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Resumo

Contextualização Segundo estudos recentes, 58% dos jovens universitários pensam em empreender com um novo negócio, outros
11,2% já são empreendedores, sendo que desses 57% pensam em empreender novamente (Endeavor, /Sebrae 2014). Ainda
considerando esses estudos, o fator decisivo apontado pelos jovens que os conduziram à propensão para empreender foi o ambiente
propício de algumas instituições de ensino, com intercâmbio de ideias, conhecimento, experiências e conexão entre a teoria e prática.
Empresas juniores, incubadoras e aceleradoras de projetos são alguns dos exemplos apontados com essa finalidade. A Escola de
Negócios Sebrae “Alencar Burti” (ENAB) é uma dessas instituições, que traz em seu programa dois cursos de ensino médio técnico e
dois de ensino superior. Além de oferecer uma série de treinamentos e capacitações visando a promoção do empreendedorismo em suas
diversas faces. Também possui um programa de incubação de projetos, com chamadas semestrais. Ao todo foram 37 inscritos nos dois
ciclos. Houve um crescimento considerável de inscrições no segundo ciclo, demonstrando que há uma demanda não atendida por
projetos como o desenvolvido pela ENAB.
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Contextualização 

Segundo estudos recentes, 58% dos jovens universitários pensam em empreender com um 

novo negócio, outros 11,2% já são empreendedores, sendo que desses  57% pensam em 

empreender novamente (Endeavor, /Sebrae 2014). 

Ainda considerando esses estudos, o fator decisivo apontado pelos jovens que os conduziram 

à propensão para empreender foi o ambiente propício de algumas instituições de ensino, com 

intercâmbio de ideias, conhecimento, experiências e conexão entre a teoria e prática. 

Empresas juniores, incubadoras e aceleradoras de projetos são alguns dos exemplos 

apontados com essa finalidade. 

A Escola de Negócios Sebrae “Alencar Burti” (ENAB) é uma dessas instituições, que traz em seu 

programa dois cursos de ensino médio técnico e dois de ensino superior. Além de oferecer 

uma série de treinamentos e capacitações visando a promoção do empreendedorismo em 

suas diversas faces. Também possui um programa de incubação de projetos, com chamadas 

semestrais. 

Objetivo  

                                                                                                                                                                                    

Contextualizar a importância do ambiente e metodologias favoráveis ao desenvolvimento de 

projetos inovadores no âmbito da ENAB.  

Metodologia 

Para alcançar o objetivo proposto, o presente estudo buscou dados de dois ciclos de incubação 

de projetos da ENAB, totalizando 15 projetos analisados. Como forma de levantar os dados 

necessários, foi aplicado um questionário com questões quantitativas e qualitativas. 

 

 

 

 



 

Ao todo foram 37 inscritos nos dois ciclos. Nota-se o crescimento considerável de inscrições no 

segundo ciclo, demonstrando que há uma demanda não atendida por projetos como o 

desenvolvido pela ENAB. 

Importante ressaltar que no segundo ciclo foi aberta a possibilidade de participação de 

projetos que não fossem de alunos dos cursos da Etec e Fatec, desde que os aprovados 

participassem das atividades desenvolvidas pelo núcleo de empreendedorismo. Diante disso, o 

primeiro ciclo teve a incubação de 100% dos projetos de alunos, enquanto no segundo, apenas 

12,5%. Essa nova metodologia foi importante para que melhorasse o nível dos projetos, bem 

como houvesse uma valorização do processo de seleção da incubadora. Houve um maior 

envolvimento dos projetos com o programa, com percentual de presença superior a 75% nas 

oficinas. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões Preliminares 

A importância deste apoio no âmbito educacional é o desafio da Incubadora de Negócios 

Alencar Burti analisando o cenário ainda incipiente de projetos no  primeiro ciclo e a 

abertura para projetos externos no segundo ciclo , alavancou parcerias entre os 

participantes e criou uma sinergia de experiências enriquecedora.  

A proposta da pesquisa visa analisar o primeiro ano de trabalho   e consolidar os resultados 

positivos e negativos para aprimoramento dos novos ciclos no que tange a avaliação dos 

projetos e dos conteúdos oferecidos. 

 


