
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO: UMA OPÇÃO PARA O
FUTURO

Coordenador: ROSALINA DUARTE MEDEIROS

Empreendedorismo é o ato de criar e colocar em prática novas idéias, se
aplicando a qualquer atividade humana, e envolve criatividade, intuição,
sonho e, principalmente, realização do sonho. Porém o ser humano não
nasce empreendedor. É preciso um aprendizado, que começa desde
cedo,  nas pequenas ações do cot id iano,  envo lvendo tanto  o
desenvolvimento da autoconsciência quanto o do "know-how".
Recentemente a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições
Federais de Ensino Superior (ANDIFES) anunciou a criação da Comissão
Temática de Empreendedorismo. As ações estão voltadas para ampliar
os horizontes das universidades, inserindo o empreendedorismo no
cotidiano dos alunos. Deste modo as instituições podem desenvolver em
seus alunos o espírito empreendedor e inovador, visto que ''a maioria dos
jovens estão empreendendo por oportunidade e estão tendo a visão de
que o emprego com carteira assinada não é a única opção existente ao
sair da faculdade. Os jovens agora querem ter seu próprio negócio.'',
afirmou Ênio Pinto, gerente do SEBRAE.  Visto que o Empreendedorismo
e Inovação são fundamentais para o desenvolvimento de uma idéia de
negócio e para o crescimento de uma empresa num ambiente
competitivo, muitas empresas já nasceram de iniciativas relacionadas ao
tema, passando pelas incubadoras e tornando-se empresas bem
sucedidas no mercado. Acompanhando essa tendência, a Secretaria de
Desenvolvimento Tecnológico (SEDETEC), respondendo de forma
inovadora aos desafios que a Universidade enfrenta decorrentes do maior
compromisso com o desenvolvimento econômico regional, vem
realizando, há 11 anos, a Maratona de Empreendedorismo. Através da
d isseminação da cu l tura  empreendedora e  da in tegração de
conhecimento técnico e de mercado, a Maratona de Empreendedorismo
visa expandir e facilitar o acesso ao conhecimento empreendedor na
região metropolitana do Estado do Rio Grande do Sul, estimulando e
fo rnecendo fe r ramentas  adequadas  ao  desenvo lv imento  de
empreendimentos inovadores. O enfoque está no incentivo à vocação
profissional, no sentido de desenvolver um fluxo de demanda para o
processo de criação/ampliação de empresas inovadoras, novas
tecnologias e modos de gestão, estimulando bons projetos para as
Incubadoras de Empresas da UFRGS e para o mercado em geral.  Com o
intuito de divulgar a Maratona de Empreendedorismo, a Oficina pretende
estimular, através de dinâmicas, o empreendedorismo de forma
abrangente, visto como uma forma de agir, opção profissional e



instrumento de desenvolvimento econômico e social.  A Oficina será
desenvolvida em três etapas: 1ª) Empreendedorismo: Definição, quem é
o empreendedor e características empreendedoras 2ª) Inovação:
Definição e exemplos 3ª) Plano de Negócios Em todas as etapas os
participantes, através de trabalhos em grupo e de vídeos, desenvolverão
o conhec imento acerca do tema.   Ao rea l izar  a  Maratona de
Empreendedorismo e a Oficina, a SEDETEC, dentro do seu Programa de
Empreendedorismo e Inovação, está vencendo alguns obstáculos e
inserindo a cultura empreendedora e inovadora na UFRGS. Pretende-se
que os participantes da Oficina busquem ampliar seus conhecimentos,
transformando-se em empreendedores por oportunidade, que são
aqueles que têm motivação para empreender.  As ações desenvolvidas
pela SEDETEC têm incentivado a construção de uma cultura em prol do
empreendedorismo e inovação na UFRGS e elevado o perfil inovador nas
empresas nascentes da região metropolitana do Estado do Rio Grande
do Sul. Os cases de sucesso da Maratona de Empreendedorismo
mostram a importância do Plano de Negócios, que é uma poderosa
ferramenta de gestão para o sucesso do empreendimento, e da busca
pela inovação, que deve estar presente em todo o desenvolvimento
empresarial, não apenas na produção final.  Portanto não há retorno mais
positivo do que a evolução dos participantes, visto nas formas de agir,
através de um desenvolvimento do perfil empreendedor, e na busca pelo
diferencial, transformando suas idéias de negócio em oportunidades.


