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INTRODUÇÃO
O papel do ensino superior na sociedade e na economia 

está se transformando rapidamente. Além da missão 

tradicional de geração e ensino de conhecimento, há um 

foco crescente em como as universidades contribuem 

para o desenvolvimento socioeconômico por meio da 

inovação em pesquisa, troca de conhecimento, ensino 

e aprendizagem, governança e relações externas 

(Etzkowiz, 2008; Guerrero et al., 2015; Gibb et al, 2009). As 

universidades desempenham um papel importante na 

abordagem de alguns dos desafios mais prementes do 

mundo e na implementação intersetorial dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), um chamamento de 

ação urgente adotado por todos os Estados Membros das 

Nações Unidas. Isso requer a capacidade de colaborar de 

forma eficaz e estratégica com o setor público e privado 

(El-Jardali, 2018). 

Nesse contexto, o conceito de universidade 

empreendedora emergiu como um tópico de tendência 

(TT - trending topic). Em termos gerais, as universidades 

empreendedoras estão envolvidas com a sociedade 

cívica, tentam contribuir para o desenvolvimento social 

em interação com muitos atores, ensinam e apoiam o 

empreendedorismo e ficam do lado oposto da universidade 

“Torre do Marfim” (Etzkowiz, et al, 2019). Segundo Gibb et 

al (2013), as universidades empreendedoras são

Construídas para capacitar funcionários e alunos a demonstrar 

empreendedorismo, inovação e criatividade em pesquisa, 

ensino, busca e uso de conhecimento atravessando as 

fronteiras. Elas contribuem efetivamente para o aprimoramento 

da aprendizagem em um ambiente social caracterizado por 

altos níveis de incerteza e complexidade e se dedicam à criação 

de valor público por meio de um processo de compromisso 

aberto, aprendizado mútuo, descoberta e intercâmbio com 

todas as partes interessadas na sociedade - regionais, nacionais 

e internacionais. (p. 3)
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Embora a inovação e o empreendedorismo tenham se 

tornado elementos-chave na missão e estratégia das 

universidades, há menos clareza no que significa, na 

prática, ser “empreendedor”. As razões e o propósito 

pelos quais uma universidade opta por tornar-se mais 

“empreendedora” podem diferir dependendo do seu 

perfil, contexto e partes interessadas envolvidas. Os alunos 

podem procurar ajuda para começar sua própria empresa 

ou aprender habilidades transversais para se tornarem mais 

empregáveis; os acadêmicos podem procurar maneiras 

de criar não apenas um impacto intelectual, mas também 

socioeconômico, e apoiar os alunos a se tornarem agentes 

de mudança; as empresas podem procurar um parceiro 

com conhecimento relevante e interesse em colaboração; 

governos e órgãos financiadores têm interesse em maiores 

retornos sobre investimentos em pesquisa e em fortes 

ecossistemas de inovação.

Embora cada universidade deva fazer suas próprias 

escolhas individuais sobre como promover e definir seu 

caráter empreendedor, a colaboração entre universidades 

pode ajudar nesse processo. Esta foi a premissa do 

projeto Erasmus + LISTO - Cooperação Latino-Americana 

e Europeia para a Inovação e o Empreendedorismo 

(www.listoproject.eu). Entre 2017 e 2020, o LISTO reuniu 

10 universidades do Uruguai, Argentina, Brasil, Espanha, 

Holanda e Suécia para facilitar o intercâmbio de boas 

práticas para fortalecer a colaboração entre universidades 

e ambientes sociais e econômicos. O consórcio LISTO 

concentrou-se em três ações específicas: 

1 Testar uma ferramenta para interação universidade-

indústria (AIMday); 

2 Criação em conjunto de uma Sala de Aula Virtual 

Internacional (Soluções Empreendedoras IVC do 

LISTO nas Redes Globais de Inovação - LISTO 

IVC Entrepreneurial Solutions in Innovative Global 

Networks); e 

3 Desenvolvimento de estratégias e recomendações 

para fortalecer o espírito empreendedor na 

universidade.
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O grupo das dez universidades parceiras do LISTO 

não poderia ter sido mais diversificado. Algumas foram 

fundadas há vários séculos, enquanto outras, há poucas 

décadas. Algumas são públicas, outras privadas. Algumas 

têm apenas alguns milhares de estudantes, outras mais 

de cem mil. Em termos de perfil, havia uma variedade 

desde universidades tradicionais e abrangentes de 

pesquisa a universidades mais aplicadas e especializadas. 

Dada a pluralidade de cenário, missão e operação das 

instituições participantes, ficou claro que precisaríamos 

de uma abordagem aberta. Nosso desejo era usar as 

diferenças internacionais e interculturais do grupo como 

uma oportunidade de aprender uns com os outros 

e desenvolver novas ideias e recomendações que 

atendessem às necessidades e expectativas de cada 

parceiro.

Existem várias estruturas, modelos e ferramentas 

de benchmarking que definem “Universidade 

Empreendedora”, por exemplo, o EC-OCDE (Uma Estrutura 

Orientadora para Universidades Empreendedoras), a 

HEInnovate (provavelmente a mais usada hoje como 

estrutura de desenvolvimento, incluindo avaliação) ou 

classificação Multi-U-rank. (Instrumento apoiado pela 

UE que é usado como instrumento de classificação). 

O consórcio LISTO estudou essas ferramentas, mas 

decidiu desenvolver uma abordagem mais simples e 

mais orientada para a ação, de acordo com os interesses 

específicos das universidades parceiras do LISTO. 

O Kit de Ferramentas nas páginas a seguir compartilha 

nossa experiência e resultados de trabalho em conjunto, 

promovendo o espírito empreendedor em nossas 

universidades. O principal objetivo disso é informar 

os processos estratégicos de tomada de decisão nas 

universidades parceiras do LISTO para que se tornem 

mais empreendedoras. No entanto, o Kit de Ferramentas 

também visa  alcançar um público mais amplo, por 

exemplo, universidades interessadas em desenvolver 

e implementar colaborações internacionais similares. 
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O Kit de Ferramentas LISTO para 
Universidades Empreendedoras consiste  
em três partes:

O Capítulo 1 apresenta uma introdução às atividades 

e métodos utilizados pelo consórcio para analisar a 

dimensão empreendedora de nossas universidades. 

Ressaltamos que uma abordagem aberta e orientada para 

a ação é fundamental para o sucesso da colaboração. Ao 

colocar uma ênfase metodológica na busca pelo espírito 

empreendedor em nossas universidades, destacamos a 

importância de atividades que permitam o aprendizado 

entre as partes e intercâmbio prático. 

O Capítulo 2 apresenta os resultados do nosso 

autodiagnóstico. A abordagem LISTO MESAVAR reúne 

50 elementos essenciais orientados à mudança para 

universidades empreendedoras. Embora essa abordagem 

seja uma expressão do contexto específico do consórcio 

LISTO, ela também serve de inspiração e referência para 

outras universidades.

O Capítulo 3 faz 10 recomendações específicas para 

tornar as universidades LISTO mais empreendedoras. 

Além disso, como suplemento, acrescentamos às 

recomendações vários exemplos de boas práticas do 

consórcio LISTO.
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CAPÍTULO 1 

MÉTODOS E ATIVIDADES: 
PROCURANDO O ESPÍRITO 
EMPREENDEDOR EM 
NOSSAS UNIVERSIDADES
Este capítulo propõe uma abordagem em 3 etapas para 

analisar a dimensão empreendedora das universidades 

como uma atividade conjunta de um grupo de 

universidades. O caminho é o objetivo neste capítulo. 

Isso significa que a intenção era facilitar uma série de 

atividades baseadas em métodos que envolvem todo o 

grupo mesmo que o grupo seja muito heterogêneo. No 

caso do LISTO, trabalhamos com 3 equipes de cada uma 

das 10 universidades parceiras, com uma combinação 

de funcionários seniores (por exemplo, Reitor de 

Empreendedorismo, Diretor do Escritório de Inovação) 

e professores/pesquisadores experientes, especialistas 

não apenas em seu assunto específico, mas também 

sobre inovação e empreendedorismo. 

O passo 1 é sobre o desenvolvimento de uma definição 

de trabalho, entendimento comum e abordagem 

colaborativa. O passo 2 é uma autoanálise aprofundada 

da dimensão empreendedora de cada universidade 

parceira. O passo 3 é uma análise SWOT, identificando 

os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças para 

produzir opções de ação e recomendações.

No caso particular do projeto LISTO, o passo 1 foi 

conduzido como uma oficina presencial em Valladolid, 

Espanha; o passo 2 foi realizado de forma independente 

por cada parceiro com a ajuda de uma ferramenta 

de pesquisa digital; o passo 3 foi realizado por meio 

de videoconferência e métodos de troca virtual, pois 

a pandemia da COVID-19 impossibilitou a realização 

de mais uma oficina. Para cada um dos três passos, 

apresentaremos diversas atividades e descreveremos os 

métodos e os resultados do consórcio LISTO.
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Passo 1: Design Colaborativo de Análise

Atividade 1: O que é uma “Universidade Empreendedora”?

• Apresentações: Cada universidade tem 3 

minutos para apresentar sua definição ou visão 

específica de uma universidade empreendedora, 

com o apoio de um slide da apresentação.

• Trabalho em equipe: Posteriormente, grupos de 

5 participantes discutem as diferentes definições 

e desenvolveram uma definição combinada 

(duração de 30 minutos). 

• Resumo: Apresentação e comparação das 

definições do grupo.

Resultado: A definição de trabalho do LISTO de uma 

“universidade empreendedora”:

Uma universidade empreendedora capacita 

toda a sua comunidade (pessoal acadêmico e 

administrativo, pesquisadores, alunos e ex-alunos) a 

se comprometerem a desenvolver uma mentalidade 

para geração de conhecimento, criatividade e inovação 

em tempos de incerteza, a fim de resolver problemas 

complexos reais e criar novas oportunidades, como 

os meios de agregar valor à sociedade e contribuir 

para o desenvolvimento sustentável, regional e 

internacionalmente.

Atividade 2: Como medir a dimensão empreendedora?

• Preparação: Cada universidade apresenta as 

estratégias que usa, como são organizadas 

e como incentivam o espírito empreendedor 

da universidade. Cada apresentação está 

estruturada em 4 dimensões: 1. Capital 

humano, recursos, atividades; 2. Gerenciamento 

estratégico e rede de contatos, 3. Ambiente; 4) 

Resultados e divulgação, incluindo indicadores 

específicos para análise. Para ilustrar as linhas 

estratégicas, cada apresentação também inclui 

um exemplo de boas práticas.

• Trabalho em equipe: Em grupos de 5 

participantes, os parceiros desenvolvem 
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elementos essenciais como indicadores para 

medir a dimensão empreendedora de suas 

universidades.

• Documentação: todos os indicadores são 

coletados e resumidos em uma lista de 

elementos essenciais. 

Duração: 20 a 30 minutos cada para apresentação; 45 

minutos para o trabalho em equipe.

No caso do consórcio LISTO, desenvolvemos uma lista 

de elementos essenciais. Eles forneceram a estrutura 

básica para o passo 2 das atividades. Uma versão refinada 

desses elementos é apresentada no Capítulo 2 deste kit 

de ferramentas.

Passo 2: Autodiagnóstico (Questionário)

Com base nos elementos essenciais, desenvolvemos um 

questionário para realizar uma análise aprofundada de 

cada universidade parceira. O questionário foi desenvolvido 

usando uma ferramenta de pesquisa na web e preenchido 

por cada parceiro. Embora existam ferramentas de 

classificação (por exemplo: Multi-U-Rank) e ferramentas 

detalhadas de autoavaliação (por exemplo: HEInnovate), 

o consórcio LISTO optou por um autodiagnóstico mais 

simples e não classificativo desenvolvido pelo consórcio 

para refletir os diferentes estados do empreendedorismo 

em cada universidade parceira. Além disso, o consórcio 

LISTO viu a necessidade de uma abordagem mais 

orientada para ações e mudanças. 

O escopo deste questionário é consistente com os 

objetivos do projeto LISTO e com a organização e filosofia 

dos parceiros. Com a finalidade de avaliar o espírito 

empreendedor, definimos quatro áreas do questionário 

a serem analisadas quantitativamente: contexto geral, 

dimensão interna, ecossistema, empreendedorismo.

Empreendedorismo é o processo de inovação que 

realoca recursos para novas oportunidades, através da 

implementação de recursos e habilidades de correr riscos. 

Na construção deste questionário, incorporamos essa 

abordagem na análise do empreendedorismo, conforme 
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indicado pelos participantes de cada universidade, 

levando em consideração variáveis relacionadas ao 

ecossistema e à governança de cada universidade.

Observamos que, além de satisfazer uma necessidade 

e gerar renda para o empreendedor, cria comunidades 

mais fortes para apoio. Isso é feito através da geração de 

emprego e riqueza em seu ecossistema e da avaliação 

do escopo: a capacidade de estimular a economia e 

permitir uma grande mudança e a mentalidade social 

de espalhar o espírito do empreendedorismo.

Passo 3: Análise SWOT

O autodiagnóstico baseado em pesquisa de opinião de 

cada parceiro fornece a base para uma análise SWOT 

conjunta. A metodologia do passo 3 é baseada em 

uma análise das ameaças, fraquezas, oportunidades e 

pontos fortes de cada instituição parceira. Isso levanta 

uma série de questões e desafios que foram discutidos 

posteriormente em mais detalhes.

Atividade 1: Definição de variáveis e áreas de análise.

Cada análise SWOT levará a resultados indicativos das 

circunstâncias e condições regionais. A realização da 

análise SWOT em um grupo de universidades permite 

uma avaliação comparativa, destacando não apenas 

diferenças, mas também semelhanças e sobreposições. 

Isso nos permite sair da profundidade de cada contexto 

institucional respectivo e ser capaz de olhar para uma 

“perspectiva global” da dimensão empreendedora e 

gerar opções estratégicas. No caso do consórcio LISTO, 

a parte comparativa da análise SWOT concentrou-

se em três áreas: 1. Dimensão interna 2. Ambiente/

ecossistema 3. Empreendedorismo.

Cada análise SWOT levará a resultados indicativos 

das circunstâncias e condições regionais. A realização 

da análise SWOT em um grupo de universidades 

permite uma avaliação comparativa, destacando 

não apenas diferenças, mas também semelhanças e 

sobreposições. Isso nos permite sair da profundidade 

de cada contexto institucional e ser capaz de olhar para 
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uma “perspectiva global” da dimensão empreendedora e 

gerar opções estratégicas. No caso do consórcio LISTO, 

a parte comparativa da análise SWOT concentrou-se em 

três áreas: 1. Dimensão interna 2. Ambiente/ecossistema 

3. Empreendedorismo.

Uma visão geral das matrizes SWOT pode ser encontrada 

no anexo deste kit de ferramentas.

Atividade 2: Desafios e Perguntas

Com base nos resultados da análise SWOT (1. Dimensão 

interna 2. Ambiente/Ecossistema 3. Empreendedorismo), 

organizamos 3 oficinas virtuais nas quais cada participante 

contribuiu com um desafio/pergunta específicos. 

O objetivo desta atividade era interpretar a análise SWOT 

com mais detalhes e apresentar algumas soluções para 

as perguntas/desafios. Essa discussão foi orientada para 

ação em relação a algumas recomendações que podem 

informar decisões estratégicas institucionais no futuro.

As perguntas orientadoras foram:

• Quais ações ou soluções possíveis você vê?

• Como você pode consolidar pontos fortes para 

promover seu objetivo e estratégia?

• O que precisa ser mudado para minimizar seus 

pontos fracos?

Nesta interpretação, é importante pensar além dos 

limites da matriz SWOT.

• Que relações existem entre forças + fraquezas 

versus oportunidades + ameaças?

• Qual força interna está em paralelo a uma 

oportunidade externa ou conectada a uma 

ameaça?

• Qual fraqueza interna é acompanhada por uma 

ameaça externa ou oportunidade externa?

Atividade 3: Desenvolvimento de recomendações

Com base na análise SWOT detalhada e nos desafios/

perguntas específicos, o grupo identificou 3 tópicos  
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principais e abrangentes, que eram de maior importância 

para o grupo LISTO. Os três desafios foram:

1  Como a transdisciplinaridade pode se tornar uma 

oportunidade estratégica para uma universidade 

mais empreendedora?

2 Como podemos melhorar a internacionalização 

de nossos empreendedores, pesquisadores e 

funcionários do escritório de inovação? Como 

podemos ajudar as startups em nosso sistema 

local a internacionalizar o financiamento de seus 

produtos, serviços ou projetos?

3 Como espalhar a cultura empreendedora em 

diferentes áreas tecnológicas? (Algumas faculdades 

são mais receptivas a esse tipo de iniciativa do que 

outras)

Como na atividade anterior, organizamos 3 oficinas 

virtuais distintas. O objetivo era desenvolver 5 

recomendações, cada uma para abordar a pergunta/

desafio específicos. O público-alvo foi a gerência sênior 

da universidade para informar o desenvolvimento 

futuro de políticas relacionadas à inovação e ao 

empreendedorismo. É importante ser o mais específico 

possível, concentrando-se no Por quê, o Quê, Quem e 

Como. Após um trabalho de edição coletiva, criamos 

uma sinopse de 10 recomendações específicas 

apresentadas no Capítulo 3 deste kit de ferramentas.

Conclusão:

Juntos, descobrimos que, apesar das diferenças, as 

universidades do projeto LISTO compartilham um 

contexto semelhante, cujos pontos fortes institucionais, 

sociais e econômicos apoiam o empreendedorismo 

na universidade. A chegada desse paradigma cultural, 

quando se trata de inovação, impressionou a sociedade 

e tornou-se prática comum devido à empregabilidade 

de nossos graduados e à relação com o ecossistema.

Contudo, a mudança de mentalidade cultural ainda 

está em andamento e em diferentes estágios de 

progressão, muitas vezes afetados por características 
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sociodemográficas. Embora todas as universidades 

LISTO tenham se adaptado bem a essa nova 

mentalidade, alguns contextos facilitam mais a 

estabilidade das políticas de empreendedorismo do 

que outros. A dicotomia entre longo e curto prazo, 

estável e instável, marca o contexto da universidade 

empreendedora.

Com relação ao governo interno e à aplicação da 

experiência LISTO aos planos estratégicos das 

universidades na forma de recomendações, a análise 

SWOT constatou que a universidade é líder em 

empreendedorismo no ecossistema regional.

A maneira pela qual essa liderança é mantida e 

desenvolvida diz respeito não apenas às sinergias 

estabelecidas nos níveis local e regional, mas também 

à organização das estruturas de empreendedorismo 

da universidade e seus regulamentos. Todas 

essas estruturas estão relacionadas à gestão de 

financiamento.

Além do mais, foi demonstrado que as unidades 

de empreendedorismo são mais eficazes quando 

se tornam uma unidade comum sendo capazes de 

gerenciar o relacionamento com todas as disciplinas, 

estabelecendo a transdisciplinaridade em seu espírito 

empreendedor. A inclusão da análise de governança 

e política de uma universidade empreendedora 

apresentou soluções a alguns dos debates dentro 

dos regulamentos da universidade. Isso demonstrou 

a importância da transdisciplinaridade das unidades 

organizacionais dedicadas ao empreendedorismo.

Dentro da análise do ecossistema realizada em 

correspondência com nossos parceiros, ficou clara 

a relação entre regulamentação da universidade e 

intercâmbio de conhecimentos. Esse intercâmbio com 

a sociedade está fornecendo resultados suficientes, de 

acordo com o SWOT, para considerar os ecossistemas 

em que trabalhamos como centros de atração de 

talentos e como desenvolvimento econômico.

Nesse sentido, a análise SWOT demonstrou que, 
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além desse nível, o crescimento do ecossistema 

pode/deve avaliar a internacionalização. Assim, o 

desafio é: simplificar os procedimentos em relação 

ao ecossistema e expandir nossa rede de inovação 

internacionalmente.

Em relação ao empreendedorismo como uma unidade 

de análise, encontramos estratégias e fórmulas para 

trabalharmos juntos no ensino de empreendedores (por 

exemplo: Salas de Aula Virtuais Internacionais) e para 

reforçarmos a cadeia de valor que oferece habilidades 

à nossa comunidade, incluindo o treinamento de 

nossos formadores. 

Após a atividade do grupo, a análise SWOT nos 

deu a oportunidade de definir o público-alvo para 

nossas ações e isso pode ser incluído como uma 

recomendação na comunicação de conhecimentos ou 

inovações.

E por fim, a disseminação e a importância transversal 

das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

estão apoiando o caminho para a internacionalização 

do ecossistema.

Uma conclusão mais sistemática da análise é 

apresentada no capítulo 2 - A abordagem LISTO 

MESAVAR: Os 50 Elementos Essenciais para as 

Universidades Empreendedoras
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CAPÍTULO 2

A ABORDAGEM LISTO MESAVAR:  
OS 50 ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA  
AS UNIVERSIDADES EMPREENDEDORAS
A abordagem LISTO MESAVAR de promoção do espírito 

empreendedor nas universidades é composta por 50 

elementos essenciais mais 10 Indicadores-chave de 

Desempenho (KPIs). Os 50 elementos essenciais são 

organizados em cinco dimensões equilibradas, de forma 

que cada dimensão engloba os 10 elementos mais 

importantes em seus respectivos domínios. As dimensões 

do MESAVAR são: (1) Alinhar a Mentalidade (Mind-set), (2) 

Preparar o Ambiente (Environment), (3) Envolver todas as 

Partes Interessadas (Stakeholders), (4) Conduzir as Ações 

(Actions), e (5) Entregar Valor para as partes interessadas 

(VAlue). Os 10 KPI são apresentados como uma sexta 

dimensão, rotulados como (6) Resultados (Results).

A lógica por trás do MESAVAR é a seguinte: os elementos 

das três primeiras dimensões, (1) Alinhar a Mentalidade, 

(2) Preparar o Ambiente, (3) Envolver todas as Partes 

Interessadas, são necessários para (4) Conduzir as Ações, 

que visam (5) Entregar VAlor para as Partes Interessadas. 

Em seguida, o uso de KPIs em (6) Medir Resultados 

fornecerá o feedback necessário para ajustar e melhorar 

as ações. A Figura 1 e 2 mostram as dimensões do 

MESAVAR e sua lógica geral.

Figura 1: Enfoque LISTO MESAVAR 

Figura 2: Lógica MESAVAR 
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Os elementos selecionados para cada dimensão e os KPIs 

são apresentados e brevemente discutidos abaixo.

A primeira dimensão - Alinhar a Mentalidade para - envolve 

o estabelecimento de uma cultura organizacional propícia 

ao espírito empreendedor. Isso é obtido reforçando alguns 

elementos como verdadeiros valores da organização. Os 10 

elementos ou valores essenciais selecionados para compor 

a primeira dimensão são: Mudança, Pensamento fora da 

caixa, Assumir riscos, Transdisciplinaridade, Colaboração 

e Criação conjunta, Sustentabilidade, Internacionalização, 

Pensamento Global/Local, Transformação do mundo e 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. O reforço desses 

valores é essencial para acolher e permitir que o espírito 

empreendedor floresça na universidade. Mudança, 

que implica movimento e ação, está no coração dos 

empreendedores. Pensamento fora da caixa é necessário 

para estabelecer empreendimentos disruptivos bem-

sucedidos. Transdisciplinaridade e Colaboração e Criação 

conjunta são elementos que facilitam o desenvolvimento 

de soluções empresariais sólidas.

A atitude de Assumir Riscos é necessária para buscar 

soluções novas e disruptivas. Sustentabilidade, como valor 

central, é obrigatória em um mundo que não pode mais 

aceitar danos sociais ou ambientais. Internacionalização, 

Pensamento Global/Ação Local e o desejo de Transformar 

o Mundo garantem a busca por empreendimentos de alto 

impacto. Por fim, P&D&I que nos lembram que somente a 

pesquisa não é suficiente; precisa ser desenvolvida para 

chegar ao mercado e ser reconhecida como uma inovação, 

uma contribuição significativa para a sociedade.

A segunda dimensão - Preparar o Ambiente - compreende 

um conjunto de elementos a serem planejados 

e implementados para permitir o funcionamento 

harmonioso de uma universidade empreendedora. O 

comprometimento da Alta administração aparece como 

o primeiro elemento dessa dimensão, porque facilita todo 

o resto. Sem o apoio da Alta administração, o espírito 

empreendedor não se espalhará por toda a universidade. 

A Governança e as Políticas de apoio são outros elementos 

centrais, necessários para liderar a jornada e garantir o 
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espírito empreendedor de uma universidade. A Rede de 

contatos fornece soluções rápidas para os problemas que 

os empreendedores certamente enfrentarão.

O Financiamento é necessário para cobrir as despesas 

do ecossistema do empreendedorismo ou resolver 

problemas de fluxo de caixa. A Capacidade Organizacional 

é um elemento importante para lidar com o gerenciamento 

e operação do ecossistema. A Equipe de Inovação 

qualificada é fundamental para executar os programas de 

empreendedorismo e apoiar novos empreendimentos. A 

Infraestrutura, envolvendo espaços de trabalho conjunto 

(co-working), equipamentos e laboratórios, é necessária 

para a realização das ações. A Mentoria qualificada fornece 

desenvolvimento rápido e maior valor para as propostas de 

negócios. Os Canais de comunicação são essenciais para 

conectar e informar as partes interessadas.

Envolver as partes interessadas é a terceira dimensão. 

Esta não é uma tarefa fácil, porque os ecossistemas de 

empreendedorismo têm muitas partes interessadas. Com 

foco nas principais partes interessadas, a Administração da 

Universidade deve estar envolvida, pois isso possibilita ou 

facilita muitas ações. Estudantes em todos os níveis também 

são partes interessadas importantes, pois propõem e 

conduzem muitos dos empreendimentos. Os Pesquisadores 

fornecem a matéria-prima para os empresários, na forma 

de novas tecnologias, novos métodos ou novos algoritmos.

Professores e mentores usam sua experiência para fornecer 

conhecimento e orientação a potenciais empreendedores. 

O Pessoal funcionário da universidade apoia atividades 

de P&D e do ecossistema de empreendedorismo. Os 

Ex-alunos, quando envolvidos, podem apoiar novos 

empreendimentos, através de financiamento ou 

orientação. A Indústria é uma parte interessada essencial 

que pode ajudar de várias maneiras, desde o fornecimento 

de financiamento inicial para start-ups relevantes até a 

parceria na produção e distribuição de novos produtos. 

As Agências de Financiamento fornecem dinheiro para 

programas de treinamento, P&D e empresas incubadas. 

A Sociedade exige, endossa e se beneficia de novos 

empreendimentos. O Governo emite políticas de incentivo 
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e está especialmente interessado na disseminação de 

novos negócios competitivos.

As três primeiras dimensões são essenciais para preparar 

a mente, o ambiente e as partes interessadas para a ação. 

Por outro lado, a quarta dimensão - Conduzir as ações - é 

onde as coisas acontecem. Nesta dimensão, as 10 ações 

essenciais selecionadas são: Cursos, compreendendo 

a oferta de um programa abrangente de capacitação 

em empreendedorismo; Desafios, como hackathons 

e afins, incentivando estudantes e pesquisadores a 

participar; Eventos, promovendo histórias de sucesso, 

conectando os atores do ecossistema empreendedor 

e atraindo novos participantes; Projetos internacionais, 

promovendo o pensamento global e soluções escaláveis 

em empreendimentos locais; Colaboração Universidade-

Indústria, que ajuda na qualificação de atividades de P&D 

e estabelece parcerias para viabilizar empreendimentos; 

Proteção da PI, garantindo que todo o conhecimento 

gerado pelo ecossistema empreendedor seja protegido por 

lei e esteja disponível para novos negócios; Transferência 

Tecnológica e Transferência de Conhecimento, reforçando 

parcerias com organizações públicas e privadas e 

alcançando benefícios mútuos; Suporte a Start-up, 

fornecido por incubadoras e mentores, garantindo maior 

taxa de sucesso em iniciativas empreendedoras e Apoio à 

Spin-off, oferecendo condições e incentivo ao surgimento 

de empresas derivadas de laboratórios e parques 

tecnológicos.

A quinta dimensão - Entregar Valor para as Partes 

Interessadas - reúne os elementos que justificam 

a existência do ecossistema. Existem 10 elementos 

selecionados para orientar as atividades do ecossistema. 

O primeiro elemento, Profissionais melhores, é um valor 

entregue pelo ecossistema, porque o treinamento 

empreendedor desenvolve uma série de habilidades, 

que contribuem para a entrega de melhores profissionais, 

mesmo que trabalhem como funcionários de 

empresas e não como empreendedores. Profissionais 

empreendedores são outro valor relevante, pois, por meio 

da capacitação em empreendedorismo, um número maior 
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de empreendedores criará suas próprias Novas empresas, 

proporcionando Mais empregos e Progresso tecnológico, 

valores importantes para a sociedade.

As Start-ups geradas por esses empreendedores podem 

oferecer Melhores produtos e serviços, Soluções para 

problemas sociais ou Soluções para problemas ambientais, 

que também são valores relevantes entregues pelo 

ecossistema empreendedor. Além disso, essas novas 

empresas geram um Aumento no Produto Interno Bruto 

que beneficia a sociedade como um todo. Por fim, entre 

os elementos selecionados, o estabelecimento de Locais 

de trabalho inspiradores, típicos nos ecossistemas de 

empreendedorismo e inovação, também se destaca como 

um valor relevante. Esses locais de trabalho inspiradores 

contribuem para mudar as condições de trabalho e o 

relacionamento das pessoas com o trabalho para melhor.

A sexta dimensão - Medir resultados - compreende um 

conjunto de 10 indicadores-chave de processo (KPIs) 

selecionados para acompanhar o desempenho e o 

progresso em direção a uma universidade empreendedora 

duradoura. O conjunto compreende três KPIs orientados 

a processos e sete KPIs orientados a resultados. Pessoas 

impactadas por cursos, desafios e eventos, o primeiro 

KPI orientado a processos, mede o esforço realizado em 

treinamentos que fornecem conhecimentos a potenciais 

empreendedores. Os dois KPs restantes orientados ao 

processo são Capacidade de parques tecnológicos ou 

incubadoras, que mede o potencial do ecossistema em 

relação ao lançamento de novos empreendimentos, 

e o Número real de empresas incubadas, que avalia a 

profundidade com que esse potencial é explorado.

A seguir, são apresentados os sete KPIs orientados a 

resultados. As Start-ups geradas a partir da universidade 

nos últimos 5 anos medem nossa eficiência na 

transformação de propostas comerciais incipientes em 

empresas reais. Os Pedidos de patentes nos últimos 5 

anos avaliam o volume de nossas atividades de P&D, 

enquanto as Patentes concedidas nos últimos 5 anos 

avaliam a qualidade dessas atividades. O valor financeiro 

recebido em royalties nos últimos 5 anos nos informa se 
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nossas atividades de P&D são orientadas para o mercado 

e valorizadas pelos parceiros de negócios. Os Contratos 

com empresas externas nos últimos 5 anos avaliam se 

nossas atividades são abrangentes, capazes de atrair 

muitos parceiros, enquanto o valor financeiro contratado 

com empresas externas nos últimos 5 anos revela o 

tamanho e o valor atribuídos à colaboração da interface 

do usuário. Por fim, o Impacto na economia local, apesar 

de difícil de avaliar, é uma medida essencial de valor para 

a sociedade e, geralmente, crucial para sustentar o fluxo 

de financiamento.
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Figura 3: Abordagem LISTO MESAVAR para promover o espírito 

empreendedor nas universidades: os 50 elementos essenciais 

e os 10 KPIs para universidades empreendedoras. O modelo 

MESAVAR foi elaborado pelo Professor José Luis Duarte Ribeiro 

(UFRGS).
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CAPÍTULO 3

RECOMENDAÇÕES  
E BOAS PRÁTICAS
Após as reuniões virtuais, os grupos de trabalho 

apresentaram 15 recomendações relacionadas aos 

desafios discutidos na seção anterior. Para estabelecer 

uma lista de melhores práticas para nossas comunidades 

universitárias, analisamos e consolidamos a lista de 

recomendações. A lista final é apresentada nas páginas 

a seguir, com indicações de cores e elementos gráficos 

para destacar para quem estamos direcionando as 

recomendações, o que você pode fazer para alcançar os 

resultados propostos, como envolver agentes externos 

em termos de internacionalização e como você pode 

alcançar os resultados desejados pelas recomendações. 

Ao longo do capítulo, apresentamos alguns exemplos 

de Boas Práticas desenvolvidas pelas universidades 

parceiras do LISTO. Esses exemplos podem servir de 

inspiração para o desenvolvimento de novas atividades 

em suas universidades ou orientar a melhoria das ações 

já em andamento. Esses exemplos são apresentados nas 

caixas de Boas Práticas ao lado de cada recomendação. 

Gostaríamos de destacar que as duas últimas 

recomendações são proposições sem exemplos 

correspondentes de Boas Práticas, compreendidos como 

uma necessidade para ações futuras. Surgiram a partir das 

discussões do nosso grupo de trabalho como resultado 

do esforço dos pesquisadores no desenvolvimento de 

ações relacionadas às Universidades Empreendedoras e 

à Educação Empreendedora.

Recomendações para quem?

1 Envolvimento da Alta Direção da Universidade: 

transdisciplinaridade como estratégia

A transdisciplinaridade é uma das principais características 

e forças motrizes para incluir, com sucesso, mentalidades, 

atitudes e cultura empresariais e inovadoras como um 

objetivo estratégico das universidades. Para impulsionar a 
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transdisciplinaridade, as universidades precisam criar incentivos 

e políticas que incentivem os estudos transdisciplinares 

através de suas diferentes áreas de conhecimento. Isso requer 

o envolvimento da alta gerência na elaboração das políticas, 

aprovação nas diretorias acadêmicas e garantia de ampla 

divulgação em todos os setores da universidade e através de 

professores, estudantes e funcionários.

BOAS PRÁTICAS 

Transdisciplinaridade em Programas e Estatutos de 

Desenvolvimento Institucional (UNL)

O conceito de transdisciplinaridade é incorporado nos 

Programas e Estatutos de Desenvolvimento Institucional da 

Universidad Nacional del Litoral. A Assembleia Universitária 

da UNL (órgão superior de gestão da universidade) aprovou 

a reforma do Estatuto da Universidade em 2012 (https://

bit.ly/3coooVg). Por sua vez, as diretrizes propostas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional da UNL (2010-2019) 

contemplam as regras da vida institucional para as próximas 

décadas relacionadas à qualidade, legitimidade e relevância da 

Universidade. Os capítulos 2 (“Pesquisa e Desenvolvimento”) e 

3 (“Extensão Universitária”) tratam diretamente do impacto da 

transdisciplinaridade nas atividades acadêmicas.

2 Disciplinas transdisciplinares para cursos de graduação 

e pós-graduação: educação inteligente

Para impulsionar a educação empresarial transdisciplinar, 

as universidades precisam implementar aulas com um 

currículo transdisciplinar -tanto na graduação quanto na pós-

graduação. Isso requer um esforço conjunto e colaboração 

entre os Escritórios de Inovação e Assuntos Internacionais, a 

gerência sênior da universidade, os conselhos de professores 

e os professores experientes para projetar e aprovar 

currículos atualizados. Esses novos programas devem 

levar em consideração diferentes maneiras de promover a 

internacionalização dos alunos, o intercâmbio de experiências 

internacionais em termos de empreendedorismo e inovação e a 

colaboração transcultural para promover a autotransformação. 

Também deve levar em conta o imperativo de atrair estudantes 

de diferentes áreas de conhecimento/tecnologia.
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 BOAS PRÁTICAS

“Projetão”: ensinando inovação e empreendedorismo 

(UFPE)

A disciplina “Projetão” foi oferecida pela primeira vez em 2002. 

Foi proposta por quatro professores da UFPE; dois do Centro 

de Computação, outro do Departamento de Psicologia e outro 

do Departamento de Design. Essa formação multidisciplinar 

também foi encontrada entre os alunos matriculados na 

disciplina. Ao longo dos anos, professores e alunos de outras 

áreas aderiram a esse movimento. Em 2017, a disciplina passou 

a ser oferecida em outro campus da UFPE e, para os estudantes 

de humanidades, foi oferecida como “Projetão - Economia 

Criativa”. Em 2019, sete turmas diferentes de “Projetão” foram 

oferecidas na UFPE. A abordagem usada no Projetão é baseada 

em fundamentos bem estabelecidos, como o modelo Lean 

Startup, o Design Centrado no Usuário e a metodologia Design 

Thinking. Todo esse esforço contribuiu para o desenvolvimento 

de algo como estilo, atitude ou cultura empreendedora entre 

os alunos que participaram da disciplina. 

UVaEmprende (UVa) 

O UVaEmprende é uma sequência extracurricular de 

treinamento que o Parque de Ciências gerencia e oferece ao 

ecossistema regional através dos quatro campi. O itinerário é 

adaptado às necessidades de estudantes e pesquisadores 

e ao estágio de desenvolvimento de suas ideias. Desde o 

estágio inicial do projeto até a produção de um protótipo, 

o UVaEmprende fornece as ferramentas e metodologias 

necessárias para iniciar e avançar um projeto. Por exemplo, o 

UVaEmprende fornece treinamento para Design Thinking, Papo 

de elevador, Criatividade, Model Canvas, Experiência do usuário, 

Lean Startup, Empreendedorismo social, Branding, Storytelling, 

Blockchain, VMP e Marketing. O programa tem três níveis 

Alcance seus sonhos: Está interessado em empreendedorismo? 

Você quer transformar sua paixão em um modo de vida?

Impulsione sua ideia: Você tem alguma ideia que possa atender 

a uma necessidade ou problema na sociedade através de um 

produto/serviço?

Avalie seu projeto e vá ao mercado: Está pronto?
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3 Envolvimento de Pesquisadores e Professores: dos 

laboratórios e aulas à imersão empreendedora

Para mudar a mentalidade da faculdade e as atitudes dos 

professores, compartilhar boas práticas e ferramentas da 

cultura empreendedora e reconhecer a importância de 

uma abordagem empreendedora vinculada às práticas de 

ensino, extensão e pesquisa, propõe-se que pesquisadores 

e professores de diferentes áreas do conhecimento realizem 

estadias de imersão em centros tecnológicos, incubadoras de 

empresas e/ou complexos empresariais de outros países. Isso 

promoverá neles a mentalidade empreendedora e permitirá 

que testem a possibilidade de aproveitar essas habilidades 

para desenvolver empresas de base tecnológica. Essas ações 

podem oferecer opções de treinamento interdisciplinar e 

colaborativo para estratégias de ensino para desenvolver 

atitudes empreendedoras nos alunos.

BOAS PRÁTICAS

Programa “Lazos”: vinculando a universidade às PMEs 

(UNC)

A Universidade Nacional de Córdoba possui diferentes 

programas para promover o empreendedorismo na universidade 

e dar suporte aos empreendedores no ambiente regional. 

Lazos significa “laços”, “vínculos”. O programa foi desenvolvido 

para solucionar um problema local específico: a economia 

local é composta principalmente por Pequenas e Médias 

Empresas (PME), com numerosos problemas de sobrevivência 

e crescimento, mas os graduados não têm habilidades para 

prestar assistência especializada e interdisciplinar a esses 

empresários e empresas. O programa é gerenciado pela 

Faculdade de Ciências Econômicas da UNC e pelo Ministério 

da Indústria, Comércio e Mineração do Governo da Província 

de Córdoba. O principal esforço é reunir empresários da região, 

graduados com perfil empreendedor da UNC e pesquisadores 

de diferentes áreas como Economia, Negócios, Contabilidade, 

Psicologia, Engenharia, Comunicação Social, Direito e Design. 

A UNC já promoveu 12 edições, envolvendo 150 startups, 600 

graduados e 12 professores.
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Mentor4Research (UU)

O Mentor4Research oferece aos pesquisadores a oportunidade 

de trabalhar com mentores experientes, com muitos anos 

de experiência trabalhando fora da academia. O objetivo do 

programa é facilitar o insight mais profundo e a compreensão 

do processo de comercialização, aumentar os vínculos com a 

comunidade empresarial e realizar uma avaliação preliminar 

do potencial comercial de suas pesquisas. O Mentor4Research 

é destinado a pesquisadores e estudantes de pós-graduação 

em todos os campos de pesquisa - da ciência e engenharia 

à medicina, humanidades e ciências sociais. O programa 

não exige conhecimento prévio de comercialização, mas é 

especialmente adaptado para aqueles com pouca ou nenhuma 

experiência em pesquisa de comercialização e que desejam 

saber mais. Além das reuniões individuais com os mentores, 

o Mentor4Research inclui vários eventos conjuntos, onde os 

pesquisadores têm a chance de conhecer outros participantes 

e obter um conhecimento profundo ou novo sobre tópicos 

relevantes nos processos de criação de impacto. O programa é 

realizado anualmente pela UU Innovation, como parte do apoio 

oferecido aos pesquisadores.

4 A Equipe do Escritório de Transferência de Tecnologia: 

Das rotinas burocráticas à estratégia e além

Para fazer uma mudança orientada para uma nova maneira 

de fazer as coisas que promovem o empreendedorismo, 

aprendendo com as experiências de outros países, propõe-

se desenvolver e lançar programas de treinamento virtuais 

ou presenciais sobre boas práticas e desafios que as 

universidades membros do LISTO podem levar em cada uma 

de suas áreas de trabalho. Este treinamento é especialmente 

destinado às equipes de trabalho dos Escritórios de 

Transferência de Tecnologia para abrir suas mentes para 

novas possibilidades de gerenciamento, conhecendo outros 

ecossistemas.
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BOAS PRÁTICAS

Programa Internacional de Empreendedorismo (USP)

Entre as várias iniciativas para promover o empreendedorismo, 

a Universidade de São Paulo tem algumas que combinam 

empreendedorismo e internacionalização. Elas são descritas 

brevemente abaixo.

Para Faculdade: Babson College (Universidade de Boston) - 

Programa Babson de Liderança Empresarial e Inovação para 

Educadores (ELI), parceria Santander-USP. Projetado para 

o crescimento do corpo docente em empreendedorismo e 

liderança.

Para Funcionários: Simpósio Babson de Empreendedorismo 

e Inovação  para membros da RedEmprendia. Este curso visa 

melhorar a assistência da Agência aos empreendedores.

Essencialmente, o curso ensinou como os empreendedores 

devem pensar sobre seus negócios, principalmente sobre 

propósito e objetivo, sempre perguntando: Por quê? Quem? O 

que? Como?

Para Start-Ups e Funcionários: O Programa RedEmprendia 

Landing é uma iniciativa de apoio à internacionalização voltada 

para empresas e profissionais de empreendedorismo de 

todos os membros da RedEmprendia (universidades e suas 

incubadoras de empresas e parques tecnológicos). O programa 

apoia estadias internacionais de uma semana, durante as quais 

um plano de trabalho é desenvolvido. Geralmente consiste em 

atividades comerciais e promoção de mercado (para empresas) 

e troca de conhecimentos e boas práticas (para profissionais).

Recomendações sobre o que você pode fazer

5 Desafios transdisciplinares e competições empresariais: 

engajamento por esforço e motivação 

Para impulsionar a cultura transdisciplinar, as universidades 

precisam promover desafios e hackathons que incentivem 

a cooperação entre os participantes em uma variedade 

de formações profissionais. Essas atividades podem ser 

organizadas pelo Escritório de Inovação em cooperação com 

todas as escolas/faculdades interessadas. Eles devem conectar 
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estudantes de graduação e pós-graduação, professores e 

funcionários interessados para organizar, participar e contribuir 

nos eventos. Os eventos também devem envolver cidadãos na 

solução de problemas reais, através do desenvolvimento de 

soluções inovadoras. Também abordamos a importância de 

chamar empreendedores e organizações externas (incluindo 

empresas) para ação! Para envolver os participantes, considera-

se a distribuição de prêmios.

BOAS PRÁTICAS

Inovação descentralizada: o Centro Ithaka (UCU)

Na UCU (Universidad Católica del Uruguai), temos um 

conceito de inovação descentralizada. Ithaka é o centro de 

empreendedorismo e inovação projetado para ser transversal 

e interagir com todas as unidades acadêmicas, mas não 

é o “dono” da inovação ou o único inovador. A missão do 

centro é promover e impulsionar a inovação em todas as 

unidades acadêmicas e departamentos universitários, para 

ajudar a projetar, incentivar e executar atividades diferentes 

para as diferentes unidades, levando em consideração 

suas necessidades especiais. Por exemplo, com o centro 

audiovisual, co-organizamos um evento de encontro rápido 

para ajudar a misturar startups audiovisuais compostas 

por estudantes empreendedores e empresas tradicionais 

que precisavam de conexões criativas. Em parceria com 

recursos humanos, organizamos um concurso de ideias 

de inovação para professores e funcionários e, em seguida, 

implementamos a ideia vencedora para a universidade. Com o 

Escritório de Assuntos Discentes, organizamos um hackathon 

para melhorar o café da universidade, no qual também 

convidamos empreendedores e terminamos a transformação 

do café. Consideramos que essa é uma prática recomendada, 

porque não nos vemos como donos da inovação, mas como 

multiplicadores. 

Empreendedorismo baseado em problemas reais: o 

Centro de Invacao e Empreendedorismo (ORT)

No Centro de Inovação e Empreendedorismo, CIE, na 

Universidade ORT Uruguai (ORT), o empreendedorismo 
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é incentivado com base em problemas reais. Para isso, 

trabalhamos com ONGs, empresas e outras organizações 

que nos apresentam seus desafios. Com o apoio de tutores, 

procuramos fornecer uma solução. Um exemplo recente, 

diante da pandemia, é a iniciativa HackCovid19UY, onde 

trabalhamos com a Fundación da Vinci, o BID (Banco 

Interamericano de Desenvolvimento), ANDE(Agência Nacional 

de Desenvolvimento), o jornal El País entre outros parceiros, 

com o objetivo de identificar rapidamente os problemas que 

as PMEs e a sociedade em geral enfrentam. Foi lançada uma 

convocação para atender às necessidades e, paralelamente, 

foram chamados empreendedores que queriam colaborar 

na busca de soluções. Solicitou-se aos primeiros retornar e 

descrever os problemas que enfrentam, enquanto os últimos 

tiveram que registrar seus dados e habilidades, com as 

quais poderiam contribuir. Uma vez encerrado esse estágio, 

passamos a mapear as necessidades com habilidades. Foram 

formadas equipes que trabalharam com os tutores através 

de um processo de Design Thinking para desenvolver um 

protótipo, uma solução mínima viável a ser testada. Como 

resultado do processo, um júri selecionou 4 ideias, que hoje 

são apoiadas pela CIE para se tornarem Start-Ups. Além 

disso, a parceira do projeto LISTO, a Universidad de Córdoba 

(UNC), aderiu à ideia e a iniciativa foi replicada na Argentina, 

organizada pela Incubadora FIDE da Escola de Economia; e 

também na Costa Rica, através da Agencia Universitaria para 

la Gestión del Emprendimiento.

6 Espaços e Experiências Transdisciplinares: do 

trabalho em equipe aos eventos

Para atingir esse objetivo, as universidades precisam 

criar espaços de trabalho projetados e construídos como 

um esforço conjunto de muitas faculdades, garantindo a 

transdisciplinaridade em sua origem. Para esse fim, o Escritório 

de Inovação pode entrar em contato com as faculdades 

interessadas, projetando o trabalho conjunto como trabalho 

em equipe e aprovando-o nos conselhos acadêmicos. Com 

relação a esses novos espaços, você também pode criar 

eventos públicos para aproximar as universidades da sociedade, 

promover soluções científicas e tecnológicas e participar de 
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projetos para resolver problemas de start-ups e corporações. 

Eventos temáticos devem ser propostos para envolver todas 

as partes interessadas em projetos para preencher lacunas e 

prioridades tecnológicas. Nesse sentido, é um tipo de evento 

em que os cientistas, empreendedores e organizações podem 

se reunir para desenvolver projetos de cooperação que atendam 

às demandas sociais, criando inovações e, consequentemente, 

o desenvolvimento econômico. Desenvolver e aprimorar a 

cultura empresarial é o ponto chave aqui. É necessário criar 

pessoas verdadeiramente engajadas, envolvidas no processo 

empreendedor e inovador e promover a conscientização sobre 

empreendedorismo entre a comunidade universitária.

BOAS PRÁTICAS

Conscientização e Engajamento entre os membros da 

universidade: o Centro de Empreendedorismo  

da Universidade de Groningen (UG)

O Centro de Empreendedorismo da Universidade de Groningen 

(UGCE) desenvolveu uma abordagem de funil, que combina 

as etapas “Consciência e interesse”, “Engajamento” e “Ação”. 

O funil começa com a conscientização e o interesse por 

meio do empreendedorismo multidisciplinar, onde a UGCE 

oferece cursos extracurriculares com 100 alunos por ano de 

todas as faculdades, escolas de verão e palestras abertas 

de empresários locais abertas a estudantes de todas as 

faculdades e níveis de educação. Além disso, participam 

ativamente dos dias de carreira e feiras para estudantes de 

diferentes faculdades. Todos esses eventos são gratuitos ou 

de custo muito baixo (financeiro/tempo), com o objetivo de 

atrair o maior público possível. As atividades de engajamento 

incluem cursos curriculares adaptados por corpo docente, 

cursos especializados de verão, programas menores, com 

80 alunos e um evento de “panela de pressão” - VentureLab 

Weekend, com 35 participantes por edição. É muito importante 

dar o próximo passo, onde todo o interesse gerado pode ser 

canalizado para o VentureLab Weekend, onde os alunos que 

possuem interesse mais profundo podem passar um fim de 

semana desenvolvendo um plano de negócios e conhecendo 

a experiência de bater papo com investidores. Após este fim 
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de semana, os alunos mais motivados de empreendedorismo 

poderão continuar a Ação e desenvolver seus negócios (ideia) 

no acelerador de negócios do VentureLab North . Nos últimos 

quatro anos, 180 casos passaram pelo programa VentureLab 

North. Dentro do funil “conscientização - engajamento - ação”, 

o VentureLab está desempenhando um papel primordial, pois 

sem ele o momento alcançado através da conscientização e 

engajamento não seria totalmente realizado. Essa abordagem 

sistemática de “funil” oferece a qualquer aluno acesso e a 

possibilidade de descobrir se o empreendedorismo é realmente 

o seu caminho, com instrumentos de apoio para avançar para a 

realização desse caminho.

7 Programas internacionais

Recomenda-se projetar e implementar um programa 

de internacionalização focado no fortalecimento do 

desenvolvimento empresarial de estudantes, professores e 

pesquisadores, para fortalecer a cultura do empreendedorismo 

na universidade e trazer outras culturas, conhecimentos 

e práticas para a nossa universidade. Para impulsionar a 

internacionalização, os membros do LISTO poderiam alistar 

e compartilhar todos os seus programas e parcerias para 

identificar sinergias. Isso requer novas formas de colaboração 

entre a liderança da universidade, os escritórios de relações 

internacionais e de inovação.

BOAS PRÁTICAS

LISTO IVC: Soluções Empreendedoras em Redes 

Inovadoras Globais

Soluções Empresariais LISTO IVC em Redes Globais Inovadoras. 

A Sala de Aula Virtual Internacional foi desenvolvida pelo 

consórcio LISTO. O objetivo é desenvolver e fortalecer a 

inovação e as habilidades empreendedoras dos alunos, no 

âmbito de um ambiente virtual internacional, multicultural 

e multidisciplinar de ensino e aprendizagem, com foco em 

empreendimentos globais e nos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas. O curso de 30 horas (14 horas 

de trabalho síncronas e 16 assíncronas) inclui sessões locais/
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presenciais, videoconferência internacional e trabalho em 

grupo de troca virtual fora das sessões presenciais. O curso é 

ministrado por professores de cada parceiro LISTO e aberto a 

100 alunos a cada ano. 

Recomendações sobre como envolver 
agentes externos

8 Criando Empreendedores com Engajamento 

Internacional: startups locais e o desafio do nascido 

global

A mentalidade global e o profundo conhecimento em cultura 

e negócios em países em potencial são fundamentais para 

navegar com sucesso nos mercados internacionais. Para 

isso, é necessário educar/treinar empreendedores da 

Universidade (estudantes, funcionários, professores), start-

ups incubadas e empresas spin-off da Universidade para 

internacionalização de negócios. Esse treinamento deve 

incluir conceitos como exportação, importação, cultura no(s) 

país(es) alvo(s), mercados, leis, etc. Isso pode ser feito por 

meio de consultoria e mentoria especializada para produtos/

serviços específicos, por meio de financiamento para a 

participação em eventos de negócios, rodadas de negócios 

e pouso suave. Isso permitirá aumentar a conscientização 

sobre as oportunidades de internacionalização e fornecer 

recursos como os fundos Erasmus para Jovens Empresários, 

ou desenvolver colaborações como o projeto LISTO, para 

incentivar a colaboração intercultural das escolas do ensino 

médio.

BOAS PRÁTICAS

Empresas locais e mercados globais: o Programa 

GLOBAL TECH (UFRGS)

Na UFRGS, temos o Programa GLOBAL TECH. Este programa 

foi desenvolvido para preparar empresas/start-ups regionais 

de tecnologia, com o objetivo de acessar mercados globais e 

passar por um programa completo de internacionalização de 

negócios, começando em Portugal para alcançar o mercado 

europeu. O Programa Global Tech oferece (i) treinamento para  
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empresas/start-ups em tópicos como exportação, importação, 

mercado internacional, financiamento internacional, etc; (ii) 

Consultoria e mentoria especializada nos mercados europeus 

de tecnologia (especialmente no mercado português); (iii) 

Participação em uma missão internacional no Web Summit, 

incluindo serviços como redes de negócios com autoridades 

locais, parceiros e clientes em potencial, reuniões individuais 

e rodadas de negócios e visitas a centros de inovação com 

recursos de landing suave. Nossos parceiros globais de 

tecnologia são: SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas) e Parques Regionais de Ciência e 

Tecnologia - Zenit / UFRGS, Tecnopuc, Tecnosinos e Feevale 

TechPark. Nosso modelo de financiamento é: Todos os serviços 

são mais de 70% subsidiados pelo SEBRAE. Os 30% restantes 

devem ser cobertos pela empresa/startup.

Recomendações de como você pode 
alcançar os resultados desejados

9 Criação da Rede Internacional LISTO: promovendo o 

empreendedorismo e a inovação globalmente

Para tirar proveito do nível de comprometimento e 

interação entre os membros atuais e futuros, recomenda-

se institucionalizar a rede de professores, pesquisadores e 

funcionários criados durante a execução do Projeto LISTO 

para promover ações futuras (por exemplo, programas, 

projetos, cursos) em nossas universidades . Isso permitirá que 

professores, pesquisadores e funcionários relacionados às 

disciplinas de empreendedorismo e inovação, programas e 

escritórios formalizem uma rede nas instituições por meio de 

registros institucionais, pelos grupos de pesquisa, laboratórios 

ou vinculados a programas de graduação ou pós-graduação.

10 Construindo uma Escola Juntos: a formalização da 

agenda transdisciplinar 

Para alcançar esses resultados, as universidades precisam 

criar escolas transdisciplinares, a fim de desenvolver mais 

pesquisas orientadas a problemas e soluções e consultoria 

de ensino. Isso deve ser implementado envolvendo pessoas 

de diferentes escolas ou faculdades em um tópico amplo, 

como saúde pública, energia, sustentabilidade, etc. Para 
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implementar isso, a universidade deve criar um instituto no 

modelo multi-faculdade em tais tópicos, com um orçamento 

em nível institucional e uma área de empreendedorismo 

em cada uma dessas escolas, organizada pelo Escritório de 

Inovação ou pelos Centros de Empreendedorismo.
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Informações de Contato do Consórcio LISTO

Site do projeto LISTO: www.listoproject.eu

Instagram: @listoproject

Uppsala University Innovation: www.uuinnovation.uu.se

University of Groningen Centre of Entrepreneurship:  

https://www.rug.nl/ugce 

Parque Científico Universidad de Valladolid:  

http://www.parquecientificouva.es/

Universidade Federal de Pernambuco, DINE - Diretoria de 

Inovação e Empreendedorismo: https://www.ufpe.br/positiva

Universidade de São Paulo, AUSPIN - Agência de Inovação: 

http://www.inovacao.usp.br/

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, SEDETEC - 

Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico: 

 https://www.ufrgs.br/sedetec/

Universidad Nacional del Litoral, Vinculación y Tranferencia 

Tecnológica: https://www.unl.edu.ar/vinculacion/

Universidad Nacional de Córdoba, Secretaría de Ciência e 

Tecnología:  

https://www.unc.edu.ar/ciencia-y-tecnolog%C3%ADa

Universidad Catolica del Uruguay, Ithaka Centro de 

Emprendedurismo e Innovación: 

 https://www.ithaka.ucu.edu.uy/

Universidad ORT Uruguay, CIE - Centro de Innovación y 

Emprendimientos: https://cie.ort.edu.uy/
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Sobre o projeto LISTO:  

O LISTO (Cooperação Latino-Americana e Europeia em 

Inovação e Empreendedorismo) foi um projeto de capacitação 

Erasmus+ (Ação-Chave 2), que ocorreu de 2017 a 2020. O 

consórcio de 3 universidades da Europa, 3 do Brasil, 2 da 

Argentina e 2 do Uruguai reuniu especialistas de escritórios de 

inovação e professores de empreendedorismo para facilitar o 

intercâmbio de conhecimentos e boas práticas. Concentrou-se 

em três áreas principais: métodos para fortalecer as relações 

universidade-indústria; ensino de empreendedorismo por 

meio de troca virtual; e estratégias para promover a inovação e 

o empreendedorismo na universidade.

Para mais informações, visite: www.listoproject.eu

O consórcio publicou dois e-books e um kit de ferramentas 

disponíveis em inglês, espanhol e português:

1 Cooperação Universidade-Indústria na América Latina. 

Lições Aprendidas da Aplicação da Metodologia AIMday

2 Manual da Sala de Aula Virtual de Empreendedorismo. Uma 

abordagem interdisciplinar de uma colaboração europeia e 

latino-americana

3 Kit de Ferramentas LISTO para Universidades 

Empreendedoras

Os livros estão disponíveis no site do projeto e na  

Plataforma de Resultados Erasmus+
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Este kit de ferramentas compartilha a experiência  

do consórcio LISTO em abordar a questão de como promover  

as “universidades empreendedoras”. Ele fornece uma introdução 

às atividades e métodos para autodiagnosticar a dimensão 

empreendedora das universidades parceiras, apresenta  

os resultados na forma de um modelo orientado à mudança  

e faz 10 recomendações específicas para tornar as universidades 

LISTO mais empreendedoras. Além disso, ele compartilha vários 

exemplos de boas práticas. O propósito principal deste kit   

de ferramentas é informar os processos estratégicos  

de tomada de decisão nas universidades parceiras do LISTO  

para se tornarem mais empreendedoras. No entanto, o kit  

de ferramentas também visa um público mais amplo, incluindo 

universidades interessadas em desenvolver e implementar 

colaborações internacionais similares.
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