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Resumo 
 

 

 

A qualificação populacional tem relação estreita com uma renda, que impacta sobre qualidade de vida e 

desenvolvimento econômico de uma região. Instituições de ensino profissionalizante possuem grande 

impacto deste contexto, tanto do ponto de vista da instituição como para a sociedade na qual esta se 

insere, pois propicia desenvolvendo à região, qualificando e atualizando seus profissionais. O estudo 

enfoca a importância da formação empreendedora e intraempreendedora nas instituições educacionais, 

propondo a criação de curso de formação direcionada para atender esta demanda e oferecendo não só 

qualificados para a indústria, mas também de futuros empreendedores. Vislumbra ainda noções gerais 

sobre o ensino do empreendedorismo como uma oportunidade de mercado, apresentando em seguida 

sugestões para a análise de mercado, visando sua mensuração e previsão para que haja o devido 

planejamento de ações. 
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Muitas coisas não ousamos empreender por parecerem difíceis; entretanto, são 

difíceis porque não ousamos empreendê-las. 

 
 

Sêneca 
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INTRODUÇÃO 

 

 
Dentre os fatores que influenciam no desenvolvimento da economia, a qualificação de sua 

população implica em uma série de consequências de cunho econômico e social. Este fato pode ser 

observado pela mensuração da produtividade de uma nação, tendo a renda per capita como parâmetro, 

pela qual se tem demonstrado quantitativamente a riqueza produzida individualmente pelos cidadãos do 

país analisado. 

O nível de qualificação populacional tem relação estreita com uma renda que se adeque ao anseio 

geral e também com o processo de empregabilidade, o que torna a formação de ensino profissionalizante 

um trabalho importante, tanto do ponto de vista da instituição como para a sociedade na qual esta se 

insere, pois propicia desenvolvimento à região, qualificando e atualizando seus profissionais. 

Nesse contexto cabe ressaltar que segundo Fusco (2008), muitas empresas na atualidade 

consideram a educação como parte integrante do negócio, sendo que algumas delas assumiram a 

responsabilidade pela educação e treinamento para que pudessem evitar  a perda de boas oportunidades 

de negócios, devido à falta de mão-de-obra. Nesse contexto é possível verificar a importância da 

educação aliada ao mercado de trabalho. 

Os profissionais da educação ainda são um dos mais resistentes à inserção de tecnologias em seu 

cotidiano, o que nos leva a um desinteresse crescente por parte dos alunos no que tange ao processo de 

ensino aprendizagem que acontece em dissonância com as práticas cotidianas dos alunos que vivenciam 

desde as mais tenras idades o acesso a tecnologias e mídias digitais. Vivencio isso cotidianamente nas 

escolas que leciono, tanto profissionalizante como de ensino regular, a inserção das tecnologias, ainda é 

uma barreira e um desafios enfrentados por profissionais da educação. Mesmo conhecendo os benefícios 

da utilização da tecnologia nas aulas, essa mudança ainda enfrenta algumas barreiras. 

Este hiato entre a realidade destes jovens e a escola acaba não despertando o seu interesse para  

os temas abordados em sala de aula, esta dificuldade passa pela formação dos docentes na aplicação de 

mídias e tecnologias dentro de sua realidade, seja pela resistência ou desconhecimento do potencial de 

incremento junto as suas aulas junto a este público. 

Diante do cenário econômico atual, tanto a nível de Brasil, como mundial, onde o 

empreendedorismo se faz cada vez mais presente e necessário, o presente trabalho propõe uma formação 

para instrutores de educação profissional possam obter os conhecimentos necessários a inserção de 

práticas empreendedoras nas disciplinas que integram o currículo de formação profissional em todos os 

níveis de formação. 
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A proposta leva em consideração a formação em cursos técnicos oferecidos pelas unidades do 

Senai em Santa Catarina, mais especificamente com projeto piloto a ser desenvolvido na cidade de 

Tubarão, com treinamento a ser desenvolvido junto a colabores que desenvolvem a função de instrutores 

nos cursos técnicos e de qualificação. 

Sobre o tema proposto levantamos o questionamento de que ainda hoje não oferecemos opção de 

saída ao mercado de trabalho diferente dos primórdios da criação de nossa instituição que seria a 

qualificação para a indústria, embora a necessidade de desenvolvimento de inovação e aumento da 

competitividade da indústria em nosso esta e mesmo em nosso país passa pela formação de 

empreendedores e intraempreendedores. 

Os cursos profissionalizantes visando a qualificação profissional e o desenvolvimento de técnicos 

oferecidos pelo SENAI/SC-Unidade de Tubarão compõem o objeto do presente estudo, servindo de 

instrumento para adequação na formação dos futuros profissionais que serão inseridos no mercado de 

trabalho, com perfil empreendedor e intraempreendedor. 

O desenvolvimento deste curso foi definido por pesquisa bibliográfica e utilização de noções  

gerais sobre o tema abordado, com definições que este envolvem a formulação de uma estratégia de 

ensino do empreendedorismo como uma oportunidade de formação de profissionais com conhecimentos 

mais aprofundados sobre como empreender, seja como futuro empresário ou empreendedor corporativo. 

O Curso de Formação de Instrutores Empreendedores e intraempreendedores (CFEI) tem possui 

como intuito final criar um grupo de propagadores da cultura empreendedora, ampliando a visão sobre o 

papel do instrutor empreendedor frente à necessidade de transformação de seus formandos e a 

importância para as organizações onde serão inseridos, visando ainda desenvolver a visão sobre 

competitividade e as possíveis oportunidades de mercado e como efetuar o mapeamento das mesmas. 

O contexto acima exposto encontra respaldo na concepção exposta por Kotler e Fox (1994, p. 

317), os quais afirmam, As instituições educacionais necessitam de comunicações eficazes com seus 

mercados e públicos [...] não é suficiente desenvolver bons programas e serviços, fixar preços atraentes e 

torná-los facilmente acessíveis aos consumidores-alvo. A instituição deve também informar os 

consumidores e outros sobre suas metas, atividades e ofertas, despertando o interesse dos mesmos. 

Frente à dinâmica atual do mercado tornaram-se necessárias abordagens diferenciadas para cada 

tipo de público, sendo exemplos no âmbito educacional ás parcerias com empresas a fim de formações 

especificas, e pesquisa para desenvolvimento de novos produtos e serviços. Por isso é essencial um  

estudo voltado a formação profissionalizante, para desenvolver formações específicas que atendam às 

necessidades do mercado de trabalho. 

O objetivo geral da pesquisa é propor a implantação de um curso de formação de professores 
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para atuação específica no desenvolvimento da visão empreendedora e intraempreendedora, 

proporcionando aos alunos do SENAI/SC-Unidade de Tubarão, perspectivas maiores quanto à 

possibilidade de atuação profissional. 

Seus objetivos específicos são: apresentar considerações e definições atuais sobre 

empreendedorsimo; propor a estratégia de formação empreendedora como diferencial competitivo em 

relação ás demais instituições de ensino profissional e proporcionar a interação teoria e prática por meio 

de utilização de laboratório aberto instalado na unidade do SENAI/SC-Unidade de Tubarão 

O trabalho terá uma estrutura pré-estabelecida pela instituição de ensino iniciará com a definição 

do problema que será trabalhado na pesquisa. Na sequência será trazia uma pesquisa embasando 

teoricamente o trabalho, formando a fundamentação teórica do mesmo. No quarto capitulo será 

elaborado o projeto do curso proposto, com o cronograma e os módulos que serão trabalhados 

especificamente, analisando os critérios de avaliação e os procedimentos metodológicos utilizados para a 

implementação do mesmo. 
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CAPITULO 1 

 

Nesse capítulo inicial será trabalhado a definição do problema proposto com a presente pesquisa. 

Será abordado o problema que foi desenvolvido com o objetivo de ser resolvido  com o curso proposto 

no presente projeto. 

 
1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 
 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) criado pela Confederação Nacional da 

Indústria em 1942, implantado a princípio em cinco Estados do país, atualmente, dirigido por esta 

Entidade e suas Federações Estaduais, constitui-se de vinte e sete Departamentos Regionais sob 

orientação de um Departamento Nacional, tendo como negócio o desenvolvimento de competências 

através da educação profissional e serviços técnicos e tecnológicos direcionados ao setor industrial, a 

partir da missão de elevar a competitividade deste com o comprometimento de inovar e possibilitar o 

crescimento sustentável nacional. 

A visão de negócio para o Departamento Regional de Santa Catarina centraliza-se na ideia de ser 

a primeira opção no desenvolvimento de competências para o setor industrial do Estado, com 

reconhecimento da sociedade devido a uma política de qualidade que busca atender as necessidades da 

clientela, cumprindo os requisitos regulamentares, mediante um processo de melhoria continuada visando 

a eficácia do sistema de gestão e de uma proposta de valores que procura proporcionar condições ideais 

ao processo de ensino-aprendizagem, assim como melhoria pessoal no que concerne ao desempenho e à 

competitividade das atividades profissionais. 

Estes valores estão relacionados a fatores como competência, com pressupostos no aprendizado 

continuado e na inovação para a excelência organizacional; comprometimento para a efetivação das 

atividades propostas de acordo com os objetivos estratégicos; cooperação entre indivíduos de áreas 

diversificadas, assim como  negócios, unidades e instituições a fim do fortalecimento de interdependência 

e otimização de competências existentes; ética, com ações baseadas na transparência, justiça, honestidade 

e lealdade em todas as atividades; qualidade na gestão organizacional, com eficácia na efetivação  de  

todas as ações, no intuito de garantir a qualidade de produtos e serviços e satisfação de  todos os 

parceiros da rede de relacionamentos envolvida e finalmente, valorização das pessoas com o 

reconhecimento de que o público interno possibilita a realização dos objetivos Institucionais. 

A instituição de ensino profissionalizante SENAI/SC-Unidade de Tubarão possui um portfólio de 

serviços diversificado, o qual inclui cursos de ensino médio articulados com cursos técnicos, envolvendo 
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as áreas de recursos, automação industrial, redes de computadores, processos de geração de energia 

elétrica, metalurgia e logística. 

Oferece ainda cursos de aprendizagem industrial, destinados à qualificação inicial de aprendizes 

numa faixa etária entre catorze e vinte e quatro anos incompletos, para a promoção de gratuidade na 

formação profissional, preenchendo determinação legal; cursos e programas de curta duração visando a 

qualificação e o aperfeiçoamento profissional, possibilitando a complementação ou atualização de 

conteúdos em diversos setores profissionais. 

Os cursos de aprendizagem industrial e os cursos técnicos podem ser desenvolvidos através de 

parcerias com empresas para atender a uma demanda específica, como parcerias desenvolvidas para a 

criação específica de uma empresa. 

O SENAI/SC oferece ainda ao mercado serviços de consultoria encontram-se aqueles voltados à 

sustentabilidade do Planeta, cujo planejamento envolve o desenvolvimento de ferramentas que auxiliam 

empresas interessadas na eficácia ambiental e econômica de seus negócios, tais como os serviços de 

Conformidade Legal, Conformidade Normativa, Ecoeficência e Serviços Complementares,  com ações 

que possibilitam a atuação organizacional de acordo com a legislação vigente, melhoria de processos, 

fortalecimento da imagem corporativa e aumento de rentabilidade. 

Promovendo apoio ao desenvolvimento tecnológico do setor industrial da região em que se insere 

o SENAI/SC desenvolve uma rede laboratorial de metrologia, prestando serviços de ensaio e calibração, 

atendendo empresas mediante a efetivação de serviços como análises de águas e efluentes, análises  

têxteis e de vestuário, análises e amostragem de emissões atmosféricas, ensaios físicos e têxteis, ensaios 

químicos e têxteis, desenvolvimento e caracterização de materiais, análises microbiológicas e físico- 

químicas de alimentos, ensaios de proficiência, tecnologia mecânica, ensaios de cerâmica vermelha, 

tecnologia de madeira e mobiliário e ensaios físicos para calçados. 

Com relação ao posicionamento de mercado o SENAI, no que tange aos cursos técnicos e  

demais níveis de formação profissional, atualmente coloca-se como líder de mercado, sendo que quanto 

ao ensino médio apresentava características de empresa desafiadora, no entanto, hoje, totalmente segura 

quanto a este seguimento representar seu diferencial competitivo pela integração entre Ensinos Médio e 

Técnico. 

A seleção de novos cursos inclui a análise de sugestões efetivadas por consumidores através da 

Internet, cujo site possibilita tanto a inscrição, quanto a solicitação de treinamentos  específicos.  O 

público interno por sua vez, também envolvido nesse processo, contribui, por exemplo, com sugestões 

para a inclusão de novas tecnologias como versões novas de software para mercado, treinamentos 

gerados por determinação legal NR 10, etc. 
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Estas sugestões são devidamente analisadas e pesquisadas quando da realização do planejamento 

estratégico que norteia as ações de marketing desenvolvidas pela Instituição, o qual parte da alta 

administração, com planificações tático-operacionais sendo realizadas nas diversas unidades regionais  

que dela fazem parte, sendo que a Unidade que possibilita o presente estudo encontra-se subordinada ao 

núcleo sediado na cidade de Florianópolis. 

Todos os cursos oferecidos hoje pelo SENAI possuem programas de qualidade do serviço, que 

analisa todos os itens que fazem parte da constituição do deste, o que inclui professores, conteúdos 

abordados, administração, biblioteca, laboratórios, etc. 

Com relação ao posicionamento de mercado o SENAI, no que tange aos cursos técnicos e 

tecnólogos, atualmente coloca-se como líder de mercado, sendo que quanto ao ensino médio apresentava 

características de empresa desafiadora, no entanto, hoje, totalmente segura quanto a este seguimento 

representar seu diferencial competitivo pela integração entre Ensinos Médio e Técnico. 

Sendo uma entidade de perfil bastante empreendedor, pois possui ainda o foco na formação de 

mão de obra especializada para a indústria visando aumentar a competitividade de indústria em nosso 

estado. Diante desta realidade não segue de maneira unânime a questão do empreendedorismo como 

forma de formação de profissionais com formação final de futuros empreendedores, mas com foco 

principal no desenvolvimento de colaboradores qualificados para atender a demanda da indústria. 

A situação acima descrita se respalda na concepção exposta por Kotler e Fox (1994, p. 317), os 

quais afirmam: 

As instituições educacionais necessitam de comunicações eficazes com seus mercados e  

públicos [...] não é suficiente desenvolver bons programas e serviços, fixar preços atraentes e 

torná-los facilmente acessíveis aos consumidores-alvo. A instituição deve também informar os 

consumidores e outros sobre suas metas, atividades e ofertas, despertando o interesse dos 

mesmos. 

 

Frente à dinâmica atual do marketing tornaram-se necessárias abordagens diferenciadas para cada 

tipo de público, sendo exemplos no âmbito educacional as parcerias com empresas a fim de formações 

especificas, a articulação do ensino médio a cursos técnicos além dos cursos profissionalizantes, dentre 

outros. 

Cada um destes públicos apresenta suas peculiaridades, o que implica na necessidade de 

abordagens diferenciadas que respeitem a diversidade de linguagens e veículos que possibilitarão que o 

composto de produto da Instituição possa ser divulgado com eficiência e qualidade. 

A esmagadora maioria dos clientes acaba não tendo a habilidade para um julgamento objetivo no 

que se refere a valores e custos de um produto ou serviço, usualmente esse julgamento tem por base o 

valor percebido. Kotler e Armstrong (2000, p. 4) explicam que valor para o cliente significa “[...] a 

diferença entre os valores que o cliente ganha comprando e usando um produto e os custos para obter 
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esse produto”. 

O resultado destas alterações leva a ampliação da concorrência que faz com que produtores de 

empresas consolidadas no mercado enfrentem concorrência de outras marcas locais ou internacionais, 

resultando na elevação de custos de promoção e na diminuição da lucratividade. 

As empresas de educação profissional nesta nova realidade, cabe assegurarem a qualidade de seu 

portfólio de serviços, procurando fornecerem uma razão aos consumidores para que comprem seus 

produtos e serviços permaneçam fiéis a eles. 

 
A revolução digital criou uma Era da Informação. A Era Industrial caracterizou-se pela 

produção e pelo consumo em massa, por lojas abarrotadas de mercadorias, por anúncios 

onipresentes e por grandes descontos. A Era da Informação promete levar a níveis de 

produção mais precisos, a comunicações mais direcionadas e a uma determinação de 

preços em bases mais consistentes (KOTLER; KELLER, 2006, p. 11). 

 

Sendo a fidelidade dos clientes atendidos pelo SENAI/SC através de oferecimento de produtos 

que se adequem as novas realidades do mercado, que é cada vez mais dinâmico, e que hoje exige 

profissionais com perfil empreendedor, dinâmicos e que possam assegurar o sucesso de suas carreiras  

por meio da educação continuada. 

Considerando-se que estudos estatísticos foram idealizados para a economia industrial, torna-se 

possível considerar que a importância do setor de serviços tende a ser maior do que os números indicam, 

no que diz respeito à economia das diversas nações, tanto no que concerne ao produto interno bruto, 

quanto à geração de oportunidades em empreendimentos ligados as áreas de formação pofissional 

oferecidas pelo SENAI/SC. 

O setor de serviços pode ser definido também como uma oportunidade para o estabelecimento de 

uma vantagem competitiva. Isso porque, não há um limite absoluto para a separação deste no que 

concerne aos setores econômicos, haja vista sua natureza dinâmica, a qual determina a existência de 

empresas prestadoras de serviços específicos, ao mesmo tempo em que o setor de bens tangíveis também 

oferece serviços relacionados a seus produtos para sua clientela. 

Os serviços possuem forma peculiar de consumo, o qual se dá a partir da interação entre cliente e 

fornecedor, a qual pode assumir as características de continuidade e de permanência. Por esse motivo, as 

empresas de serviços prescindem de atenção especial a fatores como seleção, treinamento e motivação 

dos profissionais responsáveis pela prestação do serviço, os quais, além de habilidade técnica, precisarão 

ser também capazes de interagirem adequadamente com a clientela. 

O fato de não ter possibilidade de experimentar fisicamente o que irá consumir, faz com que o 

indivíduo interessado em determinado serviço busque a redução de suas incertezas, através de sinais que 
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indiquem qualidade, sendo exemplos um ambiente físico que lhe proporcione a sensação de rapidez e 

eficácia, que pode ser proporcionada por corredores externos e internos livres,  a disposição  de móveis e 

a movimentação humana, elementos que devem ser planejados de forma cuidadosa, para que o cliente 

não se depare com esperas longas e dúvidas sobre a quem expressar suas necessidades. 

No que se relaciona ao potencial humano para a prestação desse serviço, a percepção do 

consumidor deve ser de funcionamento perfeito, no qual sejam elementos usuais a rapidez e a quantidade 

suficiente para a administração efetiva do volume de trabalho a ser realizado. Além disso, os 

equipamentos deverão sugerir qualidade e a clientela deve percebê-los como de última geração, como o 

laboratório aberto oferecido dentro desta proposta de elaboração de curso. 
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CAPÍTULO 2 

 

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

2.1.1 Conceito de Empreendedorismo 

 
 

Para uma melhor compreensão da pesquisa desenvolvida, é essencial compreendermos o que é o 

empreendedorismo, seu papel na sociedade e no mercado. Segundo MAXIMIANO, 2006, o 

empreendedorismo é: “Espírito de pessoas realizadoras, que mobilizam recursos e correm riscos para 

iniciar negócios”. 

Empreendedorismo significa empreender, resolver um problema ou situação complicada. É um 

termo muito usado no âmbito empresarial e muitas vezes está relacionado com  a criação  de  

empresas ou produtos novos. Empreender é também agregar valor, saber identificar oportunidades e 

transformá-las em um negócio lucrativo. 

 
O empreendedorismo tem-se tornado cada vez mais a língua universal no mundo dos 

negócios. Advinda das inovações tecnológicas (tecnologia e processos), globalização e 

principalmente do aumento da competitividade, seus fundamentos e aplicabilidade estão 

sendo direcionados, principalmente, para as microempresas e empresas de pequeno porte 

no Brasil, consideradas a "base" da economia brasileira. (VASCONCELOS, 2012, p.01) 

 

 

 
Dolabela (2006, p. 26) define o que significa o termo empreendedorismo: É uma livre tradução  

que se faz da palavra entrepreneurship, que contém as ideias de iniciativa e inovação. É um termo que 

implica uma forma de ser, uma concepção de mundo, uma forma de se relacionar. O empreendedor é um 

insatisfeito que transforma seu inconformismo em descobertas e propostas positivas  para si mesmo  e 

para os outros. É alguém que prefere seguir caminhos não percorridos, que define a partir do indefinido, 

acredita que seus atos podem gerar consequências. Em suma, alguém que acredita que pode alterar o 

mundo. É protagonista e autor de sim mesmo e, principalmente, da comunidade em que vive. Abrir 

empresas, ou empreendedorismo empresarial, é uma das infindáveis formas de empreender. Podem ser 

empreendedores também o pesquisador, o funcionário público, o empregado de empresas. Podem e 

devem ser empreendedores os políticos e governantes. As ONGs e o terceiro setor estão repletos de 

empreendedores. É empreendedor o artista, o escritor, o poeta que publica os seus versos, porque é 

necessário compartilhar os resultados do seu trabalho. 
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Atualmente para se destacar no mercado cada vez mais competitivo, é necessário apresentar o 

perfil de empreendedor que apresente um diferencial que promova a mudança e o desenvolvimento 

econômico. Esse novo profissional deve ter a capacidade de inovar continuamente, trazendo ideias, que 

revolucionem a maneira de administrar as decisões que, trarão o sucesso para a organização. 

O empreendedorismo é considerado hoje um fenômeno global, dada a sua força e crescimento,  

nas relações internacionais e formação profissional. O Brasil é citado como um dos países mais criativos 

do mundo e onde mais se desenvolvem empreendedores. 

Em meados do século XX, associam o empreendedor como inovador. A função do empreendedor 

é reformar, revolucionar ou inovar o padrão de produção explorando uma invenção ou, de modo geral, 

um método tecnológico não experimentado para produzir um novo bem ou um bem antigo de maneira 

nova, abrindo uma nova fonte de suprimento de materiais ou uma nova comercialização para produtos, e 

organizando um novo setor. (SCHUMPETER, 1952, p.72.), (APUD BISPO; SOUZA; ARAÚJO; 

CARDOSO, SILVA; JUNIOR, 2017, p.12). 

Nessa época o conceito de inovação é integrado à característica do empreendedor. A inovação, o 

ato de lançar algo novo é uma das mais difíceis tarefas para o empreendedor.  Exige  que o indivíduo 

tenha uma visão de um modo geral do ambiente da empresa, para que possa desenvolver um novo 

produto, um novo serviço ou até mesmo um método para modificar uma nova estrutura organizacional. 

Segundo Chiavenato (2007), na verdade, o empreendedor é a pessoa que consegue fazer as  

coisas acontecerem, pois é dotado de sensibilidade para os negócios, tino financeiro e capacidade de 

identificar oportunidades. Com esse arsenal transforma ideias em realidade, para benefício próprio e para 

benefício da comunidade. Por ter criatividade e um alto nível de energia, o empreendedor demonstra 

imaginação e perseverança, aspectos que, combinados adequadamente, o habilitam a transformar uma 

ideia simples e mal estruturada em algo concreto e bem sucedido no mercado. Para que um profissional 

empreendedor venha ser bem sucedido em seu próprio negócio, o empreendedor tem o desafio de iniciar 

com um pequeno capital, em um momento do mercado em que mudanças são uma constante, já que 

vivemos em um mundo globalizado onde a tecnologia e a informação exercem grande peso para o 

mercado. 

E ainda segundo Chiavenato (2007) para ser bem sucedido o empreendedor não deve apenas 

saber criar seu próprio empreendimento. Deve também saber gerir seu negócio, para mantê-lo e sustentá- 

lo em um ciclo de vida prolongado e obter retornos significativos de seus investimentos. Isso significa 

administrar, planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades relacionadas direta ou indiretamente com 

o negócio. 
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2.1.2 Conceito de Intraempreendedorismo 

 
 

A revolução do mundo com o empreendedorismo não chegou apenas para os fundadores de 

startups e novas empresas, mas para o mercado em geral. Os funcionários das empresas também 

precisam conhecer seu papel no mundo corporativo, seu papel no desenvolvimento das empresas. O 

intraempreendedorismo é aquele que ocorre dentro das organizações. 

Intraempreendedorismo é a versão em português da expressão ''intrapreneur'', que significa 

empreendedor interno, ou seja empreendedorismo dentro dos limites de uma organização já estabelecida. 

Segundo Pantoja, (2014, p.01) o intraempreendedorismo, nada mais é do que o  empresário 

dentro da empresa, isso mesmo. Hoje, o funcionário deve agir como dono do negócio, deve ser o 

comercial para conseguir parcerias estratégicas para triplicar os lucros ou inovar na área técnica para 

reduzir os custos. São habilidades necessárias para existir neste mundo tão moderno e competitivo. 

Funcionários que são empresários, empreendedores, que funcionam e dão resultado sem ninguém pedir 

por isso. 

Segundo Renato, (2015, p.01), o intraempreendedorismo é quando um colaborador, que trabalha 

para uma determinada empresa (que não é sua) não se contenta em apenas executar suas tarefas. Ele tem 

a capacidade de inovar, assumir responsabilidades, ter iniciativa. Este tipo de colaborador é mais 

comprometido com a empresa e seus valores e acima de tudo, com os resultados. 

A mentalidade dos funcionários de que a empresa é somente sua fonte de renda, e que ele não 

deve colaborar mais do que além da sua função específica, vem se modificando ao longo da evolução do 

mercado e das empresas. O intraempreendedorismo é relacionado a essa mudança de visão. 

 
É uma modalidade de empreendedorismo praticado por funcionários dentro da empresa  

em que trabalham. São profissionais que possuem uma capacidade diferenciada de 

analisar cenários, criar ideias, inovar e buscar novas oportunidades para estas empresas. 

São eles que ajudam a movimentar a criação de ideias dentro das organizações, mesmo 

que indiretamente. Este tipo de colaborador tem sido muito valorizado pelas empresas, 

principalmente por agregarem valor ao trabalho final executado pela organização. Eles 

são procurados pelas empresas de recrutamento com uma frequência cada vez maior, 

ocupando espaços importantes nas grandes corporações em todo o mundo. (PERIARD, 

2010, P.01) 

 

É preciso conhecer um intraempreendedor, conhecer as características que esse profissional 

possui. O funcionário da empresa, também pode ir desenvolvendo essas características com o tempo, 

dependendo do clima organizacional que a empresa oferece. 
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Segundo Periard, (2010, p.01): 

 

Este tipo de profissional lida muito bem com a busca pelo novo, sem medo dos riscos  

que possa correr por gerar uma ideia e compartilhá-la com seus superiores. Ele está 

focado na melhora contínua de seu setor, departamento ou mesmo de toda a empresa, 

dependendo da abrangência que sua ideia possa ter. Ele tem uma certa facilidade em 

descobrir oportunidades ocultas.  A inquietação de quem está  sempre inconformado com 

a situação atual é característica inerente de todo intraempreendedor. Ele busca se 

capacitar cada vez mais para superar os desafios que lhe são apresentados. É, acima de 

tudo, ousado e bastante criativo. 

 

 
Periard ainda enumera algumas caraterísticas específicas do intraempreendedor como: 

 

 Paixão pelo que faz; 

 
 Sempre atento às novas ideias; 

 
 Simulam erros e riscos; 

 
 Descobrem oportunidades ocultas; 

 
 Multidisciplinaridade; 

 
 Persistente, dedicado; 

 
 Autoconfiante, decide por conta própria; 

 
 Proativo, inovador. 

 

 
 

É fundamental no intraempreendedor, o espírito empreendedor. Esses colaboradores são 

empreendedores, entretanto não tem o desejo de abrir seu negócio próprio. Para ele, sua colaboração, 

dedicação para a empresa ocorre da mesma forma que se a empresa fosse sua. 

Para que o intraempreendedorismo esteja presente nas empresas, as mesmas tem sua 

responsabilidade, elas precisam desenvolver essas características nos colaboradores, precisam dar espaço 

para que eles possam desempenhar suas habilidades e favorecerem os resultados das empresas. Segundo 

Renato, (2015, p.01), é muito importante para as empresas deixar de lado as lideranças obsoletas do 

“faça o que eu mando” e incentive o intraempreendedorismo. Valorizar mais as ideias e a incentivar os 

seus colaboradores a criar dentro da organização. É preciso incentivar mais a participação dos 

funcionários nas reuniões e ouvir também as suas ideias e sugestões. É importante também que o 
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profissional se capacite, faça cursos, participe de workshops patrocinados ou não pela empresa e que 

possa levar esse conhecimento para que a empresa deixe de ter. 

 

 
 

2.1.3 Educação Empreendedora 

 
 

A educação empreendedora tem como objetivo: inspirar nos alunos a vontade de empreender. 

Para isso, busca desenvolver as qualidades e habilidades necessárias a um empreendedor, como a 

capacidade de enxergar oportunidades, a proatividade, a iniciativa, a confiança, entre outras 

características empreendedoras. A Educação Empreendedora pode estar presente em várias etapas do 

ensino, desde a escola até a formação profissional, inclusive com cursos voltados exclusivamente para o 

assunto, como alguns oferecidos pelo SEBRAE. 

No que se refere ao Brasil, existe a necessidade e a consequente oportunidade de potencializar 

“uma educação empreendedora que permita que uma maior proporção do seu capital humano desenvolva 

o seu potencial empreendedor”. (DOLABELA; FILION, 2013, p. 154), (APUD SCHAEFER; 

MINELLO, 2016, p. 02). É preciso desenvolver o espírito empreendedor nos alunos durante todas as 

etapas escolares. Crianças que tem contato com a educação empreendedora desde cedo, convivem com 

esses estudos, tendem a se tornar adultos empreendedores, colaborando para o desenvolvimento de 

pessoas e consequentemente, profissionais empreendedores. 

Segundo Lima (et. al., 2014a), (APUD Schaefer; Minello, 2016, p. 02), a educação 

empreendedora percorreu um longo caminho nos últimos anos e se disseminou em programas de 

formação, disciplinas e atividades de preparação, porém as pesquisas sobre a temática ainda necessitam 

de mais estudos teóricos e empíricos. É preciso ainda ser publicado mais estudos sobre o tema, mais 

pesquisas embasadas teoricamente, para que a educação empreendedora esteja presente com frequência 

nas escolas regulares. 

Inserir as aulas de empreendedorismo na escola é um diferencial na preparação para o mercado de 

trabalho. Esses alunos, quando adultos, tem mais condições de atingir o sucesso em suas carreiras. A 

educação empreendedora, além de preparar para o mercado de trabalho, traz benefícios imediatos às 

crianças e jovens. Através dessas aulas, os alunos são estimulados a ter ideias criativa, a serem 

persistentes, autoconfiantes, comprometidos, entre outras características presentes no 

empreendedorismo. 
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Estudando a educação empreendedora nas universidades brasileiras, Guerra e Grazziotin 

(2010) destacam que com o empreendedorismo a educação passa a estar comprometida 

com as inovações e com os novos arranjos que a dinâmica do mundo contemporâneo 

demanda. Referenciando Mintzberg (2006), as autoras salientam que “uma mentalidade 

criativa se alcança por meio do equilíbrio entre a arte, a prática, e a ciência, de forma  

que se faça coexistir a organização, e a estruturação científicas com os processos de 

imaginação artística. É por intermédio desse diálogo entre a ordem científica e a  

liberdade criativa da arte que se buscarão novas perspectivas adequadas a uma educação 

empreendedora”. (GUERRA; GRAZZIOTIN, 2010, p. 75), (APUD SCHAEFER; 

MINELLO, 2016, p. 05) 

 

 

 
Para oferecer uma educação empreendedora de qualidade é essencial capacitar o professor para 

que se consiga incluir o empreendedorismo na educação, de forma eficiente. O docente deve estar apto a 

trabalhar a interdisciplinaridade e as tecnologias mais modernas em suas aulas, o que exige um 

treinamento específico. 

O professor precisa estudar metodologias apropriadas a esse trabalho. Precisa inserir atividades 

que despertem o interesse dos alunos. O planejamento do conteúdo de uma aula de empreendedorismo 

deve partir da ideia de transformar a realidade em que os alunos se inserem, contextualizar as aulas de 

empreendedorismo é muito importante. É preciso que o professor sempre tenha uma visão  realista,  

utilize exemplos, trabalhe a realidade dos alunos e do mundo corporativo. A aula também precisa ser 

estimulante, participativa, interativa, e  para isso  é possível propor projetos e atividades práticas. Assim, 

os alunos conseguem desenvolver uma visão estratégica, perseverança e planejamento. 

Lopes (2010), (APUD Schaefer; Minello, 2016, p. 02), também afirma que a educação 

empreendedora é diferente do ensino tradicional por se calcar mais na atividade do próprio aluno,  em 

uma forma mais experiencial, prática e contextualizada no mundo real, que incentive a imaginação e a 

análise, preparando-o para lidar com incertezas, com a falta de recursos e de diferenciação, típica do 

início de um empreendimento, projeto ou nova frente de atuação. 

Trabalhar o empreendedorismo em sala de aula é um processo rico, complexo e que deve 

proporcionar aos alunos aulas de qualidade, ricas, interativas, onde eles possam participar e compreender 

as características e benefícios do espírito empreendedor. 
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CAPITULO 3 

 

3.1 ORGANIZAÇÃO DE CURSO INOVADOR PROPOSTO 

 
 

O mercado de trabalho está cada vez mais exigente, cobrando dos profissionais individualmente e 

também das empresas. Vivemos em uma sociedade que hoje exige educação continuada e que por mais 

difícil que seja colocar isto para nossos alunos, devemos expor que mesmo ao final de cada formação a 

educação se torna uma constante se quisermos nos manter bem sucedidos em nossas escolhas 

profissionais. 

O curso de Formação de Instrutores Empreendedores e Intraempreendedores (FIPEI) possui 

carga horária total de 60 h será desenvolvido nas dependências do Senai-SC unidade de Tubarão SC, 

situado na Av. Marcolino Martins Cabral, bairro: Centro, com suas aulas desenvolvidas nos ambientes de 

salas de aula, laboratório de informática e laboratório aberto. 

Os conteúdos formativos serão divididos em módulos com carga horária de no mínimo 8 horas a 

serem desenvolvidos aos sábados, viando conciliar a agenda dos profissionais do SENAI/SC, e os cursos 

oferecidos nesta instituição. 

A carga horária proposta foi desenvolvida após minuciosa discussão com a equipe de técnica e 

pedagógica de nossa unidade, e possuem a programação a seguir: 

 
 

3.2 CRONOGRAMA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES EMPREENDEDORES 

E INTRAEMPREENDEDORES. (FIEI) 

As disciplinas foram dispostas em sequência a possibilitar em cada módulo a elaboração de 

determinada etapa do plano de negócios que segue como disciplina integradora dos diversos módulos a 

serem trabalhados, culminando com a elaboração da apresentação de um plano de negócios associado a 

criação de um produto ou serviço inovador. 

 

Módulo Disciplina Data Carga Horária 

1 Empreendedorismo  8 h 

2 Mentoring e Liderança  8 h 
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3 Marketing e Vendas  
8 h 

4 Legislação Societária  
8 h 

5 Finanças para empreendedores  
12 h 

6 Prototipagem – MVP  
12 h 

7 Plano de negócios (Disciplina 

integradora) 

 
12 h 

 

 

 

3.2.1 Módulos 

 
 

Módulo I 

 
 

O presente módulo tem como objetivo a inserção dos conceitos sobre o tema do curso a ser 

oferecido e os conceitos iniciais sobre o tema do empreendedorismo, seja no aspecto conceitual como 

histórico. 

 
 

Unidade Curricular Empreendedorismo Carga horária 8 h 

Competência  Exercer e identificar oportunidades de negócios, bem como a 

elaboração de planos de negócios; 

 Conhecer e avaliar as características e os comportamentos mais 

comumente encontrados nos empreendedores; 

 Exercitar as atividades inerentes ao empreendedorismo, tais como 

negociação, marketing e estudos de viabilidade. 

Conhecimentos  Fundamentos e conceitos de empreendedorismo; 

 Características do empreendedor; 

 Análises de oportunidades; 

 Técnicas de negociação; 

 Liderança e tipos de liderança; 

 Criatividade; 

 Trabalhos em equipe 

 Planos de negócios; 

 Fatores de sucesso: estudo de casos-depoimento/experiências de 

empresários. 

Habilidades  Operar com persistência e determinação as atividades de negociação; 

Demonstrar autodisciplina; 

 Desenvolver estratégias para a negociação; Aplicar conceitos e 

técnicas de negociação. 

Atitudes  Assiduidade, Pró-atividade, Relacionamento Interpessoal, Trabalho em 
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 Equipe, Cumprimento de prazos, Adoção de normas técnicas, saúde e 

segurança do trabalho. 

 Adotar comportamento ético no exercício das atividades; 

 Assumir riscos das atividades no mundo globalizado; 

 Demonstrar a capacidade de assumir riscos calculados no desempenho 

das atividades; 

 Demonstrar liderança no trabalho. 

 

 

 

Módulo II 

 
 

O perfil de líder sofre significativas transformações se traçarmos um breve panorama histórico e 

torna-se bastante diferenciado a cada geração, sendo assim a necessidade de formação  de líderes para  

que possamos desenvolver nossos projetos de empreendedorismo. 

 
 

Unidade Curricular Mentoring e Liderança Carga horária 8 h 

Competência  Liderança, autoconhecimento e gestão de pessoas 

 Liderança e trabalho em equipe; 

 Gestão de pessoas e relações societárias. 

 Mentoring 

Conhecimentos  Fundamentos e conceitos de empreendedorismo; 

 Características do empreendedor; 

 Análises de oportunidades; 

 Técnicas de negociação; 

 Liderança e tipos de liderança; 

 Criatividade; 

 Trabalhos em equipe 

 Planos de negócios; 

 Fatores de sucesso: estudo de casos-depoimento/experiências de 

empresários. 

Habilidades  Operar com persistência e determinação as atividades de negociação; 

Demonstrar autodisciplina; 

 Desenvolver estratégias para a negociação; Aplicar conceitos e 

técnicas de negociação. 

Atitudes  Assiduidade, Pró-atividade, Relacionamento Interpessoal, Trabalho em 

Equipe, Cumprimento de prazos, Adoção de normas técnicas, saúde e 

segurança do trabalho. 

 Adotar comportamento ético no exercício das atividades; 

 Assumir riscos das atividades no mundo globalizado; 

 Demonstrar a capacidade de assumir riscos calculados no desempenho 

das atividades; 

 Demonstrar liderança no trabalho. 
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Módulo III 

 
 

A visão por vezes distorcida do tema deste módulo, que corriqueiramente mistura ou 

simplesmente torna os dois temas deste módulo sinônimos explica que não se tratam de ações isoladas ou 

simplesmente ideias mirabolantes ou insight mas sim funções estratégicas em um empreendimento. 

 
 

Unidade Curricular Marketing e Vendas Carga horária 8 h 

Competência • Características do Plano Estratégico de Marketing; 

• Modelos Comerciais e Estratégias 

Conhecimentos  Fundamentos e conceitos do Marketing; 

 Composto de Marketing; 

 Marketing de Serviços; 

 Marketing Holístico; 

 Endomarketing 

 E-Commerce 

Habilidades  Conhecer as ferramentas de marketing 

 Demonstrar iniciativa; 

 Desenvolver estratégias para aplicação de estratégias de marketing. 

Atitudes  Assiduidade, Pró-atividade, Relacionamento Interpessoal, Trabalho em 

Equipe, Cumprimento de prazos, 

 Adotar comportamento ético no exercício das atividades; 

 Demonstrar a capacidade de assumir riscos calculados no desempenho 

das atividades; 

 

Módulo IV 

 
 

Os problemas enfrentados por empreendedores em nosso país passam muitas vezes sobre o 

desconhecimento da legislação a qual estão inseridos, bem como seus direitos e obrigações junto aos 

demais componentes de uma sociedade. 

 
 

Unidade Curricular Legislação Societária Carga horária 8 h 

Competência • Tipos societários no Brasil; 

• Acordos de Acionistas; 

• Contratos de investimento e negociação com investidores; 

• Impostos e planejamento tributário 

Conhecimentos  Conceitos jurídicos básicos; 

 Problemas práticos decorrentes da constituição de empresas, 

 Contratos empresariais 

Habilidades  Verificar possíveis enquadramentos tributários nos empreendimentos; 

 Conhecer a legislação societária; 

 Demonstrar iniciativa; 

 Desenvolver estratégias para melhor elaboração de contrato social; 
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  Negociação. 

Atitudes  Adotar comportamento ético no exercício das atividades; 

 Demonstrar a capacidade de assumir riscos calculados no desempenho 

das atividades 

 Pró-atividade; 

 

 

 

Módulo V 

 
 

As relações com os clientes não são os maiores problemas para futuros empreendedores, mas a 

análise concreta sobre o investimento necessário para empreender e a viabilidade ou não deste 

empreendimento serão abordadas neste módulo. 

 
 

Unidade Curricular Finanças para empreendedores Carga horária 12 h 

Competência • Elaboração de plano financeiro de projeto; 

• Análise de rentabilidade e lucratividades; 

• Custos; 

• Cálculo de indicadores financeiros para análise de propostas de 

investimento 

Conhecimentos  Planejamento financeiro e projeções; 

 Demonstrativos financeiros; 

 Custos, Margem de contribuição e Ponto de Equilíbrio 

 Captação de recursos e fontes de capital – características e como 

acessar. 

Habilidades  Elaborar plano financeiro do empreendimento; 

 Conhecer, calcular e interpretar indicadores financeiros para análise de 

projetos de investimento; 

 Verificar possíveis fontes de investimento para empreendimento; 

Atitudes  Adotar comportamento ético no exercício das atividades; 

 Demonstrar a capacidade de assumir riscos calculados; 

 Pró-atividade; 

 

Módulo VI 

 
 

A visão que o empreendedor possui sobre seu produto ou serviço a ser oferecido ao mercado, 

muitas vezes é ofuscada pela falha na comunicação do que se está oferecendo e o que está sendo 

percebido pelo seu cliente em potencial. Para reduzir ou oferecer uma melhor visão desta percepção foi 

desenvolvido o módulo a seguir. 
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Unidade Curricular Prototipagem – MVP Carga horária 12 h 

Competência  Desenvolvimento de protótipo do negócio, produto e/ou serviço com 

apoio de especialistas e recursos do laboratório aberto 

 O conceito de MVP – Minimum Viable Product; 

 Desenvolvendo e testando um protótipo de forma rápida e eficaz. 

Conhecimentos  Testar hipóteses com cliente 

 Protótipo do negócio, produto e/ou serviço 

 MVP – Minimum Viable Product; 

 Desenvolvendo de protótipo. 

Habilidades  

 
 Formar hipóteses e testar suas hipóteses com os clientes. 

 Definir público-alvo 

 
 Verificar necessidades do cliente ainda não atendidas. 

 
 Elaborar proposição de valor 

Atitudes  Adotar comportamento ético no exercício das atividades; 

 Demonstrar a capacidade de verificar oportunidades de mercado; 

 Pró-atividade; 

 

Módulo VII 

 
 

Visando a integração entre os módulos anteriormente propostos, este módulo junta as partes 

elaboradas do plano de negócios em cada uma das etapas anteriores visando uma visão holística do 

processo de empreendedorismo e intraempreendedorismo, culminando com a elaboração do plano de 

negócios. 

 
 

Unidade Curricular Plano de negócios - Disciplina integradora Carga horária 12 h 

Competência  Efetuar a prospecção de oportunidades 

 Conhecer as etapas de um Plano de Negócios 

 Elaborar a simulação de um Plano de Negócios 

 Conhecer técnicas e treinamento de apresentação do projeto e negócio a 

potenciais clientes, parceiros e investidores 

Conhecimentos  Prospecção de oportunidades 

 Etapas de um Plano de Negócios 

 Aspectos e medidas da Qualidade 

 Simulação de um Plano de Negócios 

 Técnicas de apresentação do projeto e negócio a potenciais clientes, 
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 parceiros e investidores 

Habilidades  Elaborar plano de negócios 

 Calcular indicadores para análise de projetos de investimento; 

 Verificar possíveis fontes de investimento para empreendimento; 

Atitudes  Adotar comportamento ético no exercício das atividades; 

 Demonstrar a capacidade de assumir riscos calculados; 

 Pró-atividade; 

 

 

 

3.3 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E FREQUENCIA 

 
 

A frequência mínima obrigatória para aprovação em cada módulo será de 75% (setenta e cinco 

por cento), sendo a avaliação efetuada de maneira continua e acumulativa, ponderando entre aspectos 

qualitativos e quantitativos. 

Entende-se por aspectos de ordem qualitativa as habilidades dos alunos participantes, tais como 

assiduidade, pontualidade, grau de participação nas atividades desenvolvidas, sendo aprovado o 

participante do curso com média igual ou superior a 7,0 (sete). 

 

3.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DO CURSO INOVADOR PROPOSTO 

 
 

A difusão da cultura empreendedora e assim efetuando a inserção do empreendedorismo na 

educação profissional, com o objetivo de proporcionar não só conhecimentos, mas também habilidades e 

atitudes sobre este tema. 

Vislumbrar a possibilidade de empreender por conta própria ou um empreendedor corporativo 

passa pela assimilação de maneira didática, partindo dos conhecimentos já adquiridos em sua formação 

técnica e inserindo esta possibilidade em nosso público alvo. 

Para chegarmos a este fim com sucesso temos de tornar nossa prática pedagógica o mais próximo 

possível da realidade do mercado de trabalho, com contextualização dos saberes, tornando-os mais 

palpáveis, interessantes e produtivos, com aplicação prática dos conteúdos por meio de disciplina 

integradora que será a de plano de negócios. 

Buscamos dentro deste curso a articulação, teoria e prática que conseguimos com o perfil de 

profissionais que trabalham na formação técnica, sabendo conciliar sua formação aliada a experiência 
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profissional, e nos coloca em um patamar no qual podemos conciliar as mais inovadoras tecnologias com 

a visão da prática dentro das corporações. 

A construção de conhecimento terá como apoio o trabalho prático desenvolvido no laboratório 

aberto, com possibilidade de desenvolvimento de protótipos ou simulações, visando a criação de um 

ambiente que melhor capacidade de análise e construção de soluções. 

 
3.5 MEDIAÇÕES PREVISTAS ENTRE PROFESSOR E APRENDIZES 

 
 

Em se tratando de um público específico de instrutores o processo de ensino aprendizagem pode 

se desenvolver de maneira mais efetiva com a interação entre os docentes e alunos por meio de dinâmicas 

de grupo, estudos de caso e resolução de situações problema. 

Os ambientes para desenvolvimento do curso em se tratando de um público específico de 

instrutores, visa a prática em si com ponderações sobre as possibilidades de empreender ligadas a 

formação de cada curso oferecido pela unidade em que está inserido o instrutor. 

 
 

Módulo Mediações Previstas 

1 - Empreendedorismo Aula expositiva e dialogada, com 

aplicação de dinâmica de 

brainstorming e estudo de caso. 

2 - Mentirinha e Liderança Situações simuladas por meio de dramatização, 

jogos empresariais e situações reais e estudo de 

casos. 

3 - Marketing e Vendas Aula expositiva e dialogada envolvendo o estudo 

de caso e uso de ferramentas de solução de 

problemas. 

4- Legislação Societária Aula expositiva seguida de debates, 

desenvolvimento de pesquisas e leitura. 

5 - Finanças para empreendedores Aula expositiva dialogada com estudo de caso e 

uso de laboratório de estudo dirigido 

6 - Prototipagem – MVP Estudo de caso e aplicação de mapa conceitual, 

com aplicação de estudo dirigido e utilização de 

dinâmica de grupo de verbalização e observação 
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 (GV/GO) 

7 – Plano de negócios (Disciplina integradora) Elaboração de plano de negócios, 

por meio de estudo dirigido 

propondo a solução de problemas e 

apresentando por meio de painel 

suas propostas de 

empreendimentos. 
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4 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

4.1 CONCLUSÕES 

 

A implantação do curso de Formação de Instrutores Empreendedores e Intraempreendedores 

(FIEI), consta como uma iniciativa inovadora enquanto ferramentas de promoção do empreendedorismo 

dentro dos quadros da FIESC. 

Possui amplo apoio por parte dos gestores de nossa unidade, que vislumbram a real implantação 

deste programa, tornando-o inclusive parte integrante da formação continuada de nossos docentes e 

corpo técnico pedagógico, com perspectivas de ampliação para as demais regionais de nosso estado. 

Frente ás dificuldades enfrentadas em todos os segmentos da economia com o cenário atual e a 

perspectiva de redução contínua das vagas em empresas e empregos formais, vislumbramos também a 

perspectiva de utilizar esta formação com foco no empreendedorismo, como diferencial competitivo em 

relação as demais empesas que oferecem cursos de formação profissional. 

A interação teoria e prática por meio de utilização de laboratório aberto, que pode ser utilizado  

de maneira didática como o proposto pelo curso, mas também como maneira de proporcionar a outras 

instituições uma visão pratica sobre processo de P&D, que pode ser desenvolvido em nossa instituição. 

Desenvolver um curso para docentes é fundamental para estimular a educação continuada, a 

educação precisa estar sempre em contínua melhoria, e elaborar cursos que forneçam novos 

conhecimentos e aprendizados entre os professores, estimula ainda mais essa melhoria constante. 

Estima-se a perspectiva ainda de elaboração de cursos com a temática desenvolvida dentro do 

curso, com interações presenciais em nosso laboratório aberto e apoio de nossos profissionais como 

mentores, estimular assim a formação continuada dos profissionais formados pelo Senai-SC. 

Através da pesquisa teórica foi possível verificar que o curso proposto está embasado com as 

tendências nacionais e mundiais sobre o mundo corporativo e a importância de uma educação continuada 

e empreendedora. 

Quando pesquisado teoricamente os conceitos desenvolvidos na presente pesquisa, os mesmos 

foram gradativamente sendo enriquecidos, e consequentemente embasando a presente pesquisa. É 

essencial que a prática e teoria andem alinhadas. 
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4.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As considerações finais que foram adquiridas no final desse projeto de pesquisa foram 

extremamente positivas. Desenvolver um projeto de curso para docentes se mostrou fundamental ao 

longo do desenvolvimento da presente pesquisa. 

Através da fundamentação teórica, desenvolvida com a pesquisa bibliográfica foi possível analisar 

o papel do empreendedorismo nas sociedades de forma geral, e no mundo corporativo. Conhecer mais a 

fundo o conceito e as implicações do empreendedorismo foi essencial para o desenvolvimento do 

conhecimento sobre esse tema, tão importante atualmente. 

Também foi estudado o intraempreendedorismo, tornando o conhecimento sobre essa vertente do 

empreendedorismo mais claro e embasado teoricamente. O intraempreendedor possui um papel 

fundamental dentro das organizações, visto que esse profissional oferece sua colaboração e dedicação 

para a empresa da mesma forma que se a empresa fosse sua. 

Em relação a educação empreendedora, a mesma tem como objetivo inspirar nos alunos  a 

vontade de empreender. É de extrema importância que os alunos tenham contato com o 

empreendedorismo e suas características desde cedo, para que possam desenvolver o espírito 

empreendedor, e desenvolver suas habilidades com qualidade, estimulados pelos professores. 

O empreendedorismo deve ser trabalhado entre os alunos desde cedo, para que os mesmos 

desenvolvam suas habilidades, conheçam seus perfis, saibam identificar oportunidades, e 

consequentemente, se tornem adultos com essa sensibilidade já desenvolvida. 

Sobre o curso proposto é possível verificar que nos leva a situações onde podemos transpor as 

barreiras da sala de aula e integrarmos tanto os docentes, como o corpo  de alunos de nossa instituição 

em proporcionar soluções ao mercado por meio de produtos e serviços inovadores e oferecendo uma 

visão mais ampla sobre as possíveis futuras carreiras propostas aos mesmos após esta etapa de sua 

formação ser concluída. 

O curso de Formação de Instrutores Empreendedores e Intraempreendedores possui o  objetivo 

de fornecer um aprimoramento na formação de educadores que atuam na área de administração. 

Acredita-se que com dedicação, e empenho esse curso trará novos conhecimentos aos educadores, e 

também proporcionará aos mesmos conhecer novas metodologias de ensino, favorecendo assim uma 

educação empreendedora de qualidade entre os alunos. 
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