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Resumo 

 

Contextos Empreendedores e Desenvolvimento de Negócios: uma proposta de 

intervenção na Vila Nova Teotônio/RO trata-se de um projeto que visa contribuir 

para a o desenvolvimento econômico e social da citada comunidade por meio da 

reinserção social e produtiva dos seus moradores, a partir de uma nova perspectiva 

de ação empreendedora em rede. Para o presente projeto de pesquisa optou-se pela 

natureza aplicada, com abordagem metodológica essencialmente qualitativa e fins 

descritivo-analíticos, a partir do desenvolvimento de projeto de intervenção 

utilizando-se os procedimentos da pesquisa-ação com enfoque para o 

desenvolvimento local, uma vez que se busca avaliar concomitantemente as 

potencialidades e capacidades locais para a construção, em conjunto com a 

comunidade, de plano de ação visando o desenvolvimento local. O principal 

resultado esperado com a proposta é a criação de uma cooperativa vinculada aos 

produtos e serviços a serem oferecidos pela comunidade, influenciando na 

melhoria das condições de vida das pessoas ali instaladas, e apresentando-lhes 

uma nova forma de ver o mundo e a própria comunidade, principalmente ao mais 

jovens, no sentido de criarem laços e atitudes de pertencimento que sejam 

proveitosas para o crescimento do lugar e das famílias. 
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O presente Trabalho de Conclusão de Curso é apresentado como etapa 

final da formação em Educação Empreendedora, especialização lato sensu 

realizada pela parceria entre a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC/Rio), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) e o Ministério da Educação do Brasil. Visando a demonstração dos 

conhecimentos adquiridos por meio dessa especialização, será abordada ao longo 

do trabalho a temática de contextos empreendedores e desenvolvimento de 

negócios e carreiras, focalizada por meio de uma proposta de intervenção 

empreendedora e inovadora em uma comunidade rural do município de Porto 

Velho/RO, atingida social e economicamente pela construção de uma usina 

hidrelétrica no Rio Madeira.  

 

Justificativa 
 

A temática sobre contextos empreendedores tem ganho cada vez mais 

relevância nas discussões atuais sobre empreendedorismo, principalmente pelos 

multifacetados formatos que tem assumido o processo empreendedor, fugindo da 

visão tradicional do empreendedor como aquela pessoa que criou um negócio 

próprio e abrangendo outros sentidos como o intraempreendedorismo e a carreira 

empreendedora. Ao mesmo tempo, a aplicação de conceitos e ferramentas 

tradicionais do empreendedorismo, como sua forte vertente para a inovação e o 

diagnóstico de situações pela matriz SWOT, continuam sendo consideradas 

ferramentas válidas, principalmente quando o objeto de estudo visa a intervenção 

em determinado contexto específico (LAUFER, 2016). 

 Dessa forma, a intervenção empreendedora e inovadora na comunidade 

Vila Nova Teotônio, no município de Porto Velho/RO, apresenta-se como uma 

oportunidade de aplicação empírica dos conteúdos e ferramentas abordados 

durante a especialização em Educação Empreendedora, ao que se espera contribuir 

para a capacitação dos seus moradores e melhor organização do trabalho na 

comunidade, visando melhoria da renda e qualidade de vida das famílias ali 

estabelecidas, atingidas social e economicamente pela construção de uma usina 

hidrelétrica no Rio Madeira. 

A proposta intervencionista deverá ser viabilizada principalmente pela 

parceria entre diferentes instituições públicas e privadas para oferta de 
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capacitação, disponibilidade de máquinas e equipamentos e disponibilidade de 

crédito para financiamento.  

 

Iniciativa Empreendedora: contextualizando 
 

O município de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia possui 

características peculiares que são próprias de uma cidade amazônica, como 

população relativamente pequena, estimada em 511 mil habitantes, extensa área 

territorial, com pouco mais de 34 mil km² e baixa densidade demográfica, 

estimada em 12,57 hab/km² (IBGE, 2017). Devido a extensa área territorial, o 

município se subdivide em 12 distritos, alguns deles ligados ao distrito sede 

apenas por via fluvial.   

De acordo com Machado (2014), durante a década de 1940 formou-se à 

margem do Rio Madeira, em frente a cachoeira de Teotônio, um povoado formado 

essencialmente por uma colônia de pescadores, que tinham na pesca de peixes da 

região amazônica sua principal atividade econômica e de subsistência e na qual, 

anualmente, no período da vazante do rio, realizava-se um Campeonato de Pesca. 

A partir da construção da hidrelétrica de Santo Antônio, no mesmo rio, o povoado 

de Vila de Teotônio foi submerso pelo lago da usina. Seus moradores foram 

removidos para a Vila Nova Teotônio, destinada a vocação turística, construída 

pelo consórcio gestor da hidrelétrica como “compensação social”, constituída por 

confortáveis casas de alvenaria, dispondo de instalações de energia elétrica, de 

água encanada e de esgoto, escola, posto de saúde, área de lazer, centro 

administrativo e restaurantes, localizada na margem do lago da represa, com praia 

artificial, habitada por quarenta famílias. 

O que parecia ser o reflexo do progresso advindo da instalação da usina, 

mostrou-se, com o tempo, ser na verdade um grande problema econômico e social 

para todas as famílias ali instaladas. A vocação turística pensada para a nova vila 

não vingou. Sua praia artificial não agradou aos banhistas, acostumados com a 

simplicidade, naturalidade e beleza da antiga cachoeira que ali existia, e a 

distância entre a capital e o povoado teve que ser estendida em cerca de 20km por 

conta de alagamentos na estrada provocados pela represa do lago da hidrelétrica, o 

que impactou ainda mais negativamente no interesse pelo turismo no local. Como 

consequência, os níveis de renda que já eram baixos diminuíram cada vez mais e a 
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comunidade viu-se envolta por uma população relativamente jovem, desocupada e 

envolta no alcoolismo. 

Iniciativas posteriores foram realizadas pela Associação de Moradores da 

Vila Nova Teotônio junto ao Consórcio Santo Antônio Energia, a 

Superintendência Estadual de Turismo do Estado de Rondônia e a Prefeitura 

Municipal de Porto Velho para viabilizar a melhoria das condições de vida da 

localidade, porém foram realizadas ações desarticuladas e sem êxito mensurável.  

A presente proposta de intervenção visa a elaboração de um plano de 

desenvolvimento para a comunidade, a partir da articulação entre os diferentes 

atores acima mencionados, envolvidos direta ou indiretamente com a situação, 

para viabilização de um projeto de estruturação em três frentes: capacitação de um 

grupo de moradores, preferencialmente os jovens, em gestão empreendedora 

voltada para melhoria do potencial turístico e aproveitamento da estrutura já 

montada na vila; capacitação de um segundo grupo de moradores, 

preferencialmente homens, em criação de peixes em cativeiro, com estruturação 

de tanques de pesca para essa finalidade; capacitação de um terceiro grupo de 

moradores, preferencialmente as mulheres, em confecção e venda de artesanato e 

biojóias a partir dos recursos naturais existentes na vila. 

O período entre a elaboração do projeto completo e a intervenção junto à 

comunidade deverá compreender até dois anos, considerando o tempo necessário 

para execução dos programas de capacitação, que deverão acontecer 

simultaneamente junto a cada grupo, bem como intervenções estruturais a serem 

realizadas na vila, como a melhoria das instalações turísticas e a construção de 

tanques para criação de peixes. As ações de estruturação deverão ser patrocinadas 

pelo Consórcio Santo Antônio Energia, ainda como contrapartida social pelo 

impacto causado junto à comunidade, bem como as capacitações deverão ser 

realizadas pela Superintendência Estadual de Turismo do Estado de Rondônia, 

pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e pelo Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, como parceiros do 

projeto. 
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Iniciativa Empreendedora: identificação de oportunidade 
 

O local designado para abrigar a comunidade Vila Nova Teotônio possui 

atualmente uma boa estrutura, adequada e bem desenhada para a recepção 

turística, com quiosques à beira do rio onde são servidos diversos pratos típicos da 

região, praia de água doce, área de observação natural, redário, área de camping, 

hotel, quadras de areia para a prática de esportes, tudo em meio a natureza 

exuberante que segue o curso do Rio Madeira, conforme figura 1. No entanto, 

abrigando 48 famílias que antes viviam da pesca de subsistência, a comunidade 

tem enfrentado diversos problemas devido, principalmente, a falta de habilidade 

de seus moradores em gerir um espaço de turismo rural, já que não têm 

experiência com esse tipo de negócio, impactando diretamente na atratividade do 

local e, consequentemente, na baixa renda e qualidade de vida das pessoas ali 

instaladas. 

 

Figura 1. Vista aérea da Vila Nova Teotônio 

 
Fonte: acervo da Associação de Moradores da Vila Nova Teotônio  

 

De acordo com Mello (2016a), uma ameaça ou problema pode ser também 

uma oportunidade de negócio ou de mercado, desde que se criem condições que 

possibilitem essa transformação. O contato direto com a natureza, com as pessoas 

de uma comunidade rural e a oferta de outros serviços relacionados, como trilhas, 
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observação de animais, passeio de barco, pesca esportiva guiada, comida típica e 

artesanatos, aproveitando os próprios saberes dos moradores desenvolvidos com 

sua vivência no campo, podem se constituir em uma importante fonte de receita, e, 

portanto, uma oportunidade de negócio, bastando para a Vila Nova Teotônio que 

se articulem as ações e atividades nesse sentido, uma vez que a estrutura física já 

está disponível. 

Estudo do SEBRAE (2013) sobre o turismo rural no Brasil com foco em 

pequenos negócios, evidencia o número reduzido de empreendimentos com essa 

característica no país (122), em sua grande maioria localizados nas regiões sul e 

sudeste, o que demonstra um possível mercado a ser explorado para o Estado de 

Rondônia. A publicação mostra ainda as principais atividades desenvolvidas 

nesses empreendimentos, ao que se pode citar visitas às áreas das propriedades e 

aos espaços de produção com a integração do visitante às atividades rurais (61%), 

oferta de alimentação (51%), colheita de produtos (39%), degustação da produção 

(38%), passeios em trilhas e/ou caminhadas (32%), hospedagem (31%) e, 

finalmente, experiência de atividades culturais (22%). 

Dessa forma, uma proposta de intervenção no sentido de articulação de 

atores para a construção de um plano de desenvolvimento local, a partir do 

aproveitamento da estrutura física do lugar e dos conhecimentos dos moradores, 

constitui uma iniciativa inovadora no âmbito da comunidade, seguindo o conceito 

de inovação apresentado por Costa (2016), como a transformação de 

conhecimento, de qualquer natureza, em um novo produto ou serviço para o 

mercado. Ademais, a articulação proposta se alinha, também em âmbito local, ao 

conceito de sistema de inovação, uma vez que visa a interação de elementos e 

relações para a produção, difusão e uso de conhecimentos novos e 

economicamente úteis (LUNDVALL, 1992 apud COSTA, 2016), o que se espera 

que aconteça na comunidade. 

 

Objetivos 

 

Objetivo Geral 
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Contribuir para a o desenvolvimento econômico e social da comunidade Vila 

Nova Teotônio por meio da reinserção social e produtiva dos seus moradores, 

a partir de uma nova perspectiva de ação empreendedora em rede. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Elaborar, em conjunto com a comunidade, um plano de desenvolvimento 

que contemple a articulação entre diferentes atores relacionados à 

problemática da localidade;  

 Capacitar os jovens da comunidade em gestão empreendedora voltada para 

melhoria do potencial turístico e aproveitamento da estrutura da vila;  

 Capacitar os homens da vila em criação de peixes em cativeiro, com 

estruturação de tanques de pesca para essa finalidade;  

 Capacitar as mulheres da comunidade em confecção e venda de artesanato 

e biojóias a partir dos recursos naturais existentes na vila; 

 Estruturar, em conjunto com a comunidade, a criação de uma cooperativa 

para a comercialização dos produtos da comunidade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 
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Metodologia e Atividades 
 

Para o presente projeto de pesquisa (TCC) optou-se pela natureza aplicada, 

com abordagem metodológica essencialmente qualitativa e fins descritivo-

analíticos (CRESWELL, 2013), a partir do desenvolvimento de projeto de 

intervenção utilizando-se os procedimentos da pesquisa-ação com enfoque para o 

desenvolvimento local (THIOLLENT, 2011), uma vez que se busca avaliar 

concomitantemente as potencialidades e capacidades locais para a construção, em 

conjunto com a comunidade, de plano de ação visando o desenvolvimento local, 

na “perspectiva de que a abordagem socioterritorial poderá proporcionar valor 

agregado significativo ao empreendedor em formação” (MELLO, 2016b, p.62). 

Dessa forma, considerando as etapas do processo de pesquisa-ação 

encontradas em Mello (2016b), conforme quadro 1, este projeto se concentrará nas 

fases I e II, identificação e projetação, respectivamente, sendo entendido que a fase 

I se configura neste próprio documento elaborado, norteando, nessa etapa, as 

ações a serem desenvolvidas para a construção da fase II. 

 

Quadro 1 - Etapas do processo de Pesquisa-Ação segundo esquema geral de 

desenvolvimento de uma intervenção 
Etapa Atividades 

Fase I – Identificação 

 

a) Definição da situação inicial e contrato 

b) Formulação do/s problema/s iniciai/s 

c) Elaboração da problemática com vistas à pesquisa e à ação 

Fase II – Projetação d) Elaboração de hipóteses de solução 

e) Definição dos objetivos e da pesquisa-ação 

f) Formulação de um plano de ação 

g) Projetação da avaliação da intervenção 

Fase III – Realização h) Implementação da intervenção da pesquisa-ação 

i) Execução participante das atividades 

j) Avaliação contínua 

Fase IV – Avaliação k) Análise dos resultados da pesquisa 

l) Difusão dos resultados 

m) Avaliação final dos processos e dos resultados 

n) Finalização e reativação da ação 

Fonte: Mello (2016b, p.74) apud Dionne (2007, p. 86) 

 

Nessa concepção, a fase de identificação consistiu na análise acerca das 

potencialidades do território Vila Nova Teotônio, levando-se em consideração os 

recursos naturais existentes, a vocação de trabalho e produtiva da comunidade e 

fatores socioculturais múltiplos, levantados pela aplicação de questionário junto as 

48 famílias instaladas na localidade e de onde se identificou os problemas já 

mencionados de falta de renda e baixa qualidade de vida, culminando com a 
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apresentação da presente proposta de soluções hipotéticas em três eixos de ação: 

capacitação em gestão de turismo empreendedor destinado aos mais jovens; 

capacitação em criação de peixes em cativeiro, com estruturação de tanques de 

pesca para essa finalidade, direcionada aos homens; e capacitação em confecção e 

venda de artesanato e biojóias a partir dos recursos naturais existentes na vila, 

preferencialmente para as mulheres.  

A formulação do plano de ação (fase II – f) ou plano de desenvolvimento, 

deverá ser feita em conjunto com a comunidade, demandando reuniões abertas 

com a participação das famílias para discussão das ações a serem implementadas e 

divisão de tarefas, além de conversas com interlocutores-chave, como 

representantes da Associação de Moradores da Vila Nova Teotônio, do Consórcio 

Santo Antônio Energia, da Superintendência Estadual de Turismo do Estado de 

Rondônia, da Prefeitura Municipal de Porto Velho, do Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas e do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Rondônia. 

Após a elaboração do plano de desenvolvimento, deverão ser iniciadas as 

capacitações propostas, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas, a Superintendência Estadual de Turismo do Estado de 

Rondônia e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, 

bem como deverá ser iniciado o processo de formação da cooperativa local. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 
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Referencial da Análise 
 

Levantamento bibliográfico realizado no Portal de Periódicos 

(CAPES/MEC) utilizando os termos ‘entrepreneurship AND "local development"’ 

retornou 1.386 resultados de busca para diversas publicações realizadas entre 1968 

e 2017, em diferentes revistas, de diversos países e nas mais diversas áreas do 

conhecimento. Ao buscar a temática utilizando apenas a língua portuguesa 

(empreendedorismo AND “desenvolvimento local”), retornaram 106 resultados de 

publicações, também em diferentes revistas e nas mais diversas áreas do 

conhecimento, porém entre 1994 e 2017, o que mostra que o interesse pelas 

pesquisas sobre o tema no Brasil ou em países lusófonos são mais recentes. 

A partir do levantamento realizado, considerando-se principalmente os 

resultados da busca em língua portuguesa, torna-se mais claro o contexto dessa 

temática no Brasil, facilitando a discussão em termos de análise referencial. É 

possível constatar também que a temática envolvendo empreendedorismo e 

desenvolvimento local é há muito verificada pela academia, mas ainda assim 

permanece sendo estudada até os dias atuais, em âmbito nacional e internacional, 

o que mostra não ser um assunto de discussão esgotada, bem como a importância 

dessa articulação ainda em alta. 

De acordo com Godói-de-Souza et al. (2011), em pesquisa quantitativa 

realizada no Brasil sobre o assunto, os empreendimentos desenvolvidos sob o 

enfoque da economia solidária, ou visando o desenvolvido local, são orientados 

pela necessidade de gerar renda em função do atendimento imediato das 

necessidades básicas dos envolvidos, que são, via de regra, pessoas e comunidades 

inseridas nos estratos socioeconômicos mais baixos da estrutura social brasileira. 

Nesse sentido, seus principais desafios estão relacionados com a criação de 

contextos favoráveis à organização socioeconômica e política de cidadãos para a 

construção e manutenção de um projeto associativo que gere tanto valor 

econômico, quanto valor social, para um desenvolvimento local sustentável, 

alinhando-se à presente proposta de intervenção. 

Complementando essa discussão, Costa (2014) afirma que a 

competitividade sustentada dos municípios, suas microrregiões ou comunidades 

pode ser potencializada pelas instituições locais, através da promoção de modelos 
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de gestão baseados no cruzamento da doutrina do empreendedorismo com 

políticas públicas responsáveis, criando ou favorecendo a criação de um 

ecossistema empreendedor voltado para a promoção do espírito empreendedor, 

promovendo o surgimento de organizações que contribuem de forma positiva para 

o desenvolvimento econômico local.  

Nesse contexto, o desenvolvimento local pode ser concebido a partir da 

mobilização produtiva de diferentes agentes no território, sendo conceituada como 

um processo de integração socioprodutiva pela articulação, coordenação e 

inserção de empreendimentos associativos ou comunitários em uma nova 

dinâmica, em que  exercem grande importância a cultura e as experiências 

compartilhadas na comunidade, pois influenciam as relações sociais e a forma 

como propostas intervencionistas são absorvidas na localidade, merecendo 

especial atenção mecanismos que possibilitem a participação social das pessoas 

envolvidas, para que tenham voz na formulação das políticas ou ações a serem 

desenvolvidas (MELLO, 2016b). 

Schmidt e Dreher (2008), destacam que a cultura empreendedora exerce 

uma influência muito positiva para a formação e consolidação de arranjos 

produtivos, impactando na disposição para a inovação dos empreendedores 

envolvidos. Nesse sentido, o Sebrae (2013) orienta que os municípios e a gestão 

pública no geral podem contribuir estimulando o desenvolvimento local por meio 

do apoio aos pequenos negócios e melhorando o ambiente empreendedor.  

O cooperativismo ou associativismo também é destacado pelos mesmos 

autores (SCHMIDT; DREHER, 2008) como uma forma de empreendedorismo 

coletivo capaz de auxiliar pequenos negócios ou empreendedores iniciantes a 

superarem os riscos e as dificuldades da entrada no mercado. Nesse formato, os 

empreendedores atuam em rede, cooperando e complementando o talento e 

criatividade uns dos outros com vistas a um projeto coletivo, o que se espera que 

aconteça verdadeiramente a partir da presente proposta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo Final 
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Conclusões 
 

Considerando toda a exposição realizada até o momento sobre a 

comunidade Vila Nova Teotônio, seus problemas e potencialidades, bem como 

sobre a proposta de intervenção e seu embasamento teórico-empírico, é previsível 

argumentar que o principal resultado esperado com a proposta seja, de fato, a 

melhoria das condições de vida das pessoas ali instaladas. 

Mais do que isso, pretende-se apresentar-lhes uma nova forma de ver o 

mundo e a própria comunidade, principalmente ao mais jovens, no sentido de 

criarem laços e atitudes de pertencimento que sejam proveitosas para o 

crescimento do lugar e das famílias. 

A inovação, no âmbito da comunidade, com uma nova configuração de 

organização socioprodutiva, pode cumprir, nesse sentido, um importante papel na 

geração de renda, mas também na reafirmação da cidadania e reinserção social dos 

indivíduos e das famílias beneficiadas com a proposta. 

Os desdobramentos desse plano de desenvolvimento inicial, após 

realizadas todas as etapas de discussão e implementadas as ações de capacitação e 

estruturação, deverão levar a criação da cooperativa da comunidade e caberá as 

organizações participantes dessa frente a manutenção do esforço inicial realizado, 

com orientação e acompanhamento dessa cooperativa visando o seu crescimento 

junto com a comunidade. 

 

1 Considerações Finais 
 

Quando se inicia uma capacitação como esta, voltada para a Educação 

Empreendedora e nesse nível de conhecimento, as expectativas tão grandes quanto 

o caminho a ser percorrido. Embora a modalidade de EaD acabe privando em 

grande medida o contato cotidiano com os demais colegas, que poderia ser 

deveras enriquecedor e alentador diante das dificuldades, considero que o curso 

cumpriu o papel capacitador a que se dispôs, tendo em vista o enorme ganho de 

aprendizado que pude vivenciar ao longo do seu período de execução. 

Ainda que minha formação em Administração de Empresas tenha me 

permitido o contato com uma parcela considerável dos temas bordados no curso, é 
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sempre interessante verificar os diferentes ângulos de visão e abordagens possíveis 

para um determinado assunto, e o enfoque do empreendedorismo ou, mais 

precisamente, da educação empreendedora, é muito encantador e apaixonante. 

Saio reenergizado! 

Essa reenergia certamente refletirá em diversas novas ações 

empreendedoras pessoais e encorajadoras em meus alunos e colegas de trabalho 

na minha atuação profissional como docente, assim como refletiu (creio eu) na 

presente proposta de intervenção que pretendo levar a cabo e executar tal como 

proposta ou melhorada a partir das contribuições dos colegas e da minha 

orientadora.   
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