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Resumo 

Definições para o empreendedorismo são muitas e não existe consenso entre os autores e 
estudiosos do tema. O empreendedorismo refere-se a um processo de tornar-se, de vir a ser;  
muito mais do que ser, estar pronto, definido.  As exigências atuais do mercado de trabalho 
abrem espaço para um profissional inovador, diferenciado, disposto a correr riscos e realizar 
seus objetivos. A educação empreendedora aparece como opção para a formação desse 
profissional, sobretudo num ambiente como o da Engenharia de Produção, onde inovação, 
tecnologia e criatividade são constantemente exigidos do novo profissional. Esse artigo trata 
da relação universidade-empreendedorismo favorecendo o desenvolvimento local do 
empreendedorismo e proporcionando um ambiente favorável ao desenvolvimento de novos 
negócios, apresentados em forma de uma tabela decorrente da revisão bibliográfica 
específica. 
Palavras-chave: Engenharia de Produção; Empreendedorismo; Educação Empreendedora. 
 
1 – Introdução    
A hipótese básica que norteou a condução desse trabalho foi: a Educação Empreendedora nas 
Universidades é um fenômeno amplo de disseminação da cultura do empreendedorismo que 
pode ocorrer de maneira não estruturada propiciando um contexto de estímulo à inovação e 
abertura de novos negócios. A Engenharia de Produção é um ambiente favorável para que 
isso ocorra.   

Diante disso, é possível estabelecer que: a) – elementos de educação empreendedora, ainda 
que com outra nomenclatura, podem estar presentes no contexto que estimulou o 
empreendedorismo nos alunos; b) – a percepção regional de valorização ou repulsa à 
atividade empresarial compõe um elemento decisivo no macro ambiente para a abertura e 
incubação de empresas; c) – a existência e acesso ao suporte financeiro e estrutural é decisivo 
no processo de abertura e incubação de empresas; d) – o perfil do engenheiro de produção 
exigido atualmente pelo mercado está fortemente relacionado ao perfil do empreendedor. 

Ainda que o fenômeno do empreendedorismo não possa ser explicado e definido, não há 
como ignorar sua importância e relevância. Como justificativa para o trabalho estão o 
esgotamento dos postos tradicionais de emprego; importância cada vez maior da pequena 
empresa tanto na geração de empregos quanto na contribuição para o Produto Interno Bruto 
(PIB) das cidades, estados e nações; crescente papel do conhecimento na economia global; a 
possibilidade de desenvolvimento pessoal, auto-realização e liberdade (Paim, 2001) que o 
empreendedorismo proporciona ao fornecer um amplo leque de opções ao aluno visando seu 
crescimento pessoal e profissional.       

Existe “uma notável nível de confusão acerca da definição para empreendedor” (Fillion, 
1998). Por mais que se esforce, a Academia têm falhado na busca por um consenso sobre o 
termo. Ao invés de buscar uma padronização, as definições existentes para 
empreendedorismo parecem refletir muito mais pontos de vista isolados (Rosa, 1992, p.3) do 
que generalizações aplicáveis a qualquer circunstância. Isso tem feito com que, ao passar do 
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tempo, o empreendedorismo tenha se tornando “um amplo rótulo onde estão abrigadas uma 
miscelânea de pesquisas” (SHANE & VENKATARAMAN, 2000 p.217). 

Apesar dessa amplitude de significados, o fenômeno empreendedor está muito ligado à 
abertura ou expansão de uma nova empresa (GEM, 2002). “Áreas de conhecimento 
relacionadas à tecnologia são potenciais geradoras de inovação, conceito fortemente 
associado ao empreendedorismo” (Andrade, 2003, p.145). Devido às suas características 
especiais, a Engenharia de Produção tem se tornado um campo onde o estudo do 
empreendedorismo vem florescendo como em nenhum outro.  

Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontam que 90% dos 
empregos brasileiros estão nas micro e pequenas empresas, 9% nas médias e apenas 1% nas 
grandes empresas (IBGE, 2002). O lado preocupante desses dados é a alta taxa de mortalidade 
das novas empresas que, segundo o SEBRAE, chega a 80% no primeiro ano de existência. 
Segundo dados do Banco do Brasil e PROGER (Programa de Geração de Emprego e Renda), 
em empresas formadas por engenheiros de produção este índice é inferior a 50%. As causas 
deste sucesso podem ser atribuídas à formação gerencial (administração, gerência de recursos 
humanos, financeira), a sólida base matemática e a formação multidisciplinar deste 
engenheiro (ABEPRO, 2006).  

O objetivo deste trabalho é identificar e analisar os elementos educação empreendedora que 
podem estar presentes na relação universidade-aluno-empreendedorismo que favoreceram o 
desenvolvimento local do empreendedorismo proporcionando um ambiente favorável ao 
desenvolvimento de novos negócios à luz da Engenharia de Produção.  

Ao final, é apresentada uma tabela decorrente da revisão bibliográfica específica composta 
por fatores contextuais (estruturados ou não) que estimulam o empreendedorismo nos alunos 
universitários.  

2 – O empreendedorismo 
O termo empreendedor é um neologismo que está sendo incorporado à Língua Portuguesa e 
vem sendo amplamente utilizado no Brasil, aceito tanto pela mídia leiga como pela 
Academia. Empreendedor é uma derivação de empreender, termo surgido em Língua 
Portuguesa no século XV e que tem origem no latim “imprehendere” (David, 2004 p.30). Os 
autores da área são praticamente unânimes em afirmar que não existe consenso sobre a 
definição exata do termo nem das características do empreendedor.  

Foi o estudioso econômico Richard Cantillon quem utilizou pela primeira vez dentro da teoria 
econômica, o termo francês entreprendre (Hébert & Link, 1988). Isso ocorreu na França do 
século XVIII. Antes disso, entrepreneur (termo inglês derivado do verbo francês 
entreprendre) tinha outro significado. De acordo com Guimarães (2002), até o século XVIII 
entrepreneur era geralmente usada relacionada a expedições militares e significava “assumir 
empreitada que exigia esforço e muito empenho”. Cantillon é também o primeiro a oferecer 
uma visão clara sobre a função sócio-econômica do empreendedor (Paiva, 2004) e a assinalar 
que a ação de empreender está envolvida pela incerteza, sobretudo quanto ao lucro.  

O empreendedor para o economista francês Jean-Baptiste Say é mais voltado aos negócios, 
sendo o responsável por, entre outras coisas, reunir os fatores de produção, estabelecer o valor 
dos salários, o juro pago, aluguel e lucros que lhe pertencem (Cielo, 2001). Os estudos de Say 
datam de em 1840.  

Pioneiros, Richard Cantillon e Jean-Baptiste Say influenciaram toda a teoria sobre o 
empreendedor que dispomos nos dias de hoje. Suas idéias são ponto de partida obrigatório no 
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início do estudo desse vasto campo.  Como Say foi o primeiro estabelecer os alicerces desse 
campo de estudo, ele é descrito como o “pai do empreendedorismo” (FILION, 1988). 

O economista austríaco Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) é um dos autores modernos de 
maior expressão dentro da teoria do empreendedorismo.  Foi Schumpeter quem redefiniu o 
papel do empreendedor (que perdurava desde os teóricos clássicos da economia) e introduziu 
a função de criar mudanças na alocação de recursos como própria do empreendedor (Deamer 
& Earle, 2004) , lançando assim o campo do empreendedorismo a partir dos alicerces 
estabelecidos pela obra de Say (FILION, 1999).  

Schumpeter (1942) foi um dos primeiros a ressaltar papel da inovação no processo 
empreendedor, no que ele chamou de “destruição criativa”.  

2.1 – Definições de empreendedorismo 
As definições para o empreendedorismo são muitas e não existe consenso entre os autores e 
estudiosos do tema. Pessoas que trabalham no campo do empreendedorismo estão 
convencidas de que existia “uma notável nível de confusão acerca da definição para 
empreendedor”, como escreveu Filion (1998 ). Nos dias atuais a situação permanece a mesma 
em termos de consenso. Empreendedores são vistos como generalistas, enxergam mais 
adiante e compreendem o todo tão bem quanto às partes, o que acaba sendo decisivo no 
processo de tomada de decisões rápidas (Mitton, 1989). Afirmações amplas como essa 
contribuem ainda mais para a impossibilidade de explicação de quem exatamente seja o 
empreendedor. Com o passar do tempo, “o empreendedorismo vem se tornando um amplo 
rótulo onde estão abrigadas uma miscelânea de pesquisas” (SHANE & VENKATARAMAN, 
2000, p.217).  

Adam Smith (1937) definiu o empreendedor como um proprietário capitalista, um fornecedor 
de capital e, ao mesmo tempo, um administrador que se interpõe entre o trabalhador e o 
consumidor. Kilby (1971) citado por Guimarães (2002) forneceu uma boa saída para esse 
impasse ao afirmar que o empreendedor é um Heffalump. Esse ser lendário é personagem de 
estórias infantis onde muitos afirmam que o viram e tocaram. Porém, na hora de descrevê-lo, 
cada um o detalha uma maneira diferente e não há consenso sobre as versões. Para Gartner 
(2002) só é possível a compreensão de partes isoladas dentro do campo de estudo do 
empreendedorismo, onde cada pessoa tem uma visão e interpretação diferente dessas partes, 
que mesmo somadas, não correspondem ao todo. Ou seja, não seria possível definir 
empreendedorismo de forma ampla e apenas defini-lo de várias maneiras diferentes segundo a 
perspectiva de cada agente em questão.                                

O empreendedor pode ser descrito como um indivíduo que possui a habilidade de identificar 
uma visão projetada do seu negócio que o permita ver além dos limites da restrição de 
recursos e identificar as oportunidades que outros não seriam capazes de enxergar. Então, 
compromete-se com essa visão, empenha-se na busca de sua realização e a conduz, sozinhos 
ou em equipe, até que consiga implementá-la com sucesso (GIBB, 1995; KEOGH & 
POLONSKY, 1998; FILLION, 1999; DOLABELA, 1999; KURATKO & HODGETTS, 
2004). 

Segundo Hatfield (2006), “o empreendedorismo não é uma disciplina de negócios; ao 
contrario, é um conceito que conduz pensamento e ações”. Vários autores contemporâneos 
trabalham sobre essa perspectiva ampla do significado do empreendedorismo.  Paim (2001, 
p.05) afirma que “o empreendedorismo não está ligado somente à criação de empresas. Mas 
um de seus grandes temas é a liberdade, conquistada também pela capacidade do cidadão de 
extrair de sua integração produtiva com a sociedade a sua auto realização (sic)”.    
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3 – A Educação Empreendedora 
O temo Educação Empreendedora usado no Brasil é uma tradução do inglês. Porém, a origem 
do termo é um pouco distinta e possui significados diversos. Para Rosa (1992) citando Gibb 
(1989), há uma diferença conceitual fundamental entre os termos em inglês Entrepreneurship 
Education (utilizado no Canadá e Estados Unidos) e Enterprise Education (utilizado no Reino 
Unido). Ainda segundo o autor, a importância de se levar em conta essa diferença está no fato 
de que esses conceitos refletem diretamente na pratica. Embora possuam significados 
semelhantes, os termos apresentam diferentes enfoques que correspondem à realidade cultural 
de cada lugar. Os programas de Entrepreneurship Education dão ênfase ao desenvolvimento 
de habilidades e conhecimentos que motivam para a criação do próprio negocio visando o 
lucro financeiro. No contexto da economia capitalista da América do Norte, a utilização do 
sistema educacional na estimulação da criação de empresas é aceito pela sociedade.  Já os 
programas de Enterprise Education visam desenvolver habilidades e atributos de um 
individuo empreendedor, mas não necessariamente motivando para negócios que visem o 
lucro financeiro (Fowler, 1997, p.30).      

O objetivo dos cursos de empreendedorismo é estimular a criatividade, reforçar a auto-estima 
do aluno e capacidade para ser bem sucedido na vida pessoal e profissional para que, além de 
ter um emprego, a pessoa realize seus sonhos e esteja preparada para enfrentar riscos e 
mudanças (Rabbior, 1990; Kent, 1990; Gibb, 1993; Dolabela, 1999; Paim, 2001). Nesse 
sentido, o empreendedorismo não visa apenas ensinar a criar e gerenciar empresas; vão muito 
além disso. Os cursos de empreendedorismo são uma oportunidade de desenvolvimento e 
crescimento pessoal.    

Fowler (1997,p.19) define o termo Educação Empreendedora como sendo “formas de 
organização que transformam as pessoas, desenvolvendo-as nas mesmas características e 
atributos empreendedores que buscam atingir graus mais elevados de realização pessoal e 
bem-estar social.” 

Este trabalho concebe a universidade como um vetor na disseminação da cultura do 
empreendedorismo, ainda que de maneira não estruturada, ou seja, sem que haja 
necessariamente a efetivação de disciplinas de formação empreendedora.  Assim, a 
universidade pode propiciar um contexto de estímulo à inovação e abertura de novos 
negócios, sobretudo através de incubadoras de empresas.   

A Tabela 1 apresentada abaixo é uma decorrência da revisão bibliográfica especifica de 
empreendedorismo e educação empreendedora e apresenta alguns fatores que, segundo os 
autores, podem estimular o empreendedorismo nos alunos. No grupo de fatores pessoais, 
estão aqueles que atuam no âmbito particular do aluno e são decorrentes das suas relações 
com família, amigos e demais pessoas do circulo intimo de convívio que atuam diretamente 
nos desenvolvimento e partilha de valores morais e éticos, com forte impacto na sua visão 
pessoal de mundo.   No grupo das disciplinas, são abordadas práticas alternativas que podem 
estar presentes a qualquer disciplina de graduação seja ela especifica de formação 
empreendedora ou não. Quanto à universidade, são contemplados elementos de percepção 
organizacional do empreendedorismo e sua interferência na seleção e relação da organização 
com os corpos docente e discente. As estruturas de apoio às novas empresas estão aqui 
sintetizadas em apoio financeiro (de qualquer fonte) e apoio governamental nas variadas 
formas possíveis.  

Vale ressaltar que os seguintes elementos tabulados foram filtrados com o critério de serem 
gerais, não necessariamente estruturados, passiveis de medição e verificação através da 
pesquisa proposta e serem compatíveis com a realidade brasileira.    
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4 – A Engenharia de Produção e sua vocação empreendedora 
Devido às suas características especiais, a Engenharia de Produção tem se tornado um campo 
onde o estudo do empreendedorismo vem florescendo como em nenhum outro. 
Tradicionalmente, a Economia é o berço do empreendedorismo e a Administração foi a 
carreira onde esse estudo tomou maiores proporções. Nas instituições internacionais, ainda 
encontra-se o empreendedorismo abrigado principalmente em “Business School´s” ou escola 
de negócios. No Brasil vem acontecendo um fenômeno interessante. Os cursos de Engenharia 
de Produção vêm sendo responsáveis pelo maior número de publicações em Pós-graduaçao 
strictu senso (mestrado e doutorado), com destaque para as universidades federais de Santa 
Catarina (UFSC) e São Carlos (UFSCar).     

O avanço tecnológico e a acirrada competitividade ampliaram a fronteira de atuação do 
engenheiro para além do desenvolvimento técnico e cientifico das organizações onde atuam. 
O cenário brasileiro experimenta mudanças no processo produtivo industrial e nas relações de 
trabalho e isto aponta para uma demanda maior pelo engenheiro com perfil empreendedor 
(Lira et al, 2005).  
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Tabela 1 - Fatores que estimulam o empreendedorismo nos alunos 

Um estudo conduzido por Santos et. al (2005) investigou como as Instituições de Ensino 
Superior (IES’s) no Brasil têm incentivado a formação empreendedora na graduação do 
engenheiro de produção através de suas matrizes/grades curricular. Os autores concluíram que 
65,4 % das instituições pesquisadas ofertam disciplinas relacionadas ao empreendedorismo, 
embora recebam nomes variados conforme a IES. Através deste estudo concluiu-se que “uma 
parcela significativa das Escolas de Engenharia de Produção estão começando a preocupar-se 
com a formação empreendedora de seus engenheiros de forma a prepará-los adequadamente 
para o mercado de trabalho”. Essa prática está de acordo com a legislação vigente no país 
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quanto às competências e habilidades exigidas desse engenheiro. Segundo a Associação 
Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO, 2006) e o Conselho Nacional de Educação 
(CNE, 2002), dentre as competências e habilidades necessárias ao engenheiro de produção 
estão ter iniciativa empreendedora. 

6 – Conclusões  
A opção pela abertura do próprio negocio tem se tornado cada vez mais a opção de carreira 
para os jovens universitários em decorrência do cenário econômico e social moderno onde o 
emprego tradicional em grandes empresas vem diminuindo cada dia mais. A revisão 
bibliográfica abordou aspectos relacionados ao empreendedorismo e educação empreendedora 
à luz da Engenharia de Produção. O objetivo deste trabalho foi identificar elementos educação 
empreendedora que podem estar presentes na relação universidade-empreendedorismo 
favorecendo o desenvolvimento local do empreendedorismo e proporcionando um ambiente 
favorável ao desenvolvimento de novos negócios, apresentados em forma de uma tabela 
decorrente da revisão bibliográfica específica. Para mensurar a eficácia desse tipo de ação, 
empreendedorismo aqui será entendido principalmente como estímulo para abertura de novos 
negócios, sobretudo os relacionados às inovações tecnológicas.  

Apresentou-se aqui fatores não estruturados que podem estar presente em diversos cursos e 
universidades com outra nomenclatura ou mesclados a outros projetos. Isso corrobora com a 
crença de que, embora seja um jovem campo de estudo, o empreendedorismo (ainda que com 
outro nome) já faz parte do processo de inovação e criatividade das sociedades e instituições.  

Como sugestão para trabalhos futuros, fica a aplicação desse modelo num estudo de caso 
onde a teoria possa ser comprovada ou descartada. Toda discussão a respeito de 
empreendedorismo, educação empreendedora e sua relação com a Engenharia de Produção no 
Brasil é válida por se tratar de algo novo e não estruturado, contando com muito poucas 
publicações na área.   
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