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Resumo 

A pesquisa deste artigo tem como tema iniciativas de fomento à inovação e ao 

empreendedorismo, por meio de um projeto em uma unidade escolar no município de 

Pindamonhangaba – SP. Os empreendedores podem desenvolver suas competências 

para administrar o próprio negócio de maneira empírica, mas também com o auxilio de 

instituições de ensino que os instruam no desenvolvimento do planejamento. Assim, o 

objetivo desta pesquisa é conhecer uma iniciativa de fomento à inovação e ao 

empreendedorismo, para que assim possam enfrentar de maneira mais bem preparada os 

desafios e obstáculos encontrados no momento de administrar o próprio negócio. 

Utilizando dados qualitativos e fontes bibliográficas, a pesquisa tem caráter descritivo e 

é um estudo de caso. Desta forma, foi possível verificar que, a iniciativa realizada em 

uma unidade escolar precisa de reparos e ajustes para alcançar os objetivos propostos, e 

com a elaboração de novas estratégias o projeto tende a atingir as etapas propostas.     

 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Inovação. Escola. 

 

 

 

 

 

INITIATIVES TO PROMOTE INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP: A 

CASE STUDY ON DESIGN IN SCHOOL OF TECHNICAL LEVEL UNIT 

 

Abstract 

 
This research article is themed initiatives to encourage innovation and entrepreneurship, through a project in a school unit in the municipality of 

Pindamonhangaba – SP. entrepreneurs can develop their competencies to manage the own business of job ", but also with the help of educational institutions that 

instruct in the development of planning. Thus, the objective of this research is to know an initiative to promote innovation and entrepreneurship, so that could take 

on more well prepared the challenges and obstacles encountered at the time of running his own business. Using qualitative data and bibliographic sources, 

research has descriptive character and is a case study. In this way, it was possible to verify that the initiative held in a school unit needs repairs and adjustments 

to achieve the proposed objectives, and with the development of new strategies the project tends to reach the steps proposed.   

Key words: Entrepreneurship. Innovation. School. 

  

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO  



 

A cada ano que passa, o numero de empreendedores aumenta no Brasil. De alguns anos 

pra cá, o empreendedorismo aumentou significativamente devido às transformações 

econômicas no mundo, à redução dos postos de trabalho, a oportunidade de efetuar o 

comercio eletrônico e da vontade de profissionais em busca de novos espaços para 

exposição de seus talentos. Com isso, a preocupação com a inovação se tornou foco 

para o governo, empresas e instituições de ensino, visto o déficit em inovação que o país 

apresenta, afetando a competitividade nos mercados externos e até mesmo interno. 

Frente a esse cenário, inúmeras iniciativas de fomento à inovação e ao 

empreendedorismo vem tentando auxiliar pessoas que desejam planejar melhor a 

abertura de suas empresas, para que com isso possam se preparar melhor para o desafio 

de ser dono do próprio negócio. Buscando conhecer uma dessas iniciativas, este artigo 

tem como objetivo conhecer uma iniciativa desenvolvida em uma unidade escolar no 

município de Pindamonhangaba. Assim, será possível verificar se a iniciativa 

desenvolvida atende ou não as necessidades da crescente quantidade de 

empreendedores, onde a grande maioria se torna empreendedor por necessidade, e não 

planeja as ações à realizar. 

 

 

2 REFERENCIAL TEORICO 

 

2.1 Agência de Inovação INOVA Paula Souza 

A Agência de Inovação INOVA Paula Souza (INOVA Paula Souza, 2010) tem a 

finalidade de: BRASIL  (2014) Gerir as políticas de inovação do Centro Paula Souza, 

com a missão de fortalecer as parcerias com empresas, órgãos de governo e demais 

organizações da sociedade, criando oportunidades para que as atividades de ensino e 

pesquisa contribuam para o desenvolvimento social e econômico do Estado de São 

Paulo e do País. Assim, a Agência desenvolve suas iniciativas nas ETECs e FATECs, 

abordando os eixos tecnológicos (Produção industrial, Produção alimentícia, Controle e 

Processos Industriais, Gestão e Negócios, Hospitalidade e Lazer, Infraestrutura, 

Recursos Naturais, Ambiente Saúde e Segurança, Informação e Comunicação, Produção 

Cultural e Design) através de 5 áreas de concentração:  

 Agentes Locais de Inovação: Promover na sua própria unidade a cultura da 

inovação em toda sua dimensão, podendo abranger sua região, apoiando o 

mapeamento das competências locais e as pesquisas/projetos desenvolvidos por 

professores e/ou alunos que tenham potencial inovativo, bem como, dos projetos 

desenvolvidos em parceria com empresas. Sua principal atividade será atuar na 

interface entre os temas de inovação desenvolvidos na unidade e região.    

 Prospecção Tecnológica: As propostas podem abranger estratégias de 

prospecção e a utilização de ferramentas de TIC para análises detalhadas de 

buscas, seleção e filtragem da informação tecnológica para a identificação de 

rotas tecnológicas promissoras dentro do contexto dos eixos tecnológicos, de 

redes temáticas e de grupos de pesquisa. 

 Inteligência Competitiva: Desenvolvimento, organização e gestão do 

conhecimento associado ao capital humano, através da estruturação de Redes 

Temáticas e/ou Grupos de Pesquisa em todos os eixos tecnológicos para o 

desenvolvimento de pesquisas aplicadas e a promoção da cooperação com a 

sociedade. Gestão de estratégias para o desenvolvimento e apoio às novas idéias 

e à inovação aberta.   



 Empreendedorismo e Startups: Desenvolvimento e gestão de estratégias para 

estimular o desenvolvimento da criatividade e a geração de idéias e a 

aprendizagem baseada em projetos, de modo a capacitar os alunos com 

conteúdos e habilidades necessárias para o século 21.Mapeamento e gestão de 

potenciais projetos inovativos e no apoio e organização de atividades que 

promovam desafios da “Ideia ao Produto” e estratégias de Pré-incubação, e no 

desenvolvimento de Estudos de viabilidade técnica e econômica, bem como, 

para sua difusão e potenciais investidores do capital empreendedor e orientação 

para criação de empresas nascentes, sua integração em incubadoras de empresas, 

parques tecnológicos e em novos ambientes de inovação.   

 Propriedade Intelectual: As propostas de projetos podem abranger processos de 

difusão de conhecimentos em propriedade intelectual e na orientação, estímulo e 

apoio ao desenvolvimento de procedimentos necessários à proteção dos 

resultados de pesquisas desenvolvidas nas ETECs e FATECs, estratégias para 

orientação, assessoramento, buscas prévias de anterioridade nas principais bases 

de patentes, monitoramento e proteção de direitos da propriedade intelectual. 

 

2.2 Inovação 

Muito se fala em inovação no Brasil nos dia de hoje, porém, desde 2004 o governo 

estabelece importantes marcos regulatórios juntamente com legislações nos estados 

brasileiros, criando o diálogo entre os Institutos de Ciência e Tecnologia com o setor 

empresarial, unindo a inteligência do sistema de ciência e tecnologia brasileiro e, 

fazendo com que ele possa trabalhar para o aumento de competitividade das empresas. 

A partir daí, tivemos a criação da Lei N° 10.973, de 2 de dezembro de 2004, chamada 

de Lei da Inovação, que estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da 

autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do país. A lei traz a seguinte 

definição de inovação: (BRASIL, 2004) Introdução de novidade ou aperfeiçoamento no 

ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços. Um 

ano depois, tivemos a criação da Lei N° 11.196 de 21 de novembro de 2005, chamada 

de Lei do Bem, que institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de 

Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - REPES, o Regime Especial de 

Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP e o Programa de 

Inclusão Digital, e define inovação tecnológica como: (BRASIL, 2005) A concepção de 

novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas 

funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias 

incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior 

competitividade no mercado. Pouco tempo depois, tivemos a criação da Lei 

Complementar N°1.049 de 19 de junho de 2008, que estabelece medidas de incentivo à 

inovação tecnológica, à pesquisa científica e tecnológica, ao desenvolvimento 

tecnológico, à engenharia não-rotineira, à informação tecnológica e à extensão 

tecnológica em ambiente produtivo ou social, visando alcançar a capacitação e o 

desenvolvimento industrial e tecnológico internacionalmente competitivo do Estado de 

São Paulo, e define inovação como: (BRASIL, 2008) Introdução de novidade ou 

aperfeiçoamento no ambiente produtivo e/ou social que resulte em novos processos, 

produtos ou serviços, bem como em ganho de qualidade ou produtividade em processos, 

produtos ou serviços já existentes, visando ampliar a competitividade no mercado, bem 

como a melhoria das condições de vida da maioria da população, e a sustentabilidade 

socioambiental. Segundo Saenz e Capote (2002,p.69), “o processo de inovação é a 

integração de conhecimentos novos e de outros existentes para criar produtos, 



processos, sistemas ou serviços novos ou melhorados”. A inovação gera um resultado 

com características fundamentais diferentes de todos que a organização previamente 

produz (ARRUDA;VERMULM; HOLLANDA, 2006).  Já para Scherer e Carlomagno 

(2009), para que possamos ter inovação, é necessário que se tenha algo novo, porém, 

que traga um grande resultado para a empresa, seja por meio de um produto, modelo de 

negócio, mercado, serviço, gestão e outros. Para Kim e Mauborgne (2005), inovação e 

valor devem ser desenvolvidos juntamente pelas empresas, assim tornam a concorrência 

irrelevante e levam a organização a explorar oceanos azuis (ainda não explorados). 

Ainda, segundo Filho (2013), a inovação é uma mudança no estado natural das coisas, 

utilizando a criatividade, conhecimentos e habilidades das pessoas, implantadas com 

sucesso a produtos, processos e serviços.  

   

2.3. Empreendedorismo  

 Conhecido como pai do empreendedorismo, em 1800 Jean Batiste Say defendia a idéia 

de que a criação de novos empreendimentos possibilitaria o desenvolvimento 

econômico de uma nação, e que o individuo empreendedor é o que apresenta 

determinadas qualidades pessoais típicas, expressas em um comportamento inovador, 

voltado para a busca de oportunidades que resultassem em lucro, ainda que sob o risco e 

a incerteza (CARLTON; HOFER; MEEKS, 1998). 

De acordo com Pati (1995), empreendedorismo é a habilidade de criar e constituir algo 

desde seu inicio mesmo com a escassez de recursos. O empreendedor bem-sucedido 

pode ser qualquer cidadão que, cujas características de personalidade e talentos 

preenchem um comportamento determinado, que o leva a agir de tal forma que chega ao 

sucesso, realizando seus sonhos e alcançando seus objetivos. Ele é, portanto, uma 

pessoa que busca se realizar e é auto-orientado para atingir metas próprias. 

A necessidade na maioria das vezes leva as pessoas ao empreendedorismo, iniciando as 

atividades para gerar renda e sobreviver, assim o que muitas vezes é um sonho ( o de ser 

dono do próprio negócio ) pode se tornar um pesadelo devido ao despreparo para tais 

desafios encontrados na gestão do próprio negócio. E quando esse despreparo leva a 

empresa a falência, conseqüentemente são gerados reflexos nas localidades.  

Dentro do processo de empreendedorismo, o planejamento merece total atenção, pois 

pode apontar direções para as decisões a serem tomadas. “ O processo de planejamento 

é a ferramenta para administrar as relações com o futuro”. (MAXIMIANO, 2010,p.79). 

Para que o empreendedor possa ter um controle das informações, necessárias para a 

tomada de decisão, um plano de negócios tende ajudá-lo nesse processo de 

planejamento. “Um bom plano aumenta significativamente as chances de sucesso de um 

novo negócio” (DEGEN, 1989,p.178).  

Como a empresa possui um ciclo de vida, é necessário estar preparado para enfrentar a 

seqüência de fases que ocorrem enquanto o produto/serviço existir. (SALIM, 2001). 

No momento de empreender, não se pode esquecer a gestão do negócio. Nem sempre o 

empreendedor sabe como administrar sua empresa, por isso podemos destacar a 

necessidade do desenvolvimento de características gerenciais como mais um item 

relevante para um bom desempenho da gestão. “Liderar e empreender é lidar com a 

mudança e a inovação, portanto com o risco, e gerenciar é lidar com a complexidade, o 

que exige do empreendedor posturas diferenciadas, por vezes conflitantes, como faces 

diferentes de uma mesma moeda”.(BERNARDI, 2011,P.133). 

Como conseqüência do despreparo de muitos empreendedores que abrem seus negócios, 

a morte recente da empresa acaba sendo inevitável. Esse despreparo não se limita a 

apenas um ponto a ser desenvolvido, e sim a vários pontos que merecem atenção antes 

de empreender. A mortalidade das empresas reflete diretamente na economia de uma 



localidade, quanto maior o numero de funcionários e maior for a tributação, maior o 

impacto sobre o município. Por isso se faz necessário uma atenção especial sobre a 

sobrevivência das empresas para que se possa alimentar o sistema econômico. A 

tentativa de desenvolvimento do cidadão optando pelo empreendedorismo mostra a 

liberdade exercida sob a escolha. De acordo com Sen (2000), o desenvolvimento deve 

ser visto como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. 

Podemos identificar esse processo sendo executado por necessidade ou opção das 

pessoas ao se tornarem empreendedoras, as remetendo a tomar decisões para que seus 

objetivos sejam alcançados.  

 

3 MÉTODOS 

 

Esta pesquisa tem como objetivo conhecer uma iniciativa de fomento à inovação e ao 

empreendedorismo, sendo classificada quanto à abordagem qualitativa e quantitativa, 

quanto aos objetivos é descritiva, já a classificação quanto aos procedimentos técnicos, 

é utilizada a documental e estudo de caso. 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir do momento que a Agência de Inovação INOVA Paula Souza autorizou a 

execução de projetos aprovados, a Etec João Gomes de Araújo – Pindamonhangaba deu 

inicio ao projeto APREENDA, que tem como objetivo dar suporte e orientação no 

desenvolvimento de projetos inovadores criados por alunos da escola João Gomes de 

Araújo – Pindamonhangaba - a partir do 2° módulo dos cursos de Administração, 

Logística, Cozinha,Contabilidade, Nutrição e Dietética, Mecânica, Jurídico, Redes de 

Computadores e Informática , para que possam ser acompanhados até o término do 

curso, e com isso, tenham maiores condições de iniciar as atividades profissionais como 

empreendedores ( durante o curso ou após o término ), possuindo as competências e 

habilidades formadas a partir das disciplinas do curso e do suporte e orientação 

fornecidos por este projeto, além de aprender também a analisar a viabilidade técnica e 

econômica das idéias. 

Por meio de um processo de acompanhamento e mapeamento, o projeto visa transmitir 

informações alicerçadas em conhecimentos científicos especializados e formalizados 

(inter disciplinares)  e, de forma secundária, a partir do conhecimento tácito, fazer com 

que independentemente da área de atuação, os alunos envolvidos com o projeto possam 

adquirir ainda mais  informações pertinentes a gestão de suas próprias empresas como 

empreendedores/administradores. 

Os alunos envolvidos com o projeto recebem informações das áreas: financeira, 

econômica, contábil, administrativa, logística, sistemas de informação, recursos 

humanos, jurídica,  gestão, técnica (de acordo com o curso) e outras, e assim podem 

conduzir com maior segurança a inserção de suas empresas no mercado desejado, 

podendo mensurar a viabilidade do investimento. 

Com isso é possível fomentar o cenário econômico da região, criando oportunidades de 

empreendedorismo, preparando melhor os alunos – empreendedores para os desafios da 

gestão de uma empresa, gerando empregos, tributos  e renda. 

Identificou se que o projeto realizado na unidade escolar tem como objetivo auxiliar 

alunos que desejam se tornar donos do próprio negocio. Unindo o perfil empreendedor 

aos recursos e ferramentas de gestão, para que estejam mais preparados para lidar com o 

processo de nascimento e amadurecimento de suas empresas, o projeto estudado visa 

fomentar o desenvolvimento, possibilitando aos empreendedores uma visão mais ampla 



desde o planejamento até a concretização da criação de suas empresas. Destaca-se o fato 

de a iniciativa estar focada em trabalhar com a prevenção de problemas causadores da 

mortalidade das empresas, tomando como base o relatório das principais causas da 

mortalidade das empresas abertas na JUCESP para direcionamento das estratégias 

utilizadas no projeto, conforme Quadro 1. 

 
 

 

Quadro 1 - Principais causas da mortalidade das empresas, 2010. 

ITENS  PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES  

COMPORTAMENTO 

EMPREENDEDOR 

Aprimoramento de características empreendedoras: busca de 

informações, planejamento e monitoramento, antecipação aos 

fatos, estabelecimento de objetivos e metas e contato com clientes 

e parceiros.  

PLANEJAMENTO 

PRÉVIO 

O planejamento apresenta algumas deficiências (Ex. Quanto aos 

itens relacionados à sua ação no mercado: número de clientes e 

seus hábitos, número de concorrentes e fornecedores e suas 

práticas.)  

GESTÃO 

EMPRESARIAL  

Diversos itens de gestão empresarial podem ser aperfeiçoados: 

investimento na capacitação dos sócios e mão de obra, atualização 

quanto à tecnologia do setor, inovação de processos e 

procedimentos, acompanhamento da evolução de receitas e 

despesas e busca de novos mercados (Ex. Análise dos 

concorrentes e aperfeiçoamento de produtos).  

POLÍTICAS DE APOIO 

Necessidade de ampliação da cobertura de ações que melhorem o 

ambiente empreendedor (Ex. Vendas para o governo, acesso ao 

credito e acesso a inovações.)  

CONJUNTURA 

ECONÔMICA 

Crescimento da economia, estabilidade de preços e recuperação da 

renda precisam ser mantidos.  

PROBLEMAS 

“PESSOAIS” 

Problemas com sócios e problemas particulares (Ex. De saúde e de 

falta de segurança)  

Fonte: Book de pesquisas sobre MPEs Paulistas, SEBRAE. 

 

Durante o período mínimo de 6 meses, os alunos passariam a ter uma visão 

amadurecida sobre a viabilidade do negócio ou não conforme cronograma no Quadro 2. 

Caso houvesse viabilidade e os alunos quisessem abrir suas empresas, ainda teriam a 

oportunidade de ter o acompanhamento até o mês de março de 2014. 

 

 

 

 

 

 
Quadro 2 – Cronograma, 2013. 



CRONOGRAMA 

ETAPA 
PREVISÃO 

2013 
ATIVIDADES 

1 
ABRIL A 

MAIO 

Identificação ( Verificação da idéia, analise de mercado, levantamento 

de dados e informações para estruturação da empresa e cadeia de 

abastecimento, jurídico ) 

2 
JUNHO A 

JULHO 

Observação ( Verificação do total de investimento, projeção de 

despesas e projeção de receita – analise de payback ). 

3 
AGOSTO A 

SETEMBRO 

Capacitação ( Ao identificar a viabilidade do negócio, inicia-se o 

processo de conhecimento das ferramentas de gestão para desenvolve-

las – Liderança, motivação, criação de procedimentos, estrutura 

jurídica, formação de preços, logística, marketing e outros ). 

4 
OUTUBRO A 

NOVEMBRO 

Plano de ação ( Colocar em pratica o planejamento desenvolvido ate o 

momento, para que a empresa possas iniciar suas atividades ). 

5 
DEZEMBRO A 

JANEIRO 

Verificação ( Analise e acompanhamento dos primeiros resultados 

obtidos pela organização, assim auxiliando os alunos na interpretação 

do cenário, para se aproximar ao máximo do planejado ). 

6 
FEVEREIRO A 

MARÇO 

Análise Final ( Diagnostico final, avaliando a fidelidade do que foi 

planejado com a execução, e os resultados obtidos ). 

Fonte: Pesquisa direta. 

 

O projeto iniciou-se em abril de 2013 e tem duração inicial de 12 meses. Ao ser 

apresentado aos alunos, recebeu 87 inscrições de pessoas interessadas em participar do 

processo, para que pudessem desenvolver os conhecimentos em gestão e 

empreendedorismo. Idéias de negócios em varias áreas foram inscritas pelos alunos 

participantes, lojas, restaurantes, academias e várias outras. 

 
Quadro 3 – Participação por sexo, 2013 

 
Fonte: Pesquisa direta. 

 

Os alunos inscritos fazem parte dos seguintes cursos técnicos: Administração, nutrição, 

logística, contabilidade, mecânica, jurídico e redes, conforme quadro 4. 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 4 – Participação de alunos por curso, 2013. 

 



INSCRITOS HOMEM MULHER 
 

TOTAL % 

ADM 12 20 
 

32 36,78% 

NUTRIÇÃO 2 11 
 

13 14,94% 

LOG 4 7 
 

11 12,64% 

CONTAB 2 8 
 

10 11,49% 

MEC 10 0 
 

10 11,49% 

JURÍDICO 3 5 
 

8 9,20% 

REDES 3 0 
 

3 3,45% 

      

 

36 51 
 

87 100,00% 

 
Fonte: Pesquisa direta. 

 

No início do mês de abril os alunos participantes receberam as primeiras instruções para 

confecção do plano de negócios (com 30 perguntas formuladas de acordo com a 

necessidade dos mesmos) conforme abaixo: 

 

1. O que é o negócio? 

2. Qual o nome ( razão social e fantasia )? 

3. Qual a missão? 

4. Qual a visão? 

5. Quais produtos e serviços serão oferecidos? ( O que será vendido? ) 

6. Quais as razões que levam a crê que o sucesso será atingido? 

7. Quais são as oportunidades (já existentes ou que serão criadas) que você percebe 

e pretende explorar? 

8. Quais são seus diferenciais e vantagens competitivas? 

9. Quais são os riscos envolvidos no negócio? 

10. Qual a sua delimitação geográfica? ( Região onde pretende atuar? ) 

11. Quem administrará o negócio? 

12. Qual será a estrutura organizacional? ( Organograma ) 

13. Que experiência e formação a equipe precisa ter? 

14. Que qualificações busca para a equipe? ( Cursos, treinamentos, palestras ) 

15. Quantos funcionários precisará, quais suas funções e remuneração? 

16. Onde eles trabalharão? ( Posto de trabalho ) 

17. Que problema dos consumidores vou resolver? ( Sua utilidade ) 

18. Quem é meu mercado/público alvo? 

19. Quais são as características dos meus clientes? ( Hábitos, costumes, cultura e 

outros ) 

20. Com que freqüência vão comprar meu produto/serviço ? ( EX: 1 vez/mês; ou 2 

vezes ao dia) 

21. Quantos ou quem são os clientes "potenciais"? ( Clientes "chave" ) 

22. Onde eles estão? 

23. Como você os atrairá? 

24. Porque eles escolherão você e não o concorrente? 

25. Como você vai promover e divulgar seu negócio? 

26. Como vai distribuir seu produto? 

27. Quem serão seus parceiros e fornecedores? 

28. Quem são seus concorrentes? 

29. Quais os fatores do sucesso atual destes concorrentes? 

30. Quais são os pontos fortes e fracos desses concorrentes? 



 

 Um grupo fechado no facebook foi criado para se entrar em contato direto com os 

alunos participantes, disponibilizando material de apoio, tirando duvidas e 

acompanhando o processo de construção do conhecimento em gestão. 

Na seqüência, foi feita uma palestra com os alunos participantes e ainda foi possível 

esclarecer duvidas sobre o preenchimento do plano de negócios, uma boa oportunidade 

para a troca de idéias sobre os projetos propostos. Os professores dos cursos técnicos 

também auxiliaram os alunos tirando duvidas sobre questões presentes no plano de 

negócios. 

No mês de julho os alunos receberam a 2ª parte do plano de negócios, com foco no 

levantamento de total de investimento, projeção de despesas e receitas. Seguindo o 

cronograma, os alunos deveriam ter uma noção melhor sobre a viabilidade das idéias 

geradas por eles, porém, a partir daí, os alunos passaram a demonstrar uma grande falta 

de comprometimento com o cronograma, não respondendo as questões enviadas, não 

comparecendo nas reuniões marcadas para se discutir o andamento dos projetos e 

fazendo com que houvesse uma grande dificuldade de continuar com o projeto naqueles 

moldes em seu primeiro ano. Isso fez com que conseqüentemente não fosse possível 

inscrever projetos desenvolvidos na unidade no Desafio INOVA (iniciativa de avaliação 

e premiação dos projetos desenvolvidos no estado de São Paulo). 

Inicialmente esta iniciativa em uma unidade escolar na cidade de Pindamonhangaba 

com os alunos de curso técnico é a única no município com foco no desenvolvimento de 

empreendedores, levando em consideração o fato de o município não possuir uma 

unidade do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). 

Apresentar os resultados da pesquisa, os dados coletados. Analisá-los à luz da teoria 

abordada no referencial teórico escolhido.  

Nesta seção os resultados devem ser apresentados incluindo tabelas, quadros e figuras, 

inseridas o mais próximo possível do texto a que se referem. Os dados não devem 

aparecer no texto, mas precisam ser indicados em que Tabela (sem traços verticais que 

as delimitem à esquerda e direita), Quadro ou Figura se encontram. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5  CONCLUSÃO 
 

Tendo inicialmente como objetivo conhecer iniciativas de fomento à inovação e ao 

empreendedorismo, por meio deste estudo de caso, conclui-se que a iniciativa estudada 



foca o desenvolvimento de empreendedores inovadores, para o planejamento e futura 

gestão de suas organizações. Fica evidente também que a estratégia de desenvolver 

planos de negócio com os alunos não surtiu efeitos satisfatórios que chegassem ao 

término do que foi proposto no cronograma. Para que o projeto possa atingir melhores 

resultados, outras estratégias devem ser utilizadas em 2014, como por exemplo, a 

substituição do plano de negócios pelo Business Model Generation - CANVAS, que 

possibilitará uma análise inicial da idéia gerada pelos alunos participantes e servirá 

como base para que eles aí possam desenvolver (caso queiram) o plano de negócios. 

Também porque o BMG CANVAS é muito mais dinâmico do que um plano de 

negócios, e isso deve trazer maior comprometimento dos alunos inscritos inicialmente. 

Outro ponto a ser destacado, é a utilização da internet como ferramenta para o 

desenvolvimento da iniciativa, por meio de e-mails, redes sociais e outros, criando 

assim um canal de comunicação direto entre alunos participantes e professores. O fato é 

que, com o aumento do comércio nos municípios, precisa ser observado 

cuidadosamente para que não se formem gerações de falidos, devido ao despreparo do 

empreendedor e a necessidade de empreender.  

Com iniciativas como esta, sendo aperfeiçoadas conforme o passar do tempo, 

certamente, teremos um número cada vez maior de empreendedores conscientes, 

economias fortalecidas, com geração de salários, impostos, e outros, e assim o projeto 

tende a ser cada vez mais relevante na formação de conhecimentos para 

empreendedores. 

Foi possível também observar que o projeto incentiva a germinação de empresas, a 

partir do momento que se limita a desenvolver um modelo CANVAS e não possui apoio 

e condições para incubação das mesmas. Como o município não possui incubadora nem 

por iniciativa do SEBRAE, nem por iniciativa da Agência de Inovação Paula Souza, o 

aluno que participa do APREENDA fica sem o apoio para incubação, precisando assim 

decidir se coloca em prática o projeto desenvolvido  por conta própria, ou infelizmente 

acaba “engavetando” o projeto, para quem sabe um dia conseguir colocá-lo em prática.    
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