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RESUMO: 

 

x  Apresentação e objetivos 

 A era da economia do conhecimento coloca em evidência a necessidade do meio 

acadêmico fornecer ferramentas intelectuais que possam ser transformadas em soluções 

criativas e efetivas para os problemas atuais do mercado. Todavia, dados e estudos empíricos 

estudos revelam o distanciamento das Universidades brasileiras da realidade profissional, com 

destaque para as áreas de gestão e empreendedorismo, que muitas vezes não são mencionadas 

nas grades curriculares, assim como a baixa conversão da pesquisa científica bibliográfica em 

inovações empíricas. Diante disso, pesquisadores, instituições públicas e privadas, e os 

próprios empresários vêm lutando para que ocorra a mudança desse cenário que tanto 

desmotiva investidores e prejudica o ensino e a economia do país. E, nesse contexto, deu-se a 

promulgação do Marco Regulatório de Ciência Tecnologia e Inovação (Lei Federal nº 13.243 

de 2016). Assim, o presente artigo pretende explorar se a Universidade brasileira está 

cumprindo seu papel de Universidade empreendedora, especialmente na inspiração, incentivo 

e auxílio dos alunos para empreender. 
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x Forma de abordagem/metodologia 

 Pesquisa empírica e doutrinária, a qual tem por objeto a análise de normas jurídicas no 

contexto em que se manifesta, bem como analisa a opinião de doutrinadores sobre o assunto. 

Foram utilizados dados primários e secundários coletados em Internet e livros, quais sejam: 

estatísticas, artigos científicos, doutrina, sítios governamentais e não governamentais. 

 

x Resultados alcançados 

 A maioria das Universidades ainda não absorveu uma cultura empreendedora, o que 

pode ser constatado na adoção ferramentas e iniciativas ligadas em empreendedorismo de 

forma institucionalizada e transversal.  

 

x Impactos na sociedade 

 O estudo implica uma abordagem mais empírica da estratégia pedagógica adotada 

pelas Universidades no que tange o ensino do empreendedorismo. Esse, por sua vez, 

apresenta-se como estratégia fundamental para o desenvolvimento econômico-social na era da 

economia e sociedade do conhecimento. 

 

x Originalidade 

 Abordagem das ferramentas pedagógicas relacionadas com o empreendedorismo, 

relacionando-as com dados mais amplos que evidenciem a necessidade de aprofundar a 

conexão entre a Universidade e o empreendedorismo. 

 

x Palavras-chaves. 

 Empreendedorismo. Universidade. Docência. Marco Regulatório de C,T&I. 

Relevância econômico-social. 
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ABSTRACT: 

 

• Presentation and objectives 

 The era of knowledge economy highlights the need for the academic milieu to provide 

intellectual tools that can be transformed into creative and effective solutions to current 

market problems. However, studies and empirical data reveal the distancing of Brazilian 

Universities from the professional and economic reality, with emphasis on the areas of 

management and entrepreneurship, which are often not mentioned in the curriculum, as well 

as the low conversion of scientific bibliographical research into empirical innovations. Faced 

with this, researchers, public and private institutions, and entrepreneurs themselves have been 

struggling to make a change in this scenario that both discourages investors and harms the 

country's education and economy. For this reason, the Regulatory Framework for Science, 

Technology and Innovation was also promulgated (Federal Law 13,243, 2016). Thus, the 

present article intends to explore if the Brazilian University is fulfilling its role of 
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Entrepreneurial University, especially in the inspiration, incentive and aid of the students to 

undertake economically. 
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• et od o  a roac   et odo o  

 This is an empirical and doctrinal research, which aims to analyze legal standards in 

the context they are appear, as well as analyze the opinion of doctrinators about the subject. 

Primary and secondary data were collected from the Internet and books such as: statistics, 

scientific articles, doctrine, governmental and non-governmental sites. 

 

 • es ts achieved 

 The majority of universities have not yet absorbed an entrepreneurial culture, which 

can be seen in the adoption of tools and initiatives linked to entrepreneurship in an 

institutionalized manner and transversal way. 

 

• acts on societ  

 The study implies a more empirical approach of the pedagogical strategy adopted by 

the universities in the teaching of entrepreneurship. This, in turn, presents itself as a 

fundamental strategy for economic and social development in the era of the economy and 

society of knowledge. 

 

• ri ina it  

 Approach to the role of pedagogical tools related to entrepreneurship, relating them to 

broader data that demonstrate the need to deepen the connection between the University and 

entrepreneurship. 
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• e ords 

 Entrepreneurship. University. Teaching. Regulatory Framework of C,T&I. Economic-

social relevance. 

 

 

 

 

1. Introdução: sociedade na era da informação e do conhecimento. 
 

Na sociedade contemporânea a oferta de informação aos indivíduos exerce um papel 

central, especialmente através dos meios de comunicação eletrônicos. Além da hiperoferta de 

informação, os meios eletrônicos desenvolveram-se e desdobraram-se em novos formatos, 

nomeadamente em redes. Nesse, o sentido de circulação da informação não é único (emissor-

receptor), ao contrário, os indivíduos articulam-se e trocam informações, entram em 

discussões, refletem sobre as experiências comuns. 

De uma sociedade de informação emerge, portanto, uma segunda e mais complexa 

camada de interações sociais, onde os indivíduos acessam redes e contribuem para a 

construção de conhecimento: trata-se do que já se convencionou chamar sociedade de 

conhecimento. Enquanto a informação é um mero dado atomístico, conhecimento - do latim 

cognoscere, "ato de conhecer" - implica a articulação de informações e reflexão sobre suas 

relações que possam originar no domínio efetivo de algum aspecto da realidade, das coisas ou 

da natureza humana, em suma, a compreensão efetiva da natureza íntimo de algo. Rerum 

cognoscere causas: penetrar os segredos das coisas.1 

 Na sociedade do conhecimento, a base da economia também sofre modulações, 

desde seus processos de produção até no quê se oferta. “Estamos assistindo a emergência de 

um novo paradigma econômico e produtivo no qual o fator mais importante deixa de ser a 

disponibilidade de capital, trabalho, matérias-primas ou energia, passando a ser o uso 

intensivo de conhecimento e informação.”2 As economias mais avançadas dependerem cada 

vez mais da maior disponibilidade de conhecimento e a vantagem comparativa é determinada 

pelo seu uso competitivo.  
                                                           
1 Extraído de “As Geórgicas de Virgílio”, livro II, v. 490.  
2 BERNHEIM,CHAUÍ, 2008, pg.7 
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Sabendo-se que o conhecimento gera novas ferramentas e aplicações práticas – logo, 

tecnológicas – não é de espantar que a economia tenha passado a basear-se cada vez mais em 

inovações, ou seja, novos conhecimentos revertidos em aplicações de cunho econômico e 

social. 

 
2. Universidades e seu papel no contexto da sociedade e economia do 

conhecimento. 

 

A melhoria que o conhecimento aporta na economia passa a atrair a interação da 

Universidade com o desenvolvimento das atividades econômicas locais e até nacionais – dado 

que aquela é o locus privilegiado para a transmissão e criação de conhecimento.  Em alguns 

casos, a interação entre Universidade, empresas e agentes governamentais atingiu tal ponto de 

complexidade e reverberações econômicas que passou a ser objeto de estudo e teorização, 

dando origem à teoria da Tríplice Hélice, criada por Henry Etzkovitz nos anos 90 com o 

objetivo de descrever o modelo de inovação com base na relação entre as instituições 

Governo-Universidade-Empresa3. Como explicam Myller Augusto Santos Gomes e Fernando 

Eduardo Canziani Pereira 4:  

 
O surgimento da Hélice Tríplice decorreu da união de duas correntes de pensamento 
que ganharam força no começo dos anos de 1990 tendo como pano de fundo o 
debate internacional da relação Universidade-empresa. (...) O modelo surgiu pela 
observação da atuação do MIT (Massachussetts Institute of Technology) e da sua 
relação com o polo de indústrias de alta tecnologia que residia em seu entorno. 
Neste ambiente a inovação é entendida como resultante de um processo complexo e 
contínuo de experiências nas relações, ciência, tecnologia, pesquisa e 
desenvolvimento nas Universidades, empresas e governo, atualmente a Hélice 
Tríplice evoluiu de uma teoria para um modelo de inovação. 

 
 

O funcionamento interno do fenômeno da Tríplice Hélice é caracterizado por um 

“modelo espiral de inovação que leva em consideração as múltiplas relações recíprocas em 

diferentes estágios do processo de geração e disseminação do conhecimento. Cada Hélice é 

uma esfera institucional independente, mas trabalha em cooperação e interdependência com 

                                                           
3 ETZKOWITZ, 1994. 
4 GOMES, PEREIRA, 2015. 
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as demais esferas, através de fluxos de conhecimento”5. Nas palavras do autor original da 

teoria:  

 
Cada uma das hélices [se] desenvolve internamente, mas também interagir [sic] em 
termos de trocas de bens e serviços, e em termos de suas funções. Papéis funcionais 
e institucionais podem ser negociados fora da base de conhecimento baseadas em 
expectativas, como no caso da ‘Universidade empreendedora.6 
 

Seja por conta da enorme relevância econômica que o modelo da tríplice hélice 

atingiu nas economias mais avançadas, seja em razão do novo contexto social da sociedade do 

conhecimento que já alterou a forma de construção do conhecimento por todos os países que 

contam com suas populações majoritariamente integradas à internet e às redes sociais 

eletrônicas, o papel e estrutura pedagógica das Universidades as obrigam a encetarem a 

adaptações.  Pode-se afirmar que nas últimas décadas o mundo acadêmico está a experimentar 

uma “revolução”: “caracterizada pela agregação da função de desenvolvimento econômico 

regional e local, às já clássicas atividades de pesquisa e ensino desempenhadas pela 

Universidade.“7  

Isso acaba por se refletir na busca por novas formas de organização acadêmica que 

permitam à educação superior responder melhor às exigências da sociedade e a uma melhor 

adaptação ao seu papel em relação à natureza da ciência contemporânea8. Nesse sentido, os 

debates da Conferência Mundial sobre Educação Superior de 1998 expuseram como todas as 

regiões do mundo estavam já passando por um processo de transformação universitária.   

Mais do que nunca a geração de conhecimento e de pessoas capacitadas a transitarem 

nesse novo cenário constitui a grande chave para o desenvolvimento dos países.  

Por sua vez, a Declaração de Santo Domingo9 afirma que a sociedade do 

conhecimento “implica o aumento das capacidades tecnológicas, combinando metodologias 

tradicionais e modernas, que estimulem a criação científica e tornem viável o 

desenvolvimento humano sustentável”.  A respeito das relações entre ciência, tecnologia e 

sociedade, afirma ser “indispensável aprimorar o conhecimento e a análise, e contribuir para a 

harmonização do inter-relacionamento complexo entre ciência, tecnologia e sociedade.” Por 

                                                           
5 STAL, FUJINO, 2005, apud GOMES, PEREIRA, 2015, pg. 137. 
6 ETZKOWITZ et al, 2000, p. 314, apud GOMES, PEREIRA, 2015, pg. 140. 
7 BRISOLLA et al, 1997, pg. 187. 
8 BERNHEIM, CHAUÍ, 2008, pg. 31-32. 
9 DECLARAÇÃO DE SANTO DOMINGO, 1999. 
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sua vez, a Declaração Mundial sobre a Educação Superior10 chancela as mudanças nas 

relações econômicas e o papel do conhecimento nesse processo: 

 
Em um contexto econômico caracterizado por mudanças e pelo surgimento de novos 
paradigmas de produção baseados no conhecimento e suas aplicações, e no 
tratamento da informação, os vínculos entre educação superior, mundo do trabalho e 
outros setores da sociedade deveriam ser fortalecidos e renovados. (art. 7º, a.) 

 

Justamente por tal razão, o conceito de “Universidade empreendedora” procura 

desenvolver este caráter empreendedor e gerador de valor econômico. Segundo explica 

AUDY, o renomado autor ETZKOWITZ define a Universidade Empreendedora como aquela 

“tendo a capacidade de gerar uma direção estratégica a seguir, formulando objetivos 

acadêmicos claros e transformando o conhecimento gerado na Universidade em um valor 

econômico e social”, sendo a Universidade “um ambiente propício à inovação, pela 

concentração de conhecimento e de capital intelectual, onde os estudantes são uma fonte de 

potencial empreendedores”.11 

  

2.1. Constituição e Novo Marco Regulatório de Ciência Tecnologia e Inovação 

 

No contexto pátrio, a Constituição Brasileira de 198812 já atribuía as Universidades 

um papel educativo que respeitasse ao princípio de “indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão” (art. 207), de forma que sua promulgação à Universidade já cabia ocupar o lugar 

de geradora de conhecimento e ferramentas que fossem adequados aos problemas concretos 

da sociedade brasileira.  

Incrementando-se a isso, e refletindo o consenso sobre a necessária interação entre 

Universidade-Empresas-Estado, seguiu-se a emenda constitucional n. 85 de 2015 que alterou 

vários artigos constitucionais, adicionou outros, elevando a integração entre ciência, 

tecnologia e inovação a verdadeiro fim programático do Estado. Ressalte-se a total reforma 

dada ao capítulo IV do Título VIII, o qual passou a se chamar de “Da Ciência e da 

Tecnologia”, para “Da Ciência, Tecnologia E Inovação", deixando clara a opção 

                                                           
10 Disponível em  http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-a-
Educa%C3%A7%C3%A3o/declaracao-mundial-sobre-educacao-superior-no-seculo-xxi-visao-e-acao.html 
11 AUDY, 2006, pg. 268. 
12 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 
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constitucional pela adoção do modelo de integração da economia ao desenvolvimento 

científico, ou, da Tríplice Hélice. 

Por fim, a Lei Federal n. 13.24313 – novo Marco Regulatório da Ciência, Tecnologia 

e Inovação – regulamentou a emenda constitucional 85/15, trazendo uma ampla reforma 

legislativa com vistas a aperfeiçoar os instrumentos de articulação entre os diferentes agentes 

da Tríplice Hélice, de forma a incentivar as interações recíprocas entre Empresas, 

Universidade e Governo. 

 
3. Universidade e Empreendedorismo. 

 

O cenário desenhado até aqui coloca diante das Universidades brasileiras o desafio 

de exercerem um novo papel, o de promotoras do desenvolvimento econômico local, seja 

através da criação de soluções científico-tecnológicas pertinentes ao cenário social, seja pelo 

incentivo e capacitação de empreendedores, que são os responsáveis por aportar o 

conhecimento gerado nas Universidades na sociedade e na economia, especialmente na forma 

de inovação.  

Além desse fator, é reconhecido o papel dos empreendedores no desenvolvimento 

econômico das nações em uma época em que grandes corporações estão progressivamente 

diminuindo sua taxa de ocupação de mão de obra por meio de reestruturações e downsizing14. 

Micro, pequenas e médias empresas (PME´s) contribuem de forma cada vez mais significativa 

para a colocação deste efetivo, no aproveitamento das oportunidades surgidas por meio de 

novos nichos de mercado15 e no aumento da distribuição de renda. 

Nos países onde há apoio e incentivo a novos empreendedores, constatou-se um 

crescimento econômico e queda da taxa de desemprego16. Nos Estados Unidos, para citar um 

exemplo prático dos resultados obtidos mediante a aplicação robusta de incentivo ao 

empreendedorismo exemplo, o Massachusetts Institute of Technology (MIT) ofereceu 60 

cursos relacionados a empreendedorismo entre 2014 e 2015, além de cursos intensivos com 

viés prático e um programa de aceleração para empreendedores, entre outras iniciativas. A 

                                                           
13 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm. 
14 FERREIRA et al, 2006, pg. 209. 
15 Idem, idem. 
16 DORNELAS, 2005, apud AMÂNCIO et al, 2013.  
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longo prazo, 30.000 empresas fundadas por ex-alunos do MIT estavam ativas no mercado em 

2014¹, empregando 4,6 milhões de pessoas e produzindo receitas anuais de US$ 1,9 trilhões17. 

Portanto, pode-se afirmar que o empreendedorismo passou a ser a causa de 

desenvolvimento da economia e geração de empregos. 

Diante disso, existe certo consenso18 de que a Universidade pode e deve se colocar 

como um local onde o empreendedorismo seja incentivado, até certo ponto ensinado19 e 

apoiado. Essas três facetas traduzem-se em metodologias pedagógicas, estratégias e um 

conjunto de atividades e iniciativas que acompanham a jornada do aluno-empreendedor desde 

a fase de despertamento de sua vocação até o de integrá-lo ao mercado e a outros 

empreendedores.  

Entretanto, estariam as Universidades Brasileiras então cumprindo o seu papel 

“empreendedor”?  

Em que pese a relativa novidade do tema do “empreendedorismo” na realidade 

brasileira, especialmente se comparado com a sua integração já desde a década de 50 do 

século passado em Universidades americanas20, o presente artigo reflete o trabalho 

exploratório realizado a partir dos principais e mais recentes dados empíricos coletados com 

vistas a aferir o grau e qualidade do impacto que a Universidade exerce no empreendedorismo 

de seus alunos.  

 

4. Descompasso entre a realidade da Universidade e as necessidades para o 

cumprimento do seu papel empreendedor. 

 

Como base em dados empíricos a serem expostos, pode-se afirmar que, infelizmente, 

a maioria das Universidades ainda não absorveu uma cultura empreenderora, reverberando na 

falta de adoção de ferramentas institucionais e pedagógicas adequadas à assunção do seu 

papel como indutoras do empreendedorismo e desenvolvimento econômico. Isso se reflete 

                                                           
17 Entrepreneurship and Innovation at MIT: Continuing Global Growth and Impact - Edward B. Roberts, Fiona 
Murray,  and J. Daniel Kim MIT (2015) Sloan School of Management, apud ENDEAVOR, 2016, pg. 3 
18 FERREIRA et al, 2006. 
19 “[...] cada vez mais, acredita-se que o processo empreendedor pode ser ensinado e entendido por qualquer 
pessoa e que o sucesso é decorrente de uma gama de fatores internos e externos ao negócio, do perfil do 
empreendedor e de como ele administra as adversidades que encontra no dia-a-dia.” DORNELAS, 2001, p. 38, 
apud AMANCIO et al, 2013, pg. 95. 
20 FERREIRA et al, 2006. 
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especialmente na forma como empreendedorismo é vivenciado nas Universidades, ou seja: na 

formulação dos currículos, na pesquisa e na oferta das atividades de extensão e na disparidade 

do tratamento dado ao tema entre as Universidades. Em suma, “as Universidades não 

possuem uma estrutura que apoia a jornada completa do [aluno] empreendedor”21. 

Primeiramente, salta aos olhos a grande disparidade na percepção quanto ao 

cumprimento do papel empreendedor da Universidade entre alunos e professores: enquanto 

cerca de 65% dos professores estão satisfeitos com iniciativas de empreendedorismo dentro 

da Universidade, a média de satisfação entre alunos é de 36%22. A mensagem é clara: as 

Universidades não estão atendendo às necessidades dos alunos.  

Quanto aos currículos, “Inspiração para empreender” destaca-se como tema de 

54,4% das disciplinas de empreendedorismo. Se por um lado tal disciplina cumpre a função 

importantíssima de instigar os alunos a considerarem o empreendedorismo como opção de 

carreira, por outro, revela ou o desconhecimento ou o desinteresse por parte das 

Universidades em promover disciplinas específicas às necessidades empreendedoras de cada 

especialidade profissional. Por exemplo, programas que proporcionam maior visão e viés 

inovadores, como criação de novos negócios, gestão de pequenos negócios, franquias e 

inovação e tecnologia, estão presentes em somente 6,2% das instituições, em média. Ou seja, 

“a Universidade possui disciplinas que motivam os alunos a darem o primeiro passo, mas 

deixa a desejar ao não os ajudar nos passos seguintes”.23 

Outras ações que já são tradicionais em Universidades estrangeiras que são 

referência em empreendedorismo, no Brasil são exceções. Programas de incubadoras e 

eventos que estimulem a integração e compartilhamento de experiências entre profissionais, 

investidores e alunos-empreendedores são vistos como essenciais, mas somente 38,78% das 

Universidades, em média, oferecem essas oportunidades. Além disso, um programa de acesso 

a investidores mediado pela Universidade existe em apenas 22,6% das Universidades, ainda 

que seja considerado essencial para 52,2% dos empreendedores universitários24. 

   O empreendedorismo não é pensado em nossas Universidades como um conjunto 

interdisciplinar e transversal de atividades, estratégias e ferramentas que apoiem toda a 

jornada empreendedora do aluno. Como consequência, constata-se a “falta de estratégia e 
                                                           
21 ENDEAVOR/SEBRAE, 2016, pg. 4 
22 ENDEAVOR/SEBRAE, 2016. 
23 ENDEAVOR/SEBRAE, 2016,  pg. 4. 
24 ENDEAVOR/SEBRAE, 2016. 
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institucionalização dos programas de empreendedorismo”, exemplificada em “criação de 

iniciativas isoladas e que tem sua continuidade dependente do professor ou do aluno 

fundador”25.  

 Causa grande preocupação o perfil não-disruptivo dos alunos. Mesmo entre os 

alunos empreendedores – ou seja, aqueles que já se engajaram na atividade econômica como 

empresários - observou-se uma baixíssima taxa de inovação: só 4% desses possuem um 

produto ou serviço novo no mercado nacional.26 Em geral, seus empreendimentos 

concentram-se em setores tradicionais da economia.  

De acordo com os dados ventilados, a atuação da Universidade não estimula a 

inovação, ambição e até a confiança nos alunos: além da baixa adesão desses à atividades 

inovadoras e pouca perspectiva de crescimento, observou-se também um certo paralelismo 

entre a conduta de aversão ao risco dos alunos (o que é fatal para o desenvolvimento da 

Inovação) e a dos professores empreendedores. 

Em paralelo, a pesquisa GEM (Empreendedorismo no Brasil, 2015) aponta que, 

segundo especialistas, o principal fator limitante à atividade empreendedora no Brasil 

constitui "educação e capacitação"27: 

 
Fonte: GEM, 2015, pg. 19 

 
Na mesma pesquisa, os especialistas entrevistados também aludiram como condição 

limitante ao empreendedorismo no Brasil a educação e capacitação em dos níveis básico, 

                                                           
25 Idem, idem. 
26 Idem, idem, pg. 5. 
27 GEM, 2015, pg. 19. 
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fundamental e técnico “que historicamente têm como foco a formação de mão de obra para o 

mercado de trabalho ou para setor público, sem a devida ênfase ao empreendedorismo"28. Ou 

seja, há um cruzamento de falta de preparo técnico com a falta de cultura empreendedora, 

redundando no não despertar da vocação empreendedora, como já aludido.  

Vejamos os dados mencionados até aqui com maiores detalhes: 

4.1. Currículos e práticas pedagógicas. 
 

Um dos aspectos negativos constados consiste na disparidade na oferta de disciplinas 

de empreendedorismo entre os cursos. Enquanto 50% dos cursos de engenharias e ciências 

sociais aplicadas (administração e outras) contam com disciplinas de empreendedorismo, 

outras áreas de conhecimento têm pouquíssima oferta daquelas disciplinas, como ocorre em 

ciências agrárias, da saúde, biológicas e humanas. 

Além disso, o conteúdo das disciplinas em empreendedorismo limita-se apenas ao 

primeiro degrau da jornada empreendedora, qual seja, o despertar da vocação:  “Inspiração 

para empreender” destaca-se como tema de 54,4% das disciplinas de empreendedorismo29. Já 

os programas que disciplinas que proporcionem maior visão e viés inovadores, como “criação 

de novos negócios, gestão de pequenos negócios, franquias e inovação e tecnologia, estão 

presentes em somente 6,2% das instituições, em média”30. Ou seja, a Universidade possui 

disciplinas que motivam os alunos a darem o primeiro passo, mas deixa a desejar ao não os 

ajudar nos passos seguintes. 

                                                           
28 Idem, pg. 18. 
29 ENDEAVOR/SEBRAE,  2016, pg. 4 
30 Idem, idem. 
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Fonte: ENDEAVOR/SEBRAE, 2016, pg. 25 

 

A mesma disparidade no tratamento do empreendedorismo foi encontrada da análise 

das faculdades de Administração31. Dentre os 19 cursos analisados, 2 sequer ofereciam 

matérias de empreendedorismo. Na amostra, observou-se também grande disparidade entre os 

graus ou estádios de desenvolvimento do ensino de empreendedorismo32: 18% contavam com 

um centro de empreendedorismo (elevado grau de estímulo à atividade empreendedora), 52% 

contavam com um conjunto de disciplinas específicas (diversas disciplinas dentro de uma 

estratégia de formação empreendedora), 24% utilizavam apenas uma disciplina específica 

(formalização pela presença de uma disciplina na grade curricular) e 6% de atividades 

isoladas (geralmente informais demandadas por alunos ou estimuladas por professores). 

Observa-se também uma prevalência negativa da abordagem teórica frente a métodos 

e atividades práticas, contrariando a própria natureza do empreendedorismo.  

“Empreendimento não é nem ciência nem arte. É uma prática”.33  

Em outro levantamento sobre o método de ensino de empreendedorismo nos cursos 

de graduação em Administração no Brasil, quanto a ferramentas e a metodologias de ensino, 

os recursos mais comumente utilizadas eram: Computadores (89%), Acesso à internet (90%), 

Retroprojetor (41%), Datashow (90%), Acervo de livros (94%) e Convênio com empresas 

                                                           
31 FERREIRA  et al, 2006, pg, 218 
32 Segundo classificação de Andrade e Torkomian (2001), apud FERREIRA et al, 2006,  pg.218 
33 DRUCKER, 1986, p. 16, apud AMÂNCIO et al, 2013, pg 112.  
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(42%), 15% citaram ainda meio de transporte para atividades de campo. (pgs. 106-107). Nas 

bancas de final de curso, raramente profissionais, fora professores, eram chamados para 

avaliarem os planos de negócios desenvolvidos pelos alunos: apenas 17% convidavam 

empresários, representantes de associações comerciais e empresariais (9%), representantes de  

incubadoras (6%), investidores (5%)e consultores do Sebrae (4%) dos casos analisados34. 

Outro dado que chama atenção diz respeito à falta de acompanhamento da implantação dos 

negócios desenvolvidos a partir dos TCCs, sendo que 64% das IES afirmaram que não fazem 

este acompanhamento, desconsiderando a importância de tal prática.  

 Além disso, constata-se que tais cursos “organizam seus currículos visando à 

formação de profissionais que atuem como gerentes em grandes organizações, esquecendo-se 

da realidade das pequenas e médias empresas nacionais”35. Como observam os autores, a 

abordagem tradicional das faculdades de Administração no Brasil privilegiam a formação de 

empregados, negligenciando a capacitação à inovação. 36 

A ênfase numa abordagem teorética frente à prática aparenta tratar-se de um traço 

cultural mais amplo e profundo da cultura da Universidade brasileira, afetando não apenas o 

ensino do empreendedorismo, mas até mesmo a produção científico-acadêmica como um 

todo. Enquanto o a produção científica cresceu exponencialmente especialmente desde os 

anos 90, ela se concentra na produção bibliográfica, revertendo muito pouco em produção 

tecnológica e em patentes: 

 
Brasil: produção científica x Produção tecnológica 

                                                           
34 AMÂNCIO et al, 2013, pg 112-113.   
35 DOLABELA, 1999, p. 35 apud: Idem, pg. 99 
36 AMÂNCIO et al, 2013, pg. 99.  
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Fonte: Revista Época, Ciência e Tecnologia, 2011 apud VILELA, Evaldo. Debate público, 2016, pg. 4 

 
Retornando à análise do cenário mais amplo, verificou-se também que a 

interdisciplinariedade e convivência entre alunos de áreas diversas não é sempre 

oportunizada, fechando as portas para a possibilidade de surgirem parcerias complementares: 

 
Em cerca de 50% dos cursos de engenharias e ciências sociais aplicadas 
(administração e outras), há disciplinas de empreendedorismo. Em contrapartida, 
outras áreas de conhecimento têm pouquíssima oferta de disciplinas, como ciências 
agrárias, da saúde, biológicas e humanas - em torno de 30% de oferta das disciplinas 
para esses cursos. Uma maneira de ampliar e democratizar o acesso a elas é permitir 
que sejam frequentadas por alunos de diferentes cursos, o que é o caso de disciplinas 
abertas/sem restrições, presentes em somente 35,5% das instituições. Disciplinas 
transversais, em que alunos de diferentes cursos interagem na mesma sala de aula, 
também são adotadas por somente 41,1% das Universidades. Essa troca é importante 
para aumentar o acesso às disciplinas e também para que o aluno conheça outros 
alunos de diferentes formações e referências. Empreender é uma prática 
interdisciplinar, e muitos futuros sócios ou parceiros podem se encontrar em 
disciplinas de empreendedorismo.37 

 
 
4.1.1. Iniciativas extracurriculares 
 

                                                           
37 ENDEAVOR/SEBRAE, 2016, pg. 26 
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Como já sublinhado, o empreendedorismo consiste prioritariamente numa prática, na 

concretização efetiva dos conhecimentos teóricos. Por tal razão, atividades práticas são 

essenciais na educação empreendedora para desenvolver novas competências no aluno, sua 

integração com uma rede profissional colaborativa (empresários, investidores, outros alunos e 

de diferentes cursos) e o próprio desenvolvimento de negócios. 

A pesquisa ENDEAVOR classificou os diversos tipos de iniciativas extracurriculares 

em três categorias: pesquisa, eventos e programas extracurriculares. Por “pesquisa” buscou-se 

apurar principalmente a concessão de bolsas para pesquisadores voltados especialmente para 

empreendedorismo, infraestrutura voltada a tais atividades, se os professores estão envolvidos 

com empreendedorismo e seu comportamento empreendedor.  

Os “eventos”, por sua vez, são as atividades que servem para “conectar o aluno ao 

ecossistema empreendedor ou criar espaços temporários de suporte ao aluno com esse perfil, 

como feiras de empreendedorismo, rodas de conversa com empreendedores, competições de 

ideia de negócio, planos de negócio ou competições de pitch”38. Já “programas 

extracurriculares” incluem os programas e infraestrutura que sejam “espaços e programas de 

criação, inovação, motivação e suporte ao empreendedor. Neles estão incluídos “parques 

tecnológicos, incubadoras e aceleradoras, serviços de apoio ao negócio, mentorias, 

laboratórios de empreendedorismo e/ou inovação/criatividade, entre outros.”39  

Apurou-se que ainda é prevalente o cenário com Universidades ofertando iniciativas 

isoladas, quando se faz necessária a oferta simultânea de diversas e integradas iniciativas a 

fim de obter um efeito sinérgico. 

 
Entre 29 possíveis iniciativas de empreendedorismo que os professores deveriam 
indicar existentes em sua Universidade, 5% afirmaram que sua instituição não 
possuía nenhuma das citadas. Entre sete opções de pesquisa, 12% afirmaram que 
não havia nenhuma das apresentadas; entre sete tipos de eventos, esse número foi de 
14%, e entre 12 programas extracurriculares e infraestruturas possíveis, 27% 
indicaram não ter este tipo de iniciativa. Pode-se ver também que, apesar de 30,6% 
das Universidades oferecerem cinco ou mais atividades por categoria, em média, 
mais de 10% das Universidades têm apenas uma iniciativa. Ou seja, ainda há muitas 
instituições que oferecem apenas um evento, ou apenas uma bolsa de pesquisa, por 
exemplo. Iniciativas isoladas que não atendam às necessidades da jornada 
empreendedora.40 

 

                                                           
38 Idem, pg. 29 
39 Idem, Idem. 
40 ENDEAVOR/SEBRAE, 2016,  pg. 30 
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Tem-se que 78% das IES têm ao menos uma iniciativa do tipo, todavia, a principal 

iniciativa consiste em “palestras com empreendedores” (presentes em 58% das 

Universidades), destoando das melhores práticas internacionais que coloquem o aluno como 

protagonista e criador.  

 
[...] eventos em que o aluno é protagonista, como competições de pitch ou 
hackathons, são as menos presentes, com 19% e 24% de oferta entre IES, 
respectivamente. Em palestras e feiras, o aluno é receptor de teoria e conteúdo; é 
preciso expandir programas, bolsas e eventos em que o aluno é criador, capaz de ter 
experiências práticas, desenvolvendo competências  empreendedoras com suporte da 
Universidade.41 

 
 Chama a atenção que os próprios alunos empreendedores, ao contrário da média dos 

docentes, percebem a necessidade de atividades extracurriculares mais práticas: 

 
“Outras ações são demandadas, especialmente por aqueles universitários que já estão 
empreendendo ou pretendem fazer isso logo. Em média, 56% dos alunos 
empreendedores acreditam que iniciativas de empreendedorismo, como disciplinas, 
incubadoras e eventos são essenciais ao prepará-los para empreender, mas somente 
38,78% das Universidades, em média, oferecem essas oportunidades. Além disso, 
um programa de acesso a investidores mediado pela Universidade, por exemplo, é 
essencial para 52,2% dos empreendedores universitários; porém, apenas 22,6% das 
Universidades têm uma iniciativa assim.”42 

 
 

 
Fonte: ENDEAVOR/SEBRAE, 2016, pg. 32. 

                                                           
41 Idem, pg. 32 
42 Ibidem, pg. 4 
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Quanto ao item “pesquisas”, os dados podem ser considerados positivos, mas com 

possibilidades de ampliação e diversificação: 

 
Entre os professores entrevistados, 43,7% afirmam que há professores  envolvidos 
em pesquisa de empreendedorismo em sua instituição. Um terço afirma  que  há  
pesquisas  sobre  o  comportamento empreendedor, e um número  próximo  afirma  
que  há  cadeiras de pesquisa em empreendedorismo na sua instituição.  A média de 
iniciativas é 2,85 por Universidade e 28,8% possuem mais de 5 iniciativas. Por volta 
de 12% afirmaram  que  não  há  nenhum  programa de pesquisa com os temas 
citados.43 

 
 
Como apontado pela tabela seguinte, nenhum dos temas de grande relevância para a 

pesquisa em empreendedorismo são encontráveis em mais da metade das IES pesquisadas, 

confirmando a possibilidade de ampliação da pesquisa acadêmica nesse seara: 

 
                                                           
43 ENDEAVOR/SEBRAE, 2016, pg. 31 
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Fonte: ENDEAVOR, 2016, pg. 31. 
 
 

No quesito “programas extracurriculares e infraestrutura para práticas 

empreendedoras” encontrou-se a maior disparidade na oferta:  

 
Dentre 11 iniciativas possíveis de programas extracurriculares e infraestrutura 
empreendedora, 27,8% dos professores afirmaram que sua Universidade não 
oferecia nenhuma das opções. Na outra ponta, 35% delas possuem cinco ou mais 
programas desse tipo. A média é de 3,7 iniciativas.  Pelos resultados, percebe-se que 
não é consenso entre as Universidades o empreendedorismo ser prioridade ou não: 
há uma boa parte com muitas opções e outra boa parte com pouquíssimas iniciativas. 
Cerca de um terço dos professores afirmaram  que  sua  instituição  possuía  
mentorias,  assim  como  confirmaram a presença de incubadoras/aceleradoras.  
Estruturas  físicas  ficaram com os piores resultados, mas ao menos 57,5% dos 
professores confirmaram  que  suas  Universidades  tinham ao menos uma das 
estruturas.44 

 

                                                           
44 ENDEAVOR/SEBRAE, 2016, pg. 35 
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Fonte: ENDEAVOR/SEBRAE, 2016, pg. 35 

 

Em resumo, pode-se constatar que uma parte pequena das instituições oferece uma 

gama diversificada de iniciativas extracurriculares, ao passo que a maioria ou não oferece ou 

tem atividades isoladas. De forma que concordamos com a conclusão de que “a visão e 

priorização do empreendedorismo no ensino superior brasileiro não é algo uniforme entre 

instituições, e o aluno fica sujeito à sua escola.” Consequentemente, não existe uma 

institucionalização do empreendedorismo, as iniciativas costumam serem resultado da ação 

isolada de alunos e professores conscientes de suas necessidade, mas que após, não contam 

com o suporte institucional para sua continuidade na ausência dos fundadores. Em média, há 

apenas um centro em cada Universidade responsável pela produção e disponibilização de 

atividades e iniciativas de empreendedorismo; cerca de 17,9% não possui nenhum centro que 
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institucionalize esse tipo de iniciativa45. Em quase metade das IES pesquisadas, o 

empreendedorismo fica relegado às faculdades de Administração e Negócios (44%)46 

A falta de uma visão unificada e institucionalizada sobre o empreendedorismo e 

como deve ser a sua vivência na Universidade obstaculiza a criação de ferramentas 

institucionais que permitam a integração entre alunos e professores com a sociedade (com 

empresários, ex-alunos, investidores, etc), impede a transversalidade do ensino e vivência do 

empreendedorismo, assim como a interdisciplinaridade e integração de alunos de diversas 

faculdades no âmbito da experiência empreendedora. 

 
4.4. A Universidade e sua integração no ecossistema empreendedor local 
 
No contexto da tarefa da “Universidade empreendedora” e do modelo de 

desenvolvimento econômico-social exemplificado pela Tríplice Hélice, a efetiva integração 

da Universidade à economia local torna-se componente chave para o cumprimento das 

expectativas que a sociedade, diante das mudanças de paradigma econômico já comentadas, 

passa a colocar sobre a Universidade, especialmente a pública: 

 
As Universidades são agentes-chaves nas economias locais: muitas vezes, são a 
principal instituição da região, espaços de desenvolvimento e criação técnica de alta 
qualidade. Elas também são agentes de recuperação econômica - fornecendo novos 
talentos, negócios/empreendedores e tecnologias. Por isso, é necessário que sejam 
mais conectadas à comunidade, para poder servi-la melhor, gerando mais empregos, 
melhores pessoas e inovação. Isso gera um ciclo virtuoso de riqueza regional, que 
retorna para a Universidade por meio de investimentos e projetos/tecnologias mais 
complexas.47 

 
Um importante indicador sobre a relevância de uma Universidade ao ecossistema 

econômico consiste no recebimento de investimentos externos: apenas 15% das 

Universidades já receberam subsídios/verbas externas para atividades de 

empreendedorismo48. Além disso, os principais parceiros são entidades de caráter público ou 

do terceiro setor.  Quanto à troca de apoio com agentes externos, os principais parceiros, 

novamente, não são entes privados do ecossistema econômico, destaca-se a articulação com 

outras entidades de caráter público: 

                                                           
45 ENDEAVOR/SEBRAE, 2016, pg 36. 
46 Idem,pg 36. 
47 Idem, pg 39. 
48 Idem, pg 39. 
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Fonte: ENDEAVOR/SEBRAE, 2016, pg. 40. 

 
Pode-se observar esse mesmo “fechamento” do ecossistema das Universidades 

quando analisado qual o grau de adoção de programas que dialogam com agentes externos 

que são comuns na prática internacional. São programas que visam “desenvolver a ligação 

entre teoria e prática e aproximar a comunidade do que está sendo criado dentro da 

Universidade”. No geral, é rara a oferta de tais iniciativas entre as IES pesquisadas : programa 

para ex-alunos (15,6%), redes de contatos de investidores para alunos empreendedores 

(22,6%), atividades de ensino empreendedor em colaboração com alunos do ensino 
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fundamental (15,4%), atividades de ensino empreendedor em colaboração com alunos do 

ensino médio (14,8%).49 

 Quanto às vagas de emprego e estágio oferecidas aos alunos por meio das 

Universidades, micro e pequenas empresas se destacam como destino de tais vagas (48,2%). 

Por outro lado, apenas 29,7% das Universidades oferecem oportunidades de trabalho em 

startups. Ou seja, o aluno tem mais contato com experiências empreendedoras tradicionais 

frente às de visão mais ambiciosa e inovadora. Esse dado pode ser um dos fatores que levam a 

que os alunos universitários empreendedores brasileiros sejam pouco inovadores. Ainda, 

observou-se baixa diversificação no tipo das vagas ofertadas (média de 2,57 tipos ofertados). 

Por fim, quanto à integração da Universidade no ecossistema econômico e 

empreendedor, chamou grande atenção a relativa desconexão entre a classe docente e o 

mercado: na maior parte das Instituições de Ensino os professores que ocupam o papel de 

“promotores do empreendedorismo” em ambiente universitário não fazem parte do 

ecossistema empreendedor das cidades e pouco interagem qualitativamente com ele, em 

níveis até bem inferiores à interação qualitativa empreendida por iniciativa exclusiva dos 

próprios alunos: 

 
Prova disso é que, entre os professores que se consideram influências no 
empreendedorismo das suas Universidades, 46% nunca tiveram experiência como 
empreendedores, e 53,8% dos que afirmam ter tido prestam consultoria. Ademais, só 
6,3% dos professores atualizam-se por meio de conversas com agentes ligados ao 
mercado (48,5% entre os alunos empreendedores conversam com executivos e 
empreendedores e acreditam que é útil). e o recurso mais utilizado para esse fim é 
principalmente a internet, opção de quase 30% deles, o mesmo acontecendo entre 
alunos.50 

 
Ainda, entre esses professores, 70% não possuem atualmente um negócio (57,8% já 

tiveram em algum momento)51, e, dos que empreendem, mais da metade apenas prestam 

serviço de consultoria52.   

Esses dados contrastam com a autopercepção que os professores, em geral, possuem 

de seu papel diante do desenvolvimento econômico e empreendedor: 

                                                           
49 ENDEAVOR/SEBRAE, 2016,  pg. 41. 
50 Idem,pg.52. 
51 Idem, pg. 53. 
52 Idem, pg 55. 
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Fonte: ENDEAVOR/SEBRAE,2016 pg. 48 
 
Na média, 30% do total de professores entrevistados veem-se como agentes ativos ou 

lideranças na promoção do empreendedorismo, e mesmo esses pouco interagem com o 

ecossistema econômico local. Ou seja, provavelmente esses professores veem-se como 

agentes ativos ao compararem suas ações com as de seus colegas, dado o ambiente fechado e 

relativamente até hostil ao empreendedorismo encontrável nas Universidades, não com as 

práticas internacionais ou com as mais adequadas segundo a ótica dos alunos ou dos 

empresários. Em compensação, no ambiente universitário, esse grupo de professores 

efetivamente envolvem-se em atividades práticas de ensino empreendedor:  envolvem-se em 

programas de mentorias para os alunos (54,7%),  programa “Bota pra Fazer”53 (51,7%), 

                                                           
53 “Bota Pra Fazer (BPF) é a mais completa plataforma educacional para o desenvolvimento de cursos de 
empreendedorismo e criação de novos negócios, desenvolvida pela Endeavor e pelo SEBRAE. Fonte: 
ENDEAVOR/SEBRAE, 2016, pg. 51, nota 6. 
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incubadoras e aceleradoras (48,4%) e entidades estudantis (45,1%), e programas que 

aproximam o professor do aluno interessado em temas de empreendedorismo.54 

Outro dado que pode nos revelar sobre a influência que a cultura e o modelo 

institucional da Universidade exerce sobre os professores quanto a empreendedorismo, foi a 

constatação que quanto menor o tempo de casa do professor, maior a interação desse com o 

ecossistema local para sua atualização: cerca de 40% dos professores líderes em 

empreendedorismo com menos de 10 anos de experiência têm um negócio em funcionamento 

atualmente, contra 29% dos professores com mais de 10 anos de experiência; os professores 

com menos  tempo de academia também atualizam-se mais por meio da conversa com agentes 

de mercado (9,5%) e da internet (42,6%) do que professores com mais de 10 anos de casa 

(5,6% e 20,6%, respectivamente). Estes professores se atualizam mais através de livros 

(21,4%), diferentemente dos professores mais jovens (9,3%).55 

 
5. Efeitos: o baixo impacto da Universidade no estímulo ao empreendedorismo. 
 

5.1. As Universidades não estimulam a vocação empreendedora: 
 
 

De acordo com os dados levantados, em média, a Universidade brasileira não 

influencia no despertar da vocação empreendedora (73,3% dos alunos não têm a intenção de 

abrir um negócio)56, antes, ela forma preponderantemente funcionários públicos ou mão de 

obra para empresas já constituídas.  Para mais de 70% daqueles que não querem empreender, 

a primeira opção de carreira é trabalhar no setor público (43%) ou em uma grande empresa 

(27%).  

Todavia, 30% do contingente não-empreendedor dos alunos alega que o principal 

motivo para não empreender repousa na mera ignorância, pois nunca refletiram sobre o 

assunto57, ou seja, essa é a parcela de alunos não-empreendedores que poderiam ser 

influenciados pela Universidade no eventual despertar vocacional, dado que se constatou uma 

relação direta entre essas experiências e a vontade de empreender58. Dados sugerem que os 

alunos expostos a experiências empreendedoras na Universidade são efetivamente 

                                                           
54 Idem, pg 51. 
55 ENDEAVOR/SEBRAE, 2016, pg. 54 
56 Idem, pg 8.  
57 Idem, pg. 12. 
58 Idem, pg. 23. 
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influenciados. Caso o aluno não possua uma experiência prévia com empreendedorismo, será 

em uma dessas atividades patrocinadas pela Universidade que o aluno pensará no assunto pela 

primeira vez, podendo vir a considerar a prática empreendedora como uma escolha de carreira 

e de vida. Além disso, cursar disciplinas voltadas ao empreendedorismo aumentam a 

confiança do futuro empreendedor, a percepção do risco e dificuldade da atividade diminui 

sensivelmente entre os alunos que cursaram tais disciplinas59. 

Essa impressão é reforçada pelo contraste da posição do Brasil no ranking do GEM 

internacional: enquanto ocupa a 19ª posição em população que considera a opção de 

empreender, em qualidade do ensino de empreendedorismo a nota obtida pelo Brasil é de 1,42 

numa escala de 1 à 5 (média GEM/2016 internacional de 1,92).60 

Ainda sobre o baixo impacto da Universidade sobre o despertar da vocação 

empreendedora, o mais desconcertante foi o dado levantado pela pesquisa Empreendedorismo 

no Brasil – 201561: os indivíduos com escolaridade de segundo grau completo são os mais 

ativos, enquanto que os indivíduos com curso superior completo são os menos ativos!  

 

Efetivamente, os alunos-empreendedores entrevistados relataram que os fatores mais 

importantes para despertarem sua vocação foram outros fora a Universidade (especialmente a 
                                                           
59 ENDEAVOR/SEBRAE, 2016, pg. 24 
60 GEM, 2015-2016. 
61 GEM, 2015, pg. 7. 
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família, 72%). A média de alunos que concordam que “professores, a Universidade e 

entidades estudantis” foram também uma fonte de inspiração foi de 57%.62 Ainda que pareça 

contraditório esse último dado, ele precisa ser sopesado com outros que revelam que 

efetivamente a Universidade não é o agente central de apoio no enfrentamento de desafios 

para os alunos-empreendedores: ela aparece em último lugar como fonte de apoio para os 

alunos empreendedores. Como já ventilado, chama atenção que alunos-empreendedores 

pouco recorrem aos seus professores para discutirem seus negócios e desafios: apenas um 

terço deles recorre aos seus professores. O que é surpreendente, dado que o professor além de 

ser um canal de comunicação de fácil acesso, deveria ser considerado o profissional melhor 

habilitado a aconselhar: 

Fonte: ENDEAVOR/SEBRAE, 2016 pg 59 

                                                           
62 ENDEAVOR/SEBRAE, 2016,  pg. 59. 
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Paralelamente, existe além de grande descontentamento dos alunos-empreendedores 

sobre as atividades ofertadas por suas Universidades, também um acentuado descompasso de 

percepção da situação entre professores e alunos quanto às estruturas e atividades ofertadas 

pela Universidade: 

Fonte: ENDEAVOR/SEBRAE, 2016, pg. 60. 

Outro sinal de que as Universidades efetivamente não inspiram acadêmicos voltados 

ao setor privado repousa no baixo número de doutores presentes na iniciativa privada num 

comparativo com outros países:  

 
Fonte: CRUZ, Brito, 2000 apud SEGUNDO, 2016. 
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Fonte: CRUZ, Brito, 2000 apud SEGUNDO, 2016. 

 
 
Distribuição percentual dos doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, 

empregados durante o ano de 2008, por seção de classificação nacional de atividades 

econômicas (CNAE) dos estabelecimentos empregadores: 

 

 

 
 

Fonte: Coleta CAPES (CAPES, MEC), e RAIS 2008, APUD: SEGUNDO, 2016. 
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5.2. Mesmo entre os alunos empreendedores, constata-se baixa inovação, a qual 

revela ainda baixa ambição e aversão ao risco. 

 
O perfil médio dos alunos é não-disruptivo. Mesmo entre os alunos empreendedores 

observou-se uma baixíssima taxa de inovação: só 4% daqueles possuem um produto ou 

serviço novo no mercado nacional.63 Em geral, seus empreendimentos concentram-se em 

setores tradicionais da economia, comércio varejista e prestação de serviços (33% e 44%, 

respectivamente), sendo essa distribuição muito similar à distribuição nacional geral.64 Ou 

seja, a Universidade não influencia outras escolhas aos alunos-empreendedores. Constatou-se 

ainda a baixa motivação ou desejo de inovar: “ 75% dos potenciais empreendedores não 

pretendem oferecer um produto ou serviço novo para o Brasil, e só 1,4% quer criar algo 

inovador no mundo”.65  

 
Esses dados apontam que o universitário brasileiro não possui um perfil disruptivo, 
de alguém que vai modificar o mercado e seu ecossistema. Logo, o fato de 83% dos 
empreendedores concordarem com a afirmação “Estou constantemente pensando em 
ideias para inovar no meu negócio”, somado ao fato de poucos criarem produtos e 
serviços novos no país, mostram que a ideia de inovação para o estudante é algo 
muito mais incremental do que uma proposta de transformação de um setor. 

 

Ocorre que a mesma aversão ao risco é constatada entre os alunos empreendedores 

está presente na sociedade em geral.  A pesquisa “Empreendedorismo no Brasil 2015” 

demonstra igualmente seu recrudescimento recente: 

 
Por outro lado, os dados indicam que os brasileiros tornaram-se mais receosos 
com relação a se envolver na abertura de um novo negócio. Observa-se uma 
redução na proporção daqueles que enxergam oportunidades no ambiente em que 
atuam (56% em 2014 e 42% em 2015), assim como entre os que afirmam não ter 
medo de fracassar (61% em 2014 e 50% em 2015).66 

                                                           
 ENDEAVOR/SEBRAE, 2016  g   
 e  g   
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Temos que se a aversão ao risco presente entre os aluno-empreendedores é a mesma 

do resto da sociedade, fica evidenciada a falha da Universidade tanto incentivar quanto em dar 

as ferramentas para a superação dessa aversão.  

Além disso, o perfil dos professores-empreendedores também não inspira a assunção 

de risco pelos alunos: somente 6,1% desse grupo de professores afirmou que seu produto ou 

serviço é novo para o mercado nacional, contra ao menos cerca de dois terços que dizem o 

contrário (produtos e serviços já existentes na sua região ou no mercado nacional).67 O perfil 

dos empreendimentos desses professores são similares aos negócios dos alunos: pequenos e 

pouquíssimo inovadores. O professor-empreendedor possui como atividade uma consultoria 

                                                           
67 ENDEAVOR/SEBRAE, 2016,  pg. 56, 
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(70%), sendo ela prioritária para o professor (81,4% dedicam  a  maior parte do seu tempo 

para a Universidade). Além disso, é baixíssima a ambição por crescer economicamente: 

somente 9,2% dos professores-empreendedores pretendem ter mais de 25 funcionários nos 

próximos 5 anos. Isso pode ser um dos motivos pelos quais o aluno com perfil empreendedor 

não se sinta inspirado pelo professor, já que ele não é um modelo do empreendedor 

ambicioso, que sonha grande e quer inovar. 
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