas de extensão 

e de divulgação científica e tecnológica; (vi) realizar e estimular a pesquisa 

aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o 

desenvolvimento científico e tecnológico; e (vii) promover a produção, o 

desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas 

à preservação do meio ambiente. São objetivos do IFTM: 

 
I. ministrar educação profissional técnica de nível médio, 

prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do 

ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos; 

 
 

4 Fonte: <http://iftm.edu.br/pdi/arquivos/pdi2014_2018.pdf>. Acesso em 12 de mai. 2017. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://iftm.edu.br/pdi/arquivos/pdi2014_2018.pdf
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II. ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, 

objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a 

atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas 

áreas da educação profissional e tecnológica; 

III. realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de 

soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à 

comunidade; 

IV. desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e 

finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com 

o mundo do trabalho e os segmentos sociais, com ênfase na produção, 

desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e 

tecnológicos; 

V. estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de 

trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do 

desenvolvimento socioeconômico local e regional; e, 

VI. ministrar em nível de educação superior5. 

 
Perante o exposto acima, observa-se que o desenvolvimento do 

empreendedorismo é um dos objetivos da instituição, logo as ações de 

empreendedorismo social proposta fará a junção dos objetivos econômicos e 

sociais com as metas do IFTM Campus Patrocínio, e proporcionará formas 

diferentes de negócios institucionais, bem como capacitará os alunos de uma visão 

sistêmica sobre o meio em que estudam. 

Lenzi (2009) afirma que o empreendedorismo é um fator predominante no 

aperfeiçoamento econômico, social e comportamental que move as pessoas no 

sentido de mudar situações comuns atuais com visão voltada para o futuro. 

O empreendedorismo social tem como proposta criar ideias novas, 

explorar oportunidades como meio de criar novos negócios e amenizar problemas 

sociais, enfim criar fontes financiadoras para obtenção de renda, pois no cenário 

atual as receitas são provenientes apenas do repasse governamental, tem natureza 

específica, ou seja, do montante da verba existe uma porcentagem para cada 

programa, a saber: expansão; assistência estudantil; educação à distância, 

extensão, pesquisa e inovação6. 

As instituições públicas educacionais interferem nos problemas de 

questões sociais, pois seus impactos repercutem diretamente no desenvolvimento 

de carreira profissional e abertura de novos postos de trabalho (OLIVEIRA, 2008). 

 

 

 

 

 
5 Fonte: <http://iftm.edu.br/acesso-a-informacao/acoes_programas/pdf/carta-servicos-cidadao.pdf>. Acesso 

em 12 de mai. 2017. 

http://iftm.edu.br/acesso-a-informacao/acoes_programas/pdf/carta-servicos-cidadao.pdf
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2.1 Captação de Recursos 

 
 

Hoje já existe investimento de cunho financeiro em melhorias estruturais e 

funcionais para os alunos, no entanto, através de observação e da pesquisa notou- 

se que se fossem investidos mais recursos em ações de aprimoramento 

educacional, maior seriam os benefícios. 

Mas existe o questionamento: Como uma empresa pública pode gerar 

renda própria? 

A resposta é captar recursos financeiros que serão vinculados à receita 

própria, isto é, implantar um projeto que trabalhe uma forma de captar recursos 

financeiros para prover sustentabilidade aos cursos e gerar maior investimento, 

através da produção de insumos com recursos institucionais, os quais entrarão no 

orçamento como receita própria institucional denominada por cada curso, como 

por exemplo: receitas curso técnico do ensino médio integrado ao curso de 

administração, receitas curso técnico do ensino médio integrado ao curso de 

eletrônica; receitas curso técnico do ensino médio integrado ao curso de 

manutenção e suporte de informática. 

De acordo com Baron e Shane (2010), para o sucesso de um novo 

empreendimento são necessárias várias características como conhecimento, 

habilidades, talentos, capacidade, e observa-se que tais características podem ser 

facilmente descobertas e estimuladas nos alunos de ensino médio, que têm o poder 

de sonhar, criar, fazer e perpetuar. 

Pensando nisso, a execução deste projeto terá impacto tanto de ordem 

econômica como institucional, pois os estudantes aprenderão a trabalhar com a 

criação e venda de produtos, conhecerão na prática como é criar um novo produto 

e comercializá-lo, trabalharão com objetivos e metas, bem como analisará as 

demandas de mercados e as vivenciarão através de ações que englobam tempo, 

esforço e conhecimento. 

O empreendedorismo no meio acadêmico é de suma importância, pois tem 

características notórias na geração de empregos e ascensão social dos docentes 

(LENZI, 2008). 

 
 

6 Fonte: <http://iftm.edu.br/pdi/arquivos/pdi2014_2018.pdf>. Acesso em 12 de mai. 2017. 

http://iftm.edu.br/pdi/arquivos/pdi2014_2018.pdf
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O empreendedorismo social visar gerar atividades que buscam o lucro 

como forma de sobreviver financeiramente e gerir renda e, consequentemente 

atrair investimentos de forma independente sem estar atrelado ao governo 

(OLIVEIRA, 2008). 

Este trabalho foca o desenvolvimento social, a produção de receita própria 

pelo IFTM Campus Patrocínio, a independência financeira para investimento, e a 

formação de profissionais empreendedores. Portanto, para atingir seu objetivo 

serão realizadas as seguintes ações: 

 estimular a criação e formação de novas ideias e negócios com os alunos do 

ensino médio integrado; o conceito é que os alunos identifiquem oportunidades 

econômicas e através disso empenhem esforços para desenvolver produtos com 

a intenção de transformá-los em empreendimentos. Para isso, como mostra 

Baron e Shane (2010), serão focalizados três processos-chave de 

empreendedorismo. 

1. “Geração de ideias: produção de ideias para algo novo”; 

2. “Criatividade: produção de ideias para algo novo que é também 

potencialmente útil”; 

3. “Reconhecimento da oportunidade: reconhecimento de que ideias não são 

somente novas e potencialmente úteis, como também têm o potencial de 

gerar valor econômico”. 

Logo, o trabalho almeja incitar o espírito lúdico e criativo dos estudantes, 

para isso se tornar viável serão utilizadas ferramentas de captação de ideias, como 

brainstorming, como forma de encorajar as ideias em grupo, criando um ambiente 

recreativo, separado por turma, onde todos podem expor suas ideias sem serem 

criticados, um local em que é possível a todos os participantes apresentarem uma 

proposta a respeito do tópico em discussão, fazendo uma combinação de ideias 

baseada em ideias anteriores (DORNELAS, 2012). 

 
2.2 Oportunidades de Negócios 

 
 

Dornelas (2012) afirma que para a produção de mais conhecimento é 

aconselhável que os estudantes conversem sobre o assunto junto a pessoas 

conhecidas de diversos segmentos da sociedade, pois uma opinião pode gerar uma 
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ideia e uma ideia gera novos negócios. Segundo o autor, outra forma de colher 

ideias é ficar atento às demandas sociais da região, realizar visitas técnicas a feiras 

de negócios, empresas, institutos de pesquisas, participar de congressos e 

simpósios. 

Conforme Baron e Shane (2010) o empreendedorismo é um processo, o 

qual analisa e abrange as condições econômicas, tecnológicas e sociais geradoras 

de oportunidades, investiga os futuros empreendedores e as técnicas de estruturas 

que eles usam para desenvolver seus produtos e os impactos que esse produto gera 

na comunidade. 

Para isso é necessário o conceito de “mente aberta”, os autores ressaltam 

que os empreendedores de sucesso têm a mente aberta, estão sempre à procura de 

novos nichos de mercado, estão sempre dispostos a ter experiências novas, que 

trazem novas concepções de negócios e verdadeiras oportunidades de mercado. 

De acordo com Baron e Shane (2010) a mente aberta” proporciona que 

 

“os empreendedores reconheçam a oportunidade de criar novos 

produtos ou serviços, de utilizar novos meios de produção, de explorar 

novas maneiras de organizar, de utilizar novas matérias primas e de 

explorar novos mercados que apresentam em decorrência de mudanças 

tecnológicas, políticas de regulamentos demográficas ou sociais”. 

 

Lenzi (2008) ressalta que é primordial ter conhecimento do assunto ou 

curiosidade para averiguar se uma oportunidade é verídica, por isso antes de optar 

para uma concepção de negócio o empreendedor deve avaliar a oportunidade para 

não despender tempo e recursos, e para verificar a compatibilidade de uma 

oportunidade. 

Com base nisso, será trabalhado junto ao aluno a necessidade de identificar 

uma oportunidade, eles serão instruídos a pensar sobre o mercado, a enxergar que 

para criar um negócio não é suficiente apenas ter uma ideia, verão que é 

imprescindível averiguar sua ideia com as perspectivas de mercado. 

Dornelas (2012) afirma que para identificar a oportunidade é necessário no 

mínimo cinco perguntas: 

 Qual mercado ela atende? 

 Qual o retorno econômico que ela proporcionará? 

 Quais as vantagens competitivas que ela trará ao negócio? 
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 Qual é a equipe que transformará essa oportunidade em negócios? 

 Até que ponto o empreendedor está comprometido com o negócio? 

 

Para habilitar os alunos a responderem essas perguntas, será trabalhado o 

critério 3Ms, que são: Demanda de mercado, Tamanho e estrutura do mercado e 

Análise de Margem. 

 
Figura 1 – 3 M’s 

 

Demanda de Mercado Tamanho e estrutura 

do Mercado 

Análise de margem 

Qual a durabilidade do 

produto/serviço no 

mercado (ciclo de vida)? 

Qual a taxa de 

crescimento do mercado 

de patrocínio? 

Quais as forças de negócios? 

Os clientes são acessíveis? Existem barreiras de 

entrada? Qual estratégia 

para transpor essa 

barreira? 

Quais as possibilidades de 

lucros? 

Como os clientes veem o 

relacionamento com a 

Instituição (valor 

agregado)? 

Quem são seus 

concorrentes? 

Quais os custos? 

Qual o potencial de 

crescimento do mercado? 

 
Em que estágio do ciclo 

de vida está o produto? 

Mapa da cadeia de valor do 

negócio? 

Como captar o cliente? Como o produto chegará ao 

cliente final? 

Fonte: Dornelas, 2012. 

 

 
Outra visão que o projeto pretende trabalhar é a de marketing, pois a forma 

como os clientes receberão os produtos é importante, pois denota um 

conhecimento prévio dos consumidores. 

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) um plano de marketing “tem o objetivo de orientar a 

elaboração de ações detalhadas e direcionadas ao seu mercado de atuação que 
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possibilitem a captação de clientes, o aumento das vendas e da lucratividade do 

seu negócio7. 

Para que o produto tenha sucesso em sua comercialização, faz se 

necessário que os estudantes façam as seguintes pesquisas de marketing, de acordo 

com o SEBRAE: 

 análise do ambiente externo: composto pelos concorrentes. Destaca-se que 

apesar de ser um produto criado dentro da Instituição Pública, isso não garante 

que este não tenha concorrentes, logo é primordial a análise dos concorrentes, 

consumidores, fatores legislativos e tributários, aspectos econômicos, sociais, 

culturais e tecnológicos, bem como diagnóstico do ambiente interno, que é 

composto de ferramentas tecnológicas, e os recursos humanos e físicos; 

 definição do público alvo: designa qual segmento da população o produto vai 

atingir; 

 definição de mercado: como o cliente enxerga o seu negócio; 

 definição de objetivos e metas: Quais são os resultados que os alunos esperam 

obter com a venda dos produtos; 

 definição de estratégia de marketing: abrange os 5Ps (produto, preço, praça, 

promoção, pessoas); 

Com isto será solicitado ao aluno que elabore um plano de negócio que 

contemple um sumário executivo, análise de mercado, plano de marketing, plano 

operacional, plano financeiro e avaliação estratégica, pois transmitirá o conceito 

de que para criar um produto de sucesso o planejamento estratégico é 

indispensável. 

Frisa-se que para uma ação pontual, o projeto visa trabalhar com os alunos 

do 1º ano do ensino médio integrado (administração, eletrônica e manutenção e 

suporte de informática), com a criação de um produto por turma, e a cada ingresso 

de novos estudantes, os discentes poderão criar um novo projeto por turma, ou 

poderão continuar o projeto da turma anterior, realizando ações para melhoria do 

produto ou serviço. 

 
 

7Fonte: 

<http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/1947E3304 

928A275032571FE00630FB1/$File/NT00032296.pdf>. Acesso em 14 de mai. 2017. 

http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/1947E3304928A275032571FE00630FB1/%24File/NT00032296.pdf
http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/1947E3304928A275032571FE00630FB1/%24File/NT00032296.pdf
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Será proposta a ação de criação de produto para venda e retorno financeiro, 

cada turma do ensino médio criará um produto e os docentes acompanharão e 

orientarão as ações dos estudantes com foco no produto que eles escolherão, 

conciliando conceitos metodológicos com aprendizado teórico. 

 
2.3 Viabilidade do Projeto 

 
 

Conforme o SEBRAE, tem-se que averiguar se o negócio é 

financeiramente viável. Todo projeto tem que demonstrar os custos iniciais, as 

despesas e as receitas. É fundamental apresentar os custos detalhadamente como 

forma de oferecer um panorama inicial de operacionalização do negócio, a fim de 

evitar desperdícios e otimizar as rotinas. 

A figura abaixo detalha as etapas e os impactos financeiros do projeto. 

 
 

Figura 2 – Custos 
 

Descrição Fundamentação 

Matéria Prima A matéria prima será os recursos institucionais. Isto é, cada idéia de um 

produto tem que ter como pressuposto os recursos físicos, estruturais e 

humanos que o IFTM Campus Patrocínio dispõe. 

Matéria Secundários São os materiais complementares que os alunos necessitarão para 

confeccionar o produto. Esses recursos deverão ser captados pelos 

discentes, através da mobilização da comunidade e de empresas locais, a 

fim de obterem doação de materiais necessários para a criação do 

produto. 

Recursos Humanos Serão utilizados os recursos humanos que o IFTM dispõe. O intuito é 

utilizar o conhecimento dos docentes e técnicos administrativos em prol 

dos alunos, com a finalidade de orientá-los na criação, desenvolvimento e 

finalização dos produtos. 

Recursos Físicos Infraestrutura institucional do IFTM Campus Patrocínio. 

Mão-de-obra Serão os próprios alunos. Como os alunos são responsáveis pela criação 

de um produto, eles serão a mão-de-obra principal e única. A criação de 

um produto, a comercialização e a captação de financiamento 

funcionarão como uma empresa privada. Os alunos serão separados por 

turma, que é composta de 30 alunos, para cada discente serão atribuídas 

funções por setores, tais quais: Setor administrativo, financeiro, 

marketing, produção, qualidade e controle interno 
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Impostos Isento 

Custo Direto O IFTM não teria custo algum, tendo em vista que usaria os recursos 

humanos e físicos da Instituição e a mão-de-obra dos discentes. 

Custos indiretos Não haverá custos indiretos com o projeto. Os custos como mão de obra, 

energia, água, manutenção, segurança será de contrapartida do IFTM 

Campus Patrocínio, uma vez que o Instituto já possui custos indiretos 

para a manutenção dos cursos. 

Margem de lucro Como o projeto não tem custo para implantação, e tendo em vista que os 

insumos indiretos para confecção dos produtos serão captados por meio 

de patrocínio, o lucro é total. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O intuito é que além de gerar receita própria trabalhe-se com os alunos 

conhecimentos sobre como criar um produto, identificar uma oportunidade, fazer 

um planejamento estratégico, comercializar um produto, aprimorar o negócio e 

sustentá-lo. 

Será incitada a competição, pois como as vendas se reverterão em recursos 

para os cursos, o curso que tiver maior arrecadação, maior será seu benefício. 

Faz-se necessário esclarecer que este trabalho não é apenas uma pesquisa 

para criar renda institucional, ele enfatiza também a criação de um meio 

acadêmico o qual o aluno poderá testar suas ideias para verificar se estas estão em 

consonância com as demandas do mercado. Os discentes aprenderão a 

desenvolver suas ideias e construir seus negócios, com um diferencial: o erro é 

permitido e é saudável, neste projeto são válidas várias tentativas. 

A inserção do projeto apresenta viabilidade técnica (formada pelos 

recursos humanos do IFTM Campus Patrocínio), viabilidade física (composta 

pelos espaços físicos e estruturais do IFTM Campus Patrocínio) e viabilidade 

econômica, uma vez que este não apresenta custos financeiros algum, e a mão-de- 

obra será o trabalho dos estudantes. Assim, os retornos a serem obtidos serão 

totais, ocasionando lucro de 100% (cem por cento), o que torna o empreendimento 

exequível, que vale a pena investir tempo e esforço, visto que a resultado do 

mesmo irá trazer ganhos financeiros para Instituição e contribuirá para formação 

de profissionais aptos a terem seus próprios empreendimentos. 
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3 Implantação das Ações de Intervenções 

 
 

Conforme Almeida (2016), a inovação pode ser vista como a criação de 

novos modelos de negócio, isto é, criar um novo produto que tenha aceitação para 

os consumidores. 

Logo, pretende se trabalhar a inovação, pois tenciona conceber uma forma 

diferente de arrecadação para o IFTM Campus Patrocínio, formando uma 

identidade própria através da criação de novos produtos por meio dos seus alunos. 

A ideia de inovar está acrescida de fazer um novo produto, com um diferencial 

estratégico e que atenda as demandas dos clientes e traga benefícios 

para os alunos, para a instituição e a comunidade local. 

De acordo com Almeida (2016), “é importante simular o contexto de uma 

empresa que atue em um ramo de negócio que lhe seja mais próximo”. 

Dessa maneira, os discentes do IFTM Campus Patrocínio serão os autores 

de um novo negócio, com o objetivo de trazer para a sociedade algo novo e que 

repercuta em benefícios próprios e institucionais. 

A inovação organizacional é a criação de processos e métodos não 

utilizados pela instituição, com objetivo de reduzir custos e maximizar lucros, isto 

é, a introdução de novas rotinas e procedimentos (ALMEIDA, 2016). 

O projeto será apresentado como uma nova forma de captar recursos 

institucionais, com foco em introduzir uma nova cultura aos docentes, técnicos 

administrativos e alunos dos cursos ensino médio técnico integrado a 

administração, eletrônica e suporte e manutenção de informática do IFTM 

Campus Patrocínio, transformando-os em gestores sociais, com o objetivo de 

propor outra forma de adquirir renda, que não seja apenas repasse de verbas por 

concessão federal. 

Para desenvolver esse projeto será realizada uma intervenção nas formas 

de lecionar algumas disciplinas, mas para isso, como apresenta Almeida (2016) é 

necessário transmitir às pessoas envolvidas que a inovação é critério de 

sobrevivência, é ferramenta estratégica de competitividade e sustentabilidade e 

como inovar processos institucionais proporcionará a exploração de novos nichos, 

 

 
 



 

criação de atitudes inovadoras e fabricação de produtos que possam vir a ter boa 

aceitação no mercado. 

Conforme o SEBRAE, o planejamento estratégico determina que a 

empresa desenvolva seu conjunto de tarefas maiores, de maneira disciplinada e 

organizada, visando atingir objetivos que a levarão a um futuro melhor8. 

Para que o planejamento tenha êxito é primordial desenvolvê-lo junto aos 

diretores, coordenadores, professores, técnicos administrativos, alunos e pais do 

IFTM Campus Patrocínio com a finalidade de que o esboço tome forma e ação e 

deixe de ser apenas uma ideia. 

Em conformidade com o SEBRAE, planejar estrategicamente significa 

compartilhar as oportunidades oferecidas pelo ambiente externo às condições 

internas, sejam elas favoráveis ou não, que impactam diretamente na melhoria da 

empresa. 

Dornelas (2012) afirma que deve se trabalhar com o sujeito a capacitação 

gerencial contínua, a absorção e aplicação de conceitos teóricos à prática, com 

vistas a adquirir experiência básica e disciplina para o planejamento periódico em 

tudo que for fazer. 

O planejamento dará forma ao projeto, assim, primeiramente, o projeto 

será apresentado à Coordenação de Extensão do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Campus Patrocínio. 

 
“Compete à coordenação de extensão planejar, superintender, 

comandar, incentivar e monitorar as ações e políticas de extensão e 

relações com a sociedade, unindo o ensino e a pesquisa como forma de 

propiciar benefícios para os diversos segmentos sociais. A 

coordenação de extensão atua na interação sistematizada com a 

comunidade, com fins a contribuir para o desenvolvimento da 

comunidade e dela absorver conhecimentos, experiências e demandas 

para a junta de informações e elaboração de projetos que visam o 

aprimoramento do ensino e da pesquisa9”. 

 
Um planejamento estratégico requer a resposta para as seguintes perguntas: 

Onde estamos? Para onde queremos ir? Como chegar lá? (SEBRAE, 2017). 

Neste contexto, o seguinte plano será exposto: 
 
 

8 Fonte: <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead/planejamento- 

estrategico,bc2d662493ba8510VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em 01 de jun. 2017 

9 <http://iftm.edu.br/patrocinio/extensao/>. Acesso em 02 de jun. 2017 
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Figura: 3 - Planejamento Estratégico 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O plano tem como ferramenta estratégica auxiliar o IFTM na sua missão e 

torna-lo uma Instituição modelo na educação e nas ações empreendedoras, 

A missão do IFTM é “ofertar a educação profissional e tecnológica por 

meio do Ensino, Pesquisa e Extensão promovendo o desenvolvimento na 

perspectiva de uma sociedade inclusiva e democrática”. 

Tem como visão: 

 
 

“ser uma instituição de excelência na educação profissional e 

tecnológica, impulsionando o desenvolvimento tecnológico, científico, 

humanístico, ambiental, social e cultural, alinhado às regionalidades 

em que está inserido”. 

 

Possui os seguintes valores: 

 
 

Ética e transparência; excelência na gestão educacional; acessibilidade 

e inclusão social; cidadania e justiça social; responsabilidade 

ambiental; inovação e empreendedorismo; valorização das pessoas; 

respeito à diversidade; gestão democrático-participativa10. 

 
O projeto proposto está em consonância com a missão, visão e valores da 

Instituição e visa uma gestão proativa com fins ao desenvolvimento institucional, 

acadêmico e regional, considerando as influências externas e internas como forma 

 

 

10 <http://iftm.edu.br/pdi/arquivos/pdi2014_2018.pdf>. Acesso em 02 de jun.2017 

No consoante a verba. A instituição é dependente 

do governo federal, isto é, suas ações de 

investimentos em educação estão atreladas as 

verbas federais, só há investimento se houver 

Onde está o IFTM 

Campus Patrocínio? 

O IFTM quer ter outras fontes de receitas que lhe 

permita investir em educação e em melhoria para os 

discentes de forma independente sem opção única 

Para onde o IFTM 

Campus Patrocínio 

Através da geração de renda própria, estudando e 

analisando os recursos institucionais. 
Como chegar lá? 

http://iftm.edu.br/pdi/arquivos/pdi2014_2018.pdf
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de gerar renda própria que serão revertidas em proveitos para os envolvidos, 

porém como alerta Lenzi (2009) toda a informação deve ser analisada e estudada, 

antes de ser incrementado, avaliar como está o ambiente econômico e como ele 

vai transformar após a criação do produto, qual é o perfil da instituição e se a 

mudança não tirará o foco principal do IFTM Campus Patrocínio e qual é o perfil 

do profissional que será formado pela instituição. 

Neste ínterim, o IFTM propõe formar indivíduos críticos, visionários e que 

saibam transformar uma informação em conhecimento. Lenzi (2009) enfatiza que 

a chamada “nova economia” tem como caracteres básicos fatores como chances de 

oportunidades ao conhecimento, responsabilidades sociais, fortalecimento 

econômico e condução tendo em vista as necessidades dos clientes. 

De acordo com Baron e Shane (2010) é possível ser empreendedor em toda 

fase da sua vida, o empreendedor visualiza oportunidade para criar novos produtos 

ou serviços e desenvolver algo novo no mercado. 

A introdução do projeto tem como foco o impacto social e fornecer 

subsídios para a busca de sustentabilidade do IFTM Campus Patrocínio, assim o 

projeto será submetido à Coordenação de Extensão do Campus, detalhando as 

vantagens de criar alunos empreendedores, explicando como o engajamento dos 

professores e técnicos administrativos é fundamental para o sucesso do 

empreendimento, e em caso de aceite ao projeto, a autora solicitará a Coordenação 

de Extensão do Campus a formação de uma comissão para implantação do projeto 

(Comissão de Ações e Diretrizes Institucionais), como forma de perpetuar, 

solidificar e transmitir com maior solidez os objetivos do trabalho aos 

coordenadores, professores e alunos. 

A implantação do projeto seguirá as etapas descritas abaixo: 
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Figura: 4 - Fluxograma de implantação do projeto 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

A autora do projeto o apresentará à coordenação de extensão do IFTM que 

depois de aceito e dado as sugestões de correções e melhorias encaminhará a 

coordenação de ensino, e após aceite a comissão de extensão formará a comissão 

de ações e diretrizes institucionais. 

Sugestões de 

Melhorias 

Início 

Comissão de Ações e 

diretrizes Institucionais 

Autora do Projeto 

Apresentação do projeto 

para a Coordenação de 

Extensão. 

Coordenador de ensino 

Coordenação do 

curso Técnico em 

Administração 

integrado ao Ensino 

Coordenação do 

curso Técnico 

em Eletrônica 

Integrado ao 

Coordenação do curso 

Técnico Manutenção em 

Suporte de Informática 

Integrado ao Ensino Médio 

Professores 

Alunos 
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Formada a comissão, esta ficará responsável por todas as alterações 

decorridas durante a implantação do projeto em consonância com a realizadora do 

projeto. 

Seguindo a hierarquia, a coordenação de ensino, com apoio da autora e da 

comissão de ações e diretrizes institucionais ficará responsável para passar todas 

as diretrizes para as coordenações de cada curso integrado ao ensino médio 

(administração, eletrônica e manutenção e suporte de informática) e as 

coordenações transitarão aos professores e estes repassarão aos alunos 

Este trabalho almeja abrir um nicho de mercado pouco explorado, visa 

criar uma vantagem competitiva, uma forma de captar recursos por meio da 

infraestrutura do IFTM Campus Patrocínio não explorada, objetiva fazer com que 

os alunos concebam uma forma de explorar uma oportunidade, criando um 

monopólio de ideias, como diz Baron e Shane (2010) “monopólio é uma situação 

na qual a empresa é a única fornecedora de um produto ou negócio”. 

A autora do projeto exporá os cenários, os objetivos, as estratégias e os 

planos de ação, conforme figura abaixo: 

 
3.1 Cenário 

 
 

Figura 5 – Análise do IFTM Campus Patrocínio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cenário 

Forças 

• Infra-estrutura 

Média (com parte de 

terra), onde pode ser 

criado e 

desenvolvido 

produtos 

sustentáveis. 

• Amplo 

estacionamento, 

onde pode ser 

realizado eventos e 

feiras. 

•Fontes 

Fraquezas 

•Falta de 

verba para 

compor os 

projetos 

•Entraves 

burocráticos 

•Venda de 

produtos a 

preço baixo, 

o que 

demanda 

tempo para 

gerar lucro, 

Ameaças 

•Falta de 

comprometime 

nto da turma 

•Dispersão do 

foco 

•Ausência de 

políticas 

públicas que 

beneficiem a 

instituição de 

recursos 

próprios 

• Rede de 

Oportunidades 

•Criação de 

Jovens 

empreendedores 

• Alunos gostam 

de estudar no 

IFTM 

• discentes que 

possuem talentos 

Múltiplos 

• Pais envolvidos 

na educação dos 

filhos 
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 mobilizadoras de 

recursos (Professores 

e técnicos 

administrativos 

qualificados) 

•Disciplina de 

empreendedorismo 

presente na grade 

curricular do ensino 

médio 

• boa localização 

• falta de 

maquinário 

distribuição 

falha 

•Desafio da 

qualidade 

• Ausência de 

um produto 

criado para 

atender um 

cliente 

específico. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 
3.2 Objetivos 

• geração de renda própria; 

• criar jovens Empreendedores; 

• promover competição saudável entre as 3 turmas dos cursos técnicos 

integrados ao ensino médio. Ex. a turma que conseguir captar mais 

recursos, terá maior investimento no curso que está matriculado. 

 
3.3 Estratégias 

As estratégias, nas palavras de Baron e Shane (2010), fazem com que o 

empreendedor aprimore as suas táticas de produzir, distribuir e organizar. 

O projeto propõe que IFTM Campus Patrocínio adote as seguintes 

estratégias: 

 desenvolver produtos e serviços através dos recursos institucionais com a 

intenção de comercializá-los, aproveitando as instalações do IFTM 

Campus Patrocínio; 

 fomentar atitudes empreendedoras entre os alunos do ensino médio, 

incentivando-os e criando espaço para eles aprimorarem suas ideias e 

sonhos; 

 Criar de uma comissão de implantação de ações e diretrizes para criação de 

renda institucional composta por docentes, discentes, pais e técnicos 

administrativos; 
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 promover estudos de caso que retratam outros casos, em situações 

diversas, em que os alunos criaram produtos; 

 propor pontuação do produto criado por cada turma dentre das disciplinas 

que são lecionadas para os estudantes; 

 alinhar disciplinas teóricas com as disciplinas práticas; 

 organizar feiras semanais para comercialização dos produtos; e 

 aproveitar datas comemorativas para promover festas, com vendas de 

ingressos, que abranjam eventos multiculturais. 

 
3.4 Plano de Ação 

 
 

Nas palavras de Lenzi ( 2009), para atingir o sucesso é primordial planejar, 

evitando tomar decisões ruins no momento certo ou decisões corretas no momento 

errado, é necessária usar ferramentas essenciais adequadas para se organizar. 

Como ferramenta de ação serão propostas as seguintes estratégias: 

 a comissão de ações e diretrizes de renda institucional irá criar parâmetros 

para comercialização de produtos dentro do IFTM Campus Patrocínio, 

abrangendo todos os aspectos econômicos, de cessão de espaço, de 

comercialização de produtos e arrecadação de dividendos; 

 a comissão será responsável por receber todas as sugestões e críticas 

quanto ao projeto, e junto ao coordenador do projeto fazer as alterações 

prudentes; 

 a comissão fará um relatório formal semestralmente e anualmente para 

verificar os impactos positivos e negativos e fazer as manutenções 

necessárias; 

 a totalidade de arrecadação será dividida da seguinte forma: 50% ficará 

como investimentos nos cursos, depois de recolhida a espécie, será feita 

uma guia de arrecadação única, para que esse dinheiro seja depositado na 

conta do IFTM Campus Patrocínio nominado por turma (curso técnico em 

administração integrado ao ensino médio, curso técnico eletrônica 

integrado ao ensino médio e curso técnico em manutenção e suporte de 

informática integrado ao ensino médio), 30% ficará com o gerente da 
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empresa de cada turma (aluno nomeado pela turma) para reinvestir em 

benefícios para o produto e 20% será passado ao responsável pela 

formatura do ensino médio integrado, de cada turma; 

 a criação será por turma, isto é, cada turma tem que criar o seu produto 

único, para isso será solicitado aos alunos que se organizem e dividam 

responsabilidades; 

 com o intuito de incentivar os alunos serão passados filmes e estudos de 

caso, os quais eles poderão pegar exemplos, ou tê-los como sugestão para 

criação de outras ideias; 

 a criação de produto será livre, mas o produto que tiver maior impacto 

social ganha pontos e o grupo que acumular mais pontos terá direito de 

escolha do espaço que a turma acha melhor para comercialização do 

produto; 

 quanto mais alinhadas as ações como as disciplinas estudadas em sala de 

aula, maior a pontuação; 

 os alunos serão incentivados a criar, a ousar, a correr riscos e aprenderão 

regras de finanças e gestão; 

 os professores serão instruídos a cada disciplina fazer um referencial 

teórico de acordo com a realidade de desenvolvimento de cada turma; 

 tendo por base que são 30 alunos por turma, será feita uma divisão deles 

(através de eleição na classe) para ocupar os cargos de presidente, diretor 

administrativos, diretor de produção, diretor financeiro, diretor técnico, 

diretor de segurança, entre outros; 

 será feito um resumo semestral por aluno, com especificação de nota, e ao 

final do curso a nota comporá o trabalho de conclusão de curso; 

 os alunos venderão os seus produtos em espécies de feiras organizadas 

dentro das instalações do IFTM, bem como poderão aproveitar datas 

festivas para fazer eventos culturais, vender produtos e cobrar ingressos; 

 todo o dinheiro arrecadado será recolhido em um boleto, denominado 

GRU (guia de recolhimento única), o qual será titulado poro turma; 
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 as avaliações contemplarão organização da turma, produto com impacto 

positivo no meio ambiente; maior espírito de equipe, melhor produto 

criado, e maior lucro com a venda do insumo; 

 os investimentos financeiros serão realizados anualmente e o patrimônio 

será de responsabilidade do coordenador de curso; 

 atuará junto a esse projeto a comissão, o diretor de ensino, a coordenação 

de ensino, as coordenações de curso, os professores, os alunos, os pais dos 

alunos e os técnicos administrativos educacionais do IFTM Campus 

Patrocínio; e 

 os professores ficam responsáveis pelas pontuações na disciplina que 

leciona. 

Como forma de incentivar a criação dos joven,s ao iniciar o trabalho os 

alunos serão informados, sobre o objetivo do trabalho e influenciado a propor 

estratégias para o alcance desse objetivo. 

Korman (2016) relata que deve-se trabalhar a forma como indivíduo se 

relaciona com o futuro, as ações não devem ser focadas apenas na forma de 

empreender, mas também focar nas oportunidades que propõem um projeto 

profissional com perspectivas de negócios. 

Conforme a autora é imprescindível trabalhar visão de oportunidades como 

forma de empreender, 

E é isso que o projeto tenciona envolver os docentes de forma que eles 

façam com que os alunos enxerguem as oportunidades, calculem riscos, enfrentem 

os desafios e criem um produto. O intuito é formar alunos para o 

empreendedorismo na educação. 

Muitos teóricos correlacionam o ato de empreender ou a ação de 

materializar um empreendimento à existência de uma visão, também entendida 

como um sonho ou uma causa. 

Em consonância com Korman (2016) a meta é fazer com que os alunos 

sonhem criem, vejam oportunidades, mas também vejam a realidade em que 

vivem e os recursos de que dispõem, para que as suas formas de agir sejam feitas 

em um ato de empreender dentro de uma perspectiva crítica. 

Korman (2016) relata que ter um plano para o futuro, faz com que o ser 

preveja, antecipe e possa controlar os cursos de ações, com fins a atingir o objeto 
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pretendido, pois o projeto é um mecanismo que viabiliza as intenções e os 

resultados das ações, servem como ferramentas de diálogo entre o ser e o seu 

futuro. 

Neste contexto, é necessário prever as incertezas, oferecendo base 

fundamentada como possibilidade de representação de desejos e metas, por isso, 

antes de implantar ações para atingir seus meios, esse projeto pretende credenciar 

os docentes para preparar seus alunos para a execução do projeto, caracterizando 

como viável as suas ações. 

Será exposta aos professores uma forma de geração de renda própria como 

meio de obtenção de recursos desvinculados dos recursos recebidos pelo governo, 

os quais possuem suas naturezas de despesas específicas, a partir dos recursos 

gerados, estes podem ser usados para as ações que mais necessitam, enfim é uma 

forma de obter benefícios financeiros. 

Para tal, eles devem atuar junto aos discentes para que estes construam um 

plano de negócio, que torne os objetivos mais claros, mensure os custos, metas, 

esforços e os riscos envolvidos, conscientizando os alunos que todo trabalho 

demanda tempo esforço e conhecimento. 

Além de criar renda própria e reverter para o estudante como forma de 

benefícios dos cursos, este trabalho objetiva criar jovens empreendedores, 

intensificar o conceito de trabalho como empenho, disciplina e perseverança de 

um indivíduo como forma de alcançar seu objetivo estabelecido e forma de 

trabalhar a motivação, fazendo com que o estudante descubra ao longo do curso, o 

que os fazem ter energias para realizarem ou modificarem algo ao seu redor. 

Segundo Aranha (2016): 

 
 

Quando desafiados e na busca por uma causa, o homem trabalha, 

coloca esforço e gera conhecimento (encontra soluções para se realizar 

ou se precaver de algum perigo). Dessa forma, trabalhar tem muito a 

ver com motivação e vocês não podem separar trabalho da sua razão 

de ser. 

 

O professor direciona o aluno, o que se pretende com esse projeto é que o 

professor seja agente transformador, que utilize seus conhecimentos para 

potencializar os pontos positivos dos alunos e proporcionar um ambiente de 

criação, interação, brincadeira, acertos e erros, contribuindo para a formação de 
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alunos proativos que respondam a demandas de uma sociedade que requer um 

profissional habilidoso com capacidades múltiplas, deixando de serem professores 

e se tornando facilitadores do processo de aprendizagem educacional e ser agente 

promissor da criação de um novo profissional, o profissional autônomo. 

Aranha (2016) discorre que a diminuição dos postos de trabalhos, a 

necessidade de ser o seu próprio agente controlando tempo e dispondo de 

independência em suas escolhas e forma de trabalhar, e a possibilidade de auferir 

maior rendimento profissional, fez crescer o número de profissionais autônomos. 

Esse trabalho pretende fomentar a capacidade de produzir conhecimento 

para os alunos do ensino médio, fazendo-os criar produtos para que esta seja uma 

escola de aprendizado durante três anos, a fim de colocar no mercado de trabalho 

profissionais com motivação e conhecimento para criar seu próprio negócio, 

tornando-os seus próprios chefes, munindo-os com capacidade e competência e 

ensinando-os a se comunicar e harmonizar suas habilidades técnicas em 

competência social (ARANHA, 2016). 
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4. Conclusões e Recomendações Finais 

 

 
A Especialização em Educação Empreendedora trouxe a consciência que é 

fundamental formar jovens empreendedores, que hoje a escola é responsável pela 

criação e pela inserção do profissional ao mercado empreendedor, e que tal 

iniciativa deve ser trabalhada ao longo da formação profissional, pois é necessário 

investir na criatividade, é primordial gerar novos produtos, serviços e nova forma 

de trabalhar. 

Através do curso, notou-se que é essencial levar o empreendedorismo para 

a sala de aula, para isso a escola deve tomar atitudes diferentes, fomentar ações 

estratégicas, incentivar as ideias e abrir oportunidade para criação de negócios. 

 

4.1 Conclusões 

 

 
O IFTM Campus Patrocínio tem como meta formar técnicos para o 

mercado de trabalho, formar profissionais, e converter suas ações para métodos 

que tenham como fim aprimorar as habilidades pessoais e emocionais do 

educando para compor o mercado. 

Para isso a Instituição necessita de investimentos financeiros para 

empregar em capacitação, materiais físicos, softwares com vistas a formar 

estudantes preparado para o mercado de trabalho. Apesar de contar com um corpo 

docente qualificado, o IFTM Campus Patrocínio sofre pela falta de investimento 

em educação, assim, esse projeto apresenta-se como ponto de partida para 

mobilização de recursos financeiros com fins de garantir sustentabilidade 

econômica e impacto social positivo, bem como aprimorar a qualificação dos 

alunos. 

A geração de renda própria traz consigo a viabilidade de captar recursos e 

investir em ações para melhoria da educação. 

O conceito é usar os recursos humanos e a infraestrutura presentes no 

IFTM Campus Patrocínio e comercializar produtos para a venda, cujo o lucro será 

revestido em melhorias institucionais, em inovação dos produtos e em 
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profissionais qualificados para compor e criar seus próprios negócios. 

Para isso, o desenvolvimento de atividades econômicas dentro da 

Instituição se torna uma opção viável, como forma de gerar receita, uma atividade 

que trará receita institucional e proporcionará a criação de uma geração de 

empreendedores, profissionais com atitudes visionárias, criativas, práticas e 

pragmáticas, preparados para ultrapassarem obstáculos e para serem autores de 

mudanças sociais significativas e sistêmicas, trazendo para realidade “além sala de 

aula” a importância de se trabalhar com custos, metas, benefícios, esforços e 

riscos envolvidos, e conscientes que toda ação de sucesso tem por trás fatores 

como que demanda tempo, esforço e conhecimento. 

A Instituição precisa de verbas para crescer e aprimorar a educação, o 

estudante necessita de conhecimento para atuar no mercado de trabalho, unindo 

esses dois fatores, criará um ambiente de negócio cujo ápice é o conhecimento, a 

comunicação, a maestria de criar novos negócios e a autonomia financeira, a qual 

o estudante verá que quanto maior forem seus esforços, maiores serão suas 

recompensas, ou seja, quando maior a criatividade, o manejo com ferramentas 

tecnológicas, o aprendizado, o empenho, maior serão as beneficies educacionais. 

Assim, o objeto deste trabalho visa a captação de recursos financeiros à 

formação de profissionais com múltiplos conhecimentos, preparados para atuarem 

nesse cenário cuja mudança é a única certeza. 

O empreendedorismo social é uma ferramenta estratégica e tática para 

incitar o bem estar, a filantropia, a responsabilidade social e promover a 

sustentabilidade através de ações que repercutam no ser e no ambiente em que ele 

está inserido. 

A geração de renda própria inclui a oportunidade de crescimento e 

desenvolvimento institucional, alem de ser propício para aprimorar as habilidades 

e proporcionar meios para a criação de novos negócios. 

 

4.2 Recomendações Finais 

 

 
O empreendedorismo social é uma opção das Instituições Públicas para 

gerarem renda e proverem recursos, porém a prática de tal ação ainda é pouco 
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explorada nas Instituições. 

Como autora desse trabalho e estudante do curso Especialização em 

Educação Empreendedora, foi observado que o empreendedorismo é uma opção, 

uma gestão e uma transformação que pode ser inserido em qualquer ramo de 

atuação e em qualquer função que a pessoa desenvolve. 

Assim, como forma de aprimorar esse trabalho, poderiam ser aprofundadas 

discussões sobre o tema abordado. A bibliografia ainda é limitada, e por isso 

existem muitas dúvidas sobre leis, incentivos financeiros, isenção de impostos e 

autonomia financeira. 

Propõe-se um estudo mais específico e a disseminação de atitudes que 

visem identificar uma demanda de mercado, atendê-la e propor oportunidades de 

criação de negócios como forma geração de renda em Instituições Públicas de 

Educação. 
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