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Resumo:
O presente artigo está fundamentado no estudo de caso do Hotel Tecnológico da UTFPR (Universidade
Tecnológica Federal do Paraná) do campus de Apucarana-Paraná. Observou-se que atualmente as
universidades têm apoiado diversos programas voltados para o empreendedorismo e estimulado a
cultura empreendedora nos diversos cursos de graduação. A pesquisa foi realizada com os alunos que
hospedaram seus projetos no Hotel Tecnológico no ano 2015 e 2016. O trabalho discute as tipologias
sobre empreendedor e empreendedorismo, as principais características do empreendedor, e os
programas da UTFPR às novas demandas do conhecimento e inovação para o empreendedorismo, bem
como o apoio à cultura empreendedora. O principal enfoque da pesquisa é que as características dos
empreendedores podem ser desenvolvidas e aprendidas através de cursos e treinamento sobre o tema.
Desta forma o objetivo geral desta pesquisa é verificar se os alunos desenvolveram as principais
características do empreendedor após a participação em diversas ações realizadas pela Gestão do Hotel
Tecnológico. Os resultados da pesquisa apresentam o perfil dos alunos que participaram da pesquisa, e
aponta que as ações oferecidas pela Gestão do Hotel Tecnológico desenvolveram novas características
que são inerentes ao empreendedor.
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Technological Hotel of UTFPR / Campus de Apucarana: a case study
in the area of entrepreneurship
Abstract
This article is based on the case study of the UTFPR (Federal Technological University of Paraná)
Technological Hotel in the Apucarana-Paraná campus. It was observed that at present the universities
have supported several programs focused on entrepreneurship and stimulated the entrepreneurial culture
in the various undergraduate courses. The research was carried out with the students who hosted their
projects at the Technological Hotel in the year 2015 and 2016. The study discusses the typologies about
entrepreneurship and entrepreneurship, the main characteristics of the entrepreneur, and UTFPR
programs to the new demands of knowledge and innovation for the Entrepreneurship, as well as support
to the entrepreneurial culture. The focus of the research is that the characteristics of entrepreneurs can
be developed and learned through courses and training on the subject. The results of the research present
the profile of the students who participated in the research, and that the actions offered by the
Management of the Technological Hotel developed new characteristics that are inherent to the
entrepreneur.
Key-words: UTFPR, Technological Hotel, Characteristics of the entrepreneur.

1 Introdução
O empreendedorismo está cada vez mais em evidência em diversos países, saindo da esfera
econômica como uma forma de geração de emprego e renda (políticas públicas) e fazendo parte
da educação empreendedora de diversas universidades brasileiras através de incentivos
governamentais na esfera do governo federal, estadual e municipal como forma de desenvolver
as características e habilidades empreendedoras dos alunos durante a sua passagem na
graduação.
Segundo Filon (1999, p. 6), “Nos anos 80, o campo do empreendedorismo expandiu-se e
espalhou-se para várias outras disciplinas, organizações e sociedade foram forçadas a buscar
novas abordagens para incorporar rápidas mudanças tecnológicas à sua dinâmica”.
Foi possível observar na revisão da literatura sobre o tema, que o empreendedorismo vem
evoluindo na medida em que o empreendedor passa pelo processo de empreender, e que novas
áreas do conhecimento estão sendo incorporadas na gestão empreendedora.
Para Farah (2008, p. 1), “Em muitos estudos realizados sobre o fenômeno empreendedorismo
(entrepreneurship), observa-se que não há um consenso entre estudiosos e pesquisadores a
respeito da exata definição de empreendedor”. A UTFPR - Universidade Tecnológica do
Paraná implantou em 1999 um programa de empreendedorismo chamado PROEM (Programa
de Empreendedorismo e Inovação). No campus de Apucarana todos os cursos oferecem a
disciplina de empreendedorismo e há diversas ações voltadas para o desenvolvimento
educacional do empreendedorismo para os alunos, servidores, docentes e comunidade local.
O objetivo deste artigo é apresentar o estudo de caso do Hotel Tecnológico da UTFPR/Campus
de Apucarana, a pesquisa foi aplicada nos alunos que hospedaram seus projetos no Hotel
Tecnológico no ano de 2015 e 2016. A pesquisa procurou identificar se os alunos
desenvolveram as principais características do empreendedor após a participação em diversas
ações realizadas pela Gestão do Hotel Tecnológico.
O método utilizado na pesquisa foi o “estudo de caso” que objetiva estudar as características de
um determinado grupo. Este trabalho enquadra-se como uma pesquisa descritiva (Chizzotti,
1991; Gil, 1987; Richardson, 1999; Lakatos e Marconi, 1990) com o objetivo de estudar as
características de organizações, observando um determinado grupo. Participaram da pesquisa
12 alunos que tiveram projetos hospedados no Hotel Tecnológico, salientamos que a criação do
Hotel Tecnológico no campus da UTFPR/Apucarana se deu no ano de 2015.
Versiani e Guimarães (2003), corroboram quando dizem que o Hotel Tecnológico (H.T.) busca
criar um ambiente propício à criação, manutenção e crescimento das empresas, desta forma
justifica-se a importância do presente trabalho.
2 Breve histórico do empreendedorismo e suas definições
Observou-se que há diversas tipologias sobre o tema de empreendedorismo na literatura, para
Filion (1999, p. 06) há dois grandes grupos que se destacaram no estudo do tema: os
economistas e os comportamentalistas. Para os economistas os empreendedores estão
associados à inovação e são vistos como forças direcionadoras de desenvolvimento, se
interessam em entender a importância do empreendedor como força motriz do sistema
econômico, o foco está na inovação e na percepção de explorar novas oportunidades de negócio.
Os primeiros relatos sobre o empreendedorismo surgiram através dos economistas, segundo
Filon (1999, p. 6) os dois primeiros pioneiros neste campo foram Cantillon (1955) e Say
(1803,1815, 1816, 1839), ambos afirmaram que os empreendedores são pessoas que correm
risco, que aproveitam as oportunidades para obterem lucros investindo seu próprio dinheiro nos
empreendimentos, porem foi Shumpeter (1928) que associou o empreendedorismo à inovação

e a importância dos empreendedores no desenvolvimento econômico de uma determinada
região.
O empreendedor é o responsável pelo processo de destruição criativa, sendo o impulso
fundamental que aciona e mantém em marcha o motor capitalista, constantemente
criando novos produtos, novos métodos de produção, novos mercados e,
implacavelmente, sobrepondo-o aos antigos métodos eficientes e mais caros
(SCHUMPETER, 1984, p. 35).

Em seguida vem a contribuição dos comportamentalistas (psicólogos, psicoanalistas,
sociólogos), Max Weber (1930) afirmava que os empreendedores eram pessoas inovadoras,
independentes e que possuíam traços de liderança. Porem McClelland (1961; 1971) apontou
que o ser humano é um produto social e tendem reproduzir os seus próprios modelos, os heróis
são pessoas que ultrapassam obstáculos e quando são treinados desenvolvem a necessidade de
realização (FILON, 1999), característica de suma importância para os empreendedores. A partir
deste momento os comportamentalistas lideraram o tema sobre empreendedorismo até os anos
80 e se preocuparam em definir o que são empreendedores e quais são as suas características.
Para os comportamentalistas os empreendedores são pessoas criativas, persistentes, possuem
traços de personalidade, liderança, habilidades, conhecimento e sofrem influências de
experiências, educação, treinamento, família e outras variáveis demográficas que são herdadas
e aprendidas ao longo da carreira empreendedora.
(...) ainda não se estabeleceu um perfil científico que permita identificar com alguma
certeza os empreendedores em potencial”, mas a ciência do comportamento se
mantem presente e cada vez mais contribui para o entendimento do
empreendedorismo, que agrupa diversas áreas do conhecimento para superar
obstáculos e alcançar o sucesso dos empreendimentos (FILON, 1999, p. 11).

O empreendedorismo toma escopo a partir das pesquisas realizadas pelo Global
Entrepreneurship Monitor (GEM) iniciada em 1999 com parceria com a London Business
School e o Babson College, abrangendo 10 países, hoje já são mais de 100 países que se
associaram ao projeto, que constitui o maior estudo em andamento sobre o empreendedorismo
no mundo.
Segundo GEM (2015, p.07 - 08), o Brasil inicia a sua participação na pesquisa em 2000, a qual
é conduzida pelo Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBQP) e conta com o apoio
técnico e financeiro do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE),
em 2011 o Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da Fundação Getúlio Vargas
tornou-se parceiro acadêmico do projeto. A pesquisa teve como objetivo identificar os fatores
que auxiliam ou dificultam a atividade empreendedora no país como: finanças, políticas e
programas governamentais, educação e treinamento, transferência de tecnologia, infraestrutura
de suporte e sociedade e cultura em geral, o resultado obtido contribui para a compreensão da
dinâmica do empreendedorismo através de recomendações relativas ao fomento e a melhoria
das condições para o desenvolvimento de novos negócios no Brasil.
2.1 Definição de empreendedor e empreendedorismo
O tema sobre empreendedorismo está latente no Brasil nos últimos anos, o seu foco é devido a
necessidade de criação de empresas como fonte de geração de renda e emprego, bem como a
diminuição da mortalidade desses empreendimentos.
Para Dornelas (2015, p. 3), as informações dos dados publicados pelo relatório Agenda
Estratégica das Micros e Pequenas Empresas 2011 - 2020 do SEBRAE aponta que as micros e
pequenas empresas têm papel de grande importância para a economia brasileira, elas
representam: i) 98% das empresas existentes no pais; ii) 21% do produto Interno Bruto (PIB);
iii) 52% do total de empregos com carteira assinada; iv) 29,4% das compras governamentais;

v) 10,3 milhões de empreendedores informais; vi) 4,1 milhões de estabelecimentos rurais
familiares; e vii) 85% do total dos estabelecimentos rurais.
No período de 1999 a 2002 o Governo Federal disponibilizou recursos financeiros de R$ 8
bilhões para a capacitação de mais de seis milhões de empreendedores através de programas
como o Empretec e o Jovem Empreendedor do Sebrae, além de diversos cursos e programas
que foram criados nas universidades para o ensino de empreendedorismo e criação de negócios,
bolsas e investimentos para empresas inovadoras (hotel tecnológico e incubadoras).
A revisão da literatura apresenta diversas definições de empreendedorismo e empreendedores
como:
(...) empreendedorismo pode ser definido como o envolvimento de pessoas e
processos que, em conjunto, levam à transformação de ideia em oportunidades. A
perfeita implementação dessas oportunidades leva à criação de negócios de sucesso
(DORNELAS, 2015, p. 28).
Empreendedorismo é o processo de criar algo novo com valor, dedicando o tempo e
o esforço necessário, assumindo riscos financeiros, psíquicos e sociais correspondente
e recebendo as consequentes recompensas da satisfação e da independência financeira
e pessoal (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2009, p. 30).

Segundo Dornelas (2015, p. 01), “o empreendedor é aquele que faz as coisas acontecerem, se
antecipa aos fatos e tem uma visão futura da organização”.
Para o autor os aspectos referentes ao empreendedor são:i) tem iniciativa para criar um novo
negócio e paixão pelo que faz; ii) utiliza os recursos disponíveis de forma criativa,
transformando o ambiente social e econômico no qual vive; e iii) aceita assumir riscos
calculados e a possibilidade de fracassar”. (DORNELAS, 2015, p. 28-29).
O conceito de empreendedor é refletido nas três definições do comportamento do
empreendedor: i) tomar iniciativa; ii) organizar e reorganizar mecanismos sociais e
econômicos a fim de transformar recursos e situações para o proveito prático; e iii)
aceitar o risco ou fracasso (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2009, p. 29).

A seguir apresenta-se as principais características do empreendedor segundo estudiosos do
tema.
2.2 Características do empreendedor
Observou-se na literatura que as características, perfil e competências do empreendedor é vasta,
não existe um método único para identificar se uma pessoa tem ou não o perfil empreendedor,
pois essas características são apontadas diferentemente de autor para autor, porem há um
consenso entre todos os autores que essas características podem ser desenvolvidas e aprendidas
com a ajuda de diversas áreas do conhecimento.
Desta forma optou-se em adotar as características dos empreendedores de sucesso, segundo
Dornelas (2015, p.23-24):
1. São visionários
2. Sabem tomar decisões
3. São indivíduos que fazem a diferença
4. sabem explorar ao máximo as oportunidades
5. São determinados e dinâmicos
6. São dedicados
7. são otimistas e apaixonados pelo que fazem
8.São independentes e constroem o próprio destino
Quadro 01 - Características dos empreendedores de sucesso

9. Ficam ricos
10. São líderes e formadores de equipes
11. São bem relacionados (networking)
12. São organizados
13. Planejam, planejam, planejam
14. Possuem conhecimento
15. assumem riscos calculados
16. Criam valor para a sociedade

Estudos recentes promovidos por renomadas instituições detectaram características
comportamentais de pessoas de espírito empreendedor; tais estudos também
desenvolveram métodos de treinamento para que essas características sejam
adquiridas e estimulados. Entretanto, vale a pena ressaltar que uma pessoa
dificilmente reunirá todas as características detectadas. Todavia, a possibilidade de
adquirir ou moldar um comportamento está aberta a todas as pessoas que desejam um
melhor desempenho pessoal à frente de seu negócio. Existem treinamentos,
principalmente por meio de seminários como os aplicados pelo Sebrae, por
universidades e outras instituições, que têm como objetivo principal moldar e/ou trinar
tais comportamentos (FARAH, 2008; p. 6).

Desta forma as ações realizadas pela Gestão do Hotel Tecnológico da UTFPR / Campus de
Apucarana procurou através de cursos presenciais e EAD, treinamento, palestras, workshop,
seminários, visitas técnicas dentre outros, propiciar aos alunos diversas ferramentas na área
técnica e na área comportamento com o objetivo de desenvolver as principais características do
empreendedor de sucesso.
3 Empreendedorismo na UTFPR
Atualmente as instituições públicas têm alavancado os programas voltados para o
empreendedorismo nas universidades, isso tem ocorrido devido à ênfase dada pelo governo
federal em parceria com diversas instituições de apoio e fomento ao empreendedorismo como
uma forma de geração de emprego, renda e sobrevivência das micros e pequenas empresas.
Observa-se que as Universidades Federais Públicas estão cada vez mais propondo programas
de empreendedorismo e inovação através da criação de diversos campi (cursos de graduação e
pós-graduação) em cidades do interior, essa nova visão empreendedora pode ser vista com o
aumento considerável nos últimos anos dos Hotéis Tecnológicos, Incubadoras Tecnológicas,
Parques Tecnológicos, Empresas Juniores, as quais geram e transferem inovações e
conhecimentos para a região onde está inserida. Isso foi possível devido a normatização das leis
que orientam as relações universidade/empresa como: i) criação da Lei da Inovação
Tecnológica (Lei Federal n. 10.973) aprovada em 2004, que tem o objetivo de compartilhar o
uso de laboratórios de pesquisas com as empresas privadas, bem como instalar empresas
nascentes dentro das universidades; ii) criação do NIT - Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT)
responsável pela propriedade intelectual acadêmica; e iii) financiamentos públicos para
empresas privadas para o desenvolvimento de pesquisas.
A criação do Departamento de Apoio e Projetos Tecnológicos (DEPET/NIT), o qual agrega o
Programa de Empreendedorismo e Inovação (PROEM), através do Hotel Tecnológico (préincubação de empresas),
Incubadora Tecnológica, e a presença da disciplina de
empreendedorismo como obrigatória em todos os cursos da UTFPR/Campus Apucarana
propuseram uma nova forma de desenvolvimento do empreendedorismo através da difusão do
conhecimento, criação de novas tecnologias, disseminação da informação e inovação, para
dentro da universidade, o foco é transformar os alunos em empreendedores, gestores e
inovadores.
3.1 Estudo de Caso: Hotel Tecnológico da UTFPR/Campus de Apucarana
O objetivo deste artigo é apresentar o estudo de caso do Hotel Tecnológico da UTFPRApucarana e verificar se a participação dos alunos nas ações do Hotel Tecnológico possibilitou
o desenvolvimento das características de um empreendedor de sucesso, a seguir apresentaremos
o programa que está sendo desenvolvido na UTFPR (as informações apresentadas a seguir sobre
o programa de empreendedorismo da UTFPR foram retirados do site:
http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/prorec/empreendedorismo).

A UTFPR tem como missão apoiar e disponibilizar técnicas administrativas a empreendedores
e empresas nascentes de base tecnológica, advindas da comunidade interna e externa da
UTFPR, fomentando a cultura empreendedora, através da promoção de eventos e ações que
reforcem a sua implementação. Objetiva ser um programa de referência e modelo de préincubação e incubação de empresas para instituições de ensino, agências de desenvolvimento e
incubadoras, cooperando para disseminar a cultura empreendedora e ampliar a criação e
desenvolvimento de produtos e serviços inovadores de base tecnológica.
A área de Relações Empresariais e Comunitárias da UTFPR (DIREC) promove e fortalece a
interação entre a instituição, as empresas e a comunidade, atendendo às demandas da sociedade
e contribuindo para o aprimoramento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Um dos seus pilares de atuação é o incentivo à cultura empreendedora e tem três projetos em
destaque: o PROEM- Programa de Empreendedorismo e Inovação, o Hotel Tecnológico e a
Feira de Ideias.
O Programa de Empreendedorismo e Inovação - PROEM, é um dos mecanismos de interação
da UTFPR. Tem como objetivo possibilitar aos alunos, ex-alunos e servidores da UTFPR,
comunidade externa e parceiros o acesso aos temas e projetos de empreendedorismo. Desde
1997 atua na formação da cultura empresarial e propicia espaços de desenvolvimento para
projetos e empresas com ênfase em tecnologia e inovação, através do Hotel Tecnológico,
Incubadora de Inovações Tecnológicas e Parque Tecnológicos.
O Hotel Tecnológico é uma pré-incubadora da UTFPR que abriga, por um período de até dois
anos, projetos de empresas selecionados através de editais abertos pelo PROEM de cada campus
com ênfase em tecnologia e inovação, e tem por objetivo apoiar o desenvolvimento de projetos
de alunos, egressos, servidores e pesquisadores empreendedores da comunidade acadêmica e
comunidade externa, apoiando-os em seus primeiros passos e tendo como foco a formação
empresarial, o estímulo à postura empreendedora e à criação de empresas com produtos e
serviços inovadores de base tecnológica, e aproximar o meio acadêmico do mercado.
Até o presente momento o Hotel Tecnológico está presente em 11 dos 13 campus da UTFPR:
Curitiba; Ponta Grossa; Cornélio Procópio; Pato Branco; Medianeira; Francisco Beltrão; Dois
Vizinhos; Londrina; Apucarana; Campo Mourão; e Toledo.
As incubadoras e Hotéis Tecnológicos da UTFPR, são associados a Rede Paranaense de
incubadoras e Parques Tecnológicos - REPARTE e a Associação Nacional de Entidades
Promotoras de Empreendimentos Inovadores - ANPROTEC.
O Hotel tecnológico da UTFPR/Campus de Apucarana iniciou as suas atividades em março de
2015 com a entrada de 03 grupos: 1) Soluções Técnicas para Me- Engenharia Têxtil (04 alunos
do curso de Engenharia Têxtil); 2) Inovação do Processo do Bordado Manual (02 alunas do
curso de Designer de Moda) ; e 3) Reaproveitamento de Resíduos Têxteis (03 alunos do curso
de Engenharia Têxtil).
Em 2016 foram aprovados 04 projetos e a renovação de um grupo: 1) Desenvolvimento de
Fralda Sustentável (04 alunos do curso de Engenharia Têxtil); 2) Estudo de Viabilidade de
Software para área Engenharia Civil (02 alunos do curso de Engenharia Civil); 3) Estudo da
utilização de Resíduos da Construção Civil (02 aluno do curso de Processo Químico e uma
aluna do curso de arquitetura da UEM); 4) Aplicativo para Pesquisa e/ou Venda de Aviamentos
e Tecidos (03 alunos do curso de Designer de Moda) e a renovação por mais um ano do grupo
Soluções Técnicas para Me- Engenharia Têxtil (04 alunos do curso de Engenharia Têxtil).
Salientamos que dois grupos foram contemplados com uma bolsa financeira no valor de R$
4.800,00 para desenvolverem os seus projetos.

Durante o período de incubação os alunos tiveram diversas ações para o fortalecimento e
desenvolvimento das características dos empreendedores como cursos presenciais, cursos
EAD/Endeavor, workshop, palestras, visitas às empresas, visitas técnicas, participação e
apresentação dos projetos em congresso de extensão e pesquisa promovido pela UTFPR e
participação na Feira de Ideias com foco na disseminação do empreendedorismo e na inovação.
4 Metodologia
A metodologia adotada neste trabalho enquadra-se como uma pesquisa descritiva (Chizzotti,
1991; Gil, 1987; Richardson, 1999; Lakatos e Marconi, 1990) com o objetivo de estudar as
características de organizações, observando um determinado grupo.
O método utilizado é o estudo de caso (YIN 2001), o estudo de caso é a pesquisa sobre um
grupo ou comunidade que seja representativo do seu universo (Cervo e Bervian, 2002). A
escolha da amostra foi selecionada de forma intencional e por conveniência (ALVES: 2009, p.
130-135).
A amostra envolveu 20 alunos dos diversos cursos da UTFPR/Apucarana que tiveram projetos
hospedados no Hotel Tecnológico no ano de 2015 e 2016, responderam ao questionário 14
alunos. A coleta de dados foi realizada por questionário e entrevistas, as perguntas foram
caracterizadas no sentido de oferecer ao respondente a oportunidade de expressar sua opinião
livremente. O questionário foi elaborado com 25 perguntas fechadas e 5 perguntas abertas para
atender o objetivo proposto desta pesquisa. Na entrevista o aluno pode discorrer livremente e
apontar os pontos forte e fracos das ações desenvolvidas pelo Hotel Tecnológico.
5 Análise de dados
A pesquisa foi encaminhada para os 20 alunos que entraram no Hotel Tecnológico com projetos
no ano de 2015 e 2016, responderam o questionário 14 alunos, pois alguns alunos saíram do
projeto e outros se formaram. A seguir apresenta-se o perfil dos alunos que participaram da
pesquisa:

1. Sexo dos respondentes
2. Alunos dos cursos que participaram do H.T.
3. Você queria montar uma empresa antes de participar
do H.T.?
5. Depois de participar das ações do H.T. você pretende
abrir uma empresa?
6. Você se considera um empreendedor após participar
das ações do H.T.?
7.Você adquiriu novas habilidades e competências
participando das atividades do H.T.?
8. O que você achou dos cursos presenciais e EAD,
workshop, palestras, visitas técnicas que foram
oferecidos no H.T.?
Fonte: Elaborado pelos autores (2017)

- Feminino: 63,6%
- Masculino: 36,4
- 02 alunos do curso de Engenharia Civil: 05
alunos da Engenharia Têxtil; 02 alunos do
Designer de Moda; 02 alunos do Processo Químico
- 72,7% queriam montar uma empresa
- 27,3% não queriam montar uma empresa
- 72,7% querem abrir uma empresa
- 27,2% não querem abrir uma empresa
- 72,7% se consideram um empreendedor
-27,3%% não se consideram um empreendedor
- 100% responderam que adquiriram novas
Habilidades e Competências
- 90%% acharam ótimo
- 10% acharam bom

Quadro 02 - Perfil dos Alunos que participaram do Hotel Tecnológico

Observou-se que o maior número de alunos que participaram dos projetos é do sexo feminino
(63,6%), a literatura sobre o empreendedorismo aponta que as mulheres estão cada vez mais
abrindo seus próprios negócios, se comparadas com os homens.

É interessante observar que os respondentes que queriam abrir seu próprio negócio antes de
participaram das ações do Hotel Tecnológico eram 72%, e os mesmos 72% querem abrir seu
próprio negócio após participarem do Hotel Tecnológico. Na entrevista verificou-se que a
maioria dos alunos querem montar uma empresa por terem afinidade com o empreendedorismo;
para desenvolver e comercializar um produto; e para ter seu próprio negócio.
Todos alunos foram unânimes (100%) ao afirmarem que as ações do Hotel Tecnológico
possibilitaram o desenvolvimento de novas habilidades e conhecimentos.
A seguir apresenta-se os resultados obtidos na pesquisa sobre as características do
empreendedor de sucesso:

Características dos empreendedores de
Sucesso (Dornelas: 2015, p. 23-24)
1. São visionários
2. Sabem tomar decisões
3. São indivíduos que fazem a diferença
4. Sabem explorar ao máximo as oportunidades
5. São determinados e dinâmicos
6. São dedicados
7. são otimistas e apaixonados pelo que fazem
8.São independentes e constroem o próprio
destino
9. Ficam ricos
10. São líderes e formadores de equipes
11. São bem relacionados (networking)
12. São organizados
14. Possuem conhecimento
15. assumem riscos calculados
16. Criam valor para a sociedade

Resultado da Pesquisa
- 91,0% disseram ter visão de futuro
- 0,9% disseram que não possuem visão de futuro
- 80% disseram que sabem tomar decisões
- 20% disseram que não sabem tomar decisões
-90,9% disseram que exploram as oportunidades
- 9,1% disseram que exploram oportunidades
- 72,8% identificam novas oportunidades
- 27,3% não identificam novas oportunidades
- 90,9% disseram que são dinâmicos
- 9,1% disseram que não são dinâmicos
- 54,6% são dedicados ao trabalho
- 45,5% não se dedicam ao trabalho como deveriam
- 72,7% se consideram otimistas
- 27,3% não se consideram otimistas
- 81,8% são independentes
- 18,2% não se consideram independentes
- 81,9% gostam de assumir riscos
- 18,2% não gostam de assumir riscos
- 90,9% se consideram líderes
- 9,1% não se consideram líderes
- 36,4% possuem uma rede de contatos
- 63,6% não possuem uma rede de contatos
- 81,8% fazem planejamento e são organizados
- 18,2% não são organizados
- 72,7% estão sempre buscando novas informações
- 27,3% não buscam novas informações
- 90% assumem riscos calculados
- 10% não assumem riscos calculados
- 90% disseram criar valor para a sociedade
- 10% não criam valor para a sociedade

Fonte: Elaborado pelos autores (2017)
Quadro 03 - Resultados da pesquisa sobre as características dos empreendedores após a participação nas ações
oferecidas pela gestão do Hotel Tecnológico

Em relação aos resultados obtidos na pesquisa foi possível verificar que algumas características
do empreendedor foram adquiridas pelos alunos através das diversas ações realizadas pela
Gestão do Hotel Tecnológico, ressaltamos aqui os resultados que mais chamaram a atenção: i)
91% responderam que são visionários, que possuem visão de futuro; ii) apenas 54,6% são
dedicados ao trabalho, deixando a família, amigos e a vida social de lado em prol ao
empreendimento, a literatura ressalta que empreendedores devem se dedicar mais que 8 horas

diárias ao empreendimento; iii) em relação a liderança, a maioria respondeu (90,9%) que se
consideram líderes; iv) observou-se que a maioria dos alunos (63,6%) não possuem uma rede
de relacionamento com pessoas da sua área de atuação (network); vi) 72,7% buscam possuem
e informações em revistas especializadas e conversas com pessoas que têm empreendimentos,
porem 27,3% disseram que não buscam conhecimento; vii) 90,9% se consideram pessoas
determinadas e dinâmicas; e viii) 90% assumem riscos calculados.
Foi possível observar que a maioria dos alunos que hospedaram seus projetos no Hotel
Tecnológico apresentam uma porcentagem alta em relação as principais características do líder,
porem neste momento os alunos estão desenvolvendo uma ideia ainda fictícia, desta forma as
principais características dos empreendedores deverão ser avaliadas novamente no momento
que esses alunos abrirem um negócio real, futuramente pretende-se fazer uma pesquisa com
esses alunos para verificar qual a porcentagem que abriu o seu próprio negócio e obtiveram
sucesso no empreendimento.
5 Conclusões
O presente trabalho buscou identificar se os alunos do campus da UTFPR/Apucarana
desenvolveram as principias características do empreendedor durante o período que ficaram
hospedados no Hotel Tecnológico. Os resultados da pesquisa apontaram que a maioria dos
alunos desenvolveram características do empreendedor que não tinham antes de participar das
ações do Hotel Tecnológico.
Verificou-se que as ações do Hotel Tecnológico trouxeram mudanças significativas na vida
profissional e pessoal dos alunos como: amadurecimento do relacionamento com as pessoas;
capacidade de trabalhar em grupo; contato com empresários do setor; capacidade de liderança;
visão de mercado; mudança de visão de como é ser um empreendedor; passaram a ser mais
proativos; adquiriram mais conhecimento; passaram a compreende o funcionamento da teoria
vista em sala de aula no campo empírico; e descobriram que uma pequena ideia pode se tornar
um bom negócio. Um dos grupos prestaram consultoria para uma micro-empresa e disseram
que foi uma ótima experiência.
Na entrevista os alunos disseram que adquiriram novas habilidades e competências durante sua
permanência no Hotel Tecnológico como: adquiriram mais responsabilidade; aprenderam a
administrar o tempo; desenvolveram as características de liderança; passaram a ter visão de
mercado; capacidade de comunicação; aprenderam a trabalhar em grupo; passaram a ter mais
responsabilidade; se tornaram mais flexíveis; alcançaram maturidade; e aprenderam a controlar
as finanças.
Em relação aos pontos fortes das ações oferecidas pela Gestão do Hotel Tecnológico os alunos
afirmaram que aprenderam a administrar as rotinas de uma empresa; conseguiram tirar uma
ideia do papel e transformá-la em um negócio viável através do apoio e do suporte de
profissionais capacitados (profissionais que ministraram os cursos sobre criatividade e modelo
de negócio); o horário flexível de funcionamento do Hotel Tecnológico não prejudicou as aulas;
os cursos foram produtivos e com profissionais competentes; profissionais envolvidos com os
trabalhos do Hotel Tecnológico (coordenador do Hotel Tecnológico e professores orientadores
dos projetos); viagens técnicas (visita ao Parque Tecnológico e a Usina de Itaipu); oportunidade
de colocar em prática os conhecimentos teóricos; os coordenadores estão sempre nos apoiando
e de braços abertos para qualquer problema que temos; os cursos e consultorias oferecidos pelo
Sebrae foram de ótima qualidade, principalmente o curso de CANVAS e as oficinas na área de
gestão de pessoas que focaram no comportamento e nas relações interpessoais.
Em relação aos pontos fracos os alunos responderam que não tiveram tempo para terminarem
os cursos EDA devido a carga horária ser muito extensa (os cursos foram realizados em parceria

com a ENDEAVOR, financiados pelo projeto do Sebrae); existe pouca divulgação do Hotel
Tecnológico; muitas pessoas não sabem exatamente o que o Hotel Tecnológico proporciona;
pouca dedicação ao Hotel Tecnológico devido a carga horária das aulas do curso; salientaram
que para ter sucesso é preciso que haja empenho e dedicação dos integrantes das equipes e que
alguns alunos não conseguem entender a ideia de negócio.
As pesquisas na área do empreendedorismo concentram-se fundamentalmente no
estudo do ser humana e dos comportamentos que podem conduzi-lo ao sucesso.
Entretanto, o conjunto que compõe o instrumental necessário ao empreendedor de
sucesso, ou, seja, o Know-how tecnológico e o domínio de ferramentas gerenciais, é
visto como consequência do processo de aprendizado de alguém capaz de atitudes
definidoras de novos contextos. O indivíduo portador das condições necessárias para
empreender saberá absorver o que for necessário para a criação, o desenvolvimento e
a realização de sua visão (FARAH, 2008; p. 5).

Algumas falas dos alunos que participaram das entrevistas corroboram para as conclusões desta
pesquisa.
Aluno a: “Aprimorei o conhecimento de como funciona um plano de negócio; os caminhos e
as formas corretas de ser seguidas para ter um negócio de sucesso; passei a ter conhecimento
na área de marketing que não possuía até então”.
Aluno b: “Minha experiência no Hotel Tecnológico foi muito boa para meu crescimento
pessoal e ganho de experiência, infelizmente não podemos concluir o curso EAD da Endeavor
por falta de tempo ou planejamento, porém o curso era ótimo”.
Aluno c: “A passagem pelo hotel transformou conceitos abstratos em conceitos mais
descomplicados”.
Aluno d: “O Hotel Tecnológico proporcionou-me uma visão empreendedora, passei a ter um
bom planejamento e organização. Um ponto fraco seria o tempo, pois tenho que conciliar os
estudos, as atividades desenvolvidas na universidade e o projeto no Hotel Tecnológico”.
Aluno e: “Ponto forte é que eu descobri coisas que não sabia sobre ser empreendedor,
descobri mais sobre minhas características através do curso de oratória, como trabalhar em
equipes, me ajudaram a crescer! O que deixou a desejar foi a falta de interação no hotel,
deveria haver mais palestras e maior contato com empresas, como foi viso em outros lugares
que fomos visitar”.
Aluno f: “Aprendi a me tornar mais responsável, trabalhar em equipe, gerenciar pessoas,
desenvolver ideias e assumir responsabilidades, o Hotel exige tempo e dedicação dos alunos
participantes, mas é um investimento que vale a pena”.
Desta forma foi possível responder o objetivo proposto desta pesquisa que era: “Verificar se os
alunos que hospedaram seus projetos no Hotel Tecnológico adquiriram as principais
características do empreendedor através das diversas ações realizadas pela Gestão do Hotel
Tecnológico”.
Salientamos que a pesquisa deve ser continuada e aprofundada, e para estudos futuros pretendese realizar a pesquisa com todos os campi da UTFPR que possuem o Hotel Tecnológico.
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