Escola de Políticas Públicas e Governo – Fundação Getúlio Vargas
Curso de Graduação em Administração Pública

EDITAL DE SELEÇÃO PARA DISCIPLINA EXPERIÊNCIA EMPREENDEDORA

O Coordenador do Curso de Graduação em Administração Pública da FGV EPPG, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo art. 20, incisos V e VIII, do Regimento da FGV EPPG,

RESOLVE:

Art. 1º Determinar a abertura de chamada para a seleção de 5 (cinco) estudantes interessados em cursar a
disciplina de Experiência Empreendedora, oferecida pela FGV EAESP, no segundo semestre de 2022.

§1º A disciplina será ministrada pelo prof. Luis Henrique Pereira, conforme plano de ensino disposto no
anexo 1.
§ A disciplina ocorrerá por meio de 15 encontros via Zoom, sempre às quartas feiras, das 19h às 22h40m,
durante 15 semanas, totalizando 4 créditos ou 60 horas de aula.
Art. 2º As 5 (cinco) vagas disponíveis para a disciplina serão distribuídas considerando o desempenho
acadêmico do(a) estudante.

Art. 3º A seleção dos interessados atenderá às seguintes diretrizes:
I.

Estar devidamente matriculado no curso de Administração Pública da FGV EPPG.

II.

Ter cursado no mínimo três e no máximo quatro semestres letivos.

III.

Ter habilidades de comunicação, afinidade com a proposta da disciplina e disponibilidade para
acompanhar as aulas.

IV.

Ter bom desempenho acadêmico, com Coeficiente de Rendimento maior ou igual a sete [CR > 7],
comprovado em histórico escolar atualizado.

V.

Os(as) candidatos(as) poderão ser convidados(as) para uma entrevista.

Art. 4º Os objetivos de aprendizagem da disciplina Experiência Empreendedora são apresentados na tabela
abaixo, que demonstra como contribuem para os objetivos do programa de graduação.
1
D4Sign 5520a98c-9971-43f2-b5e3-0bd4bef5fdec - Para conﬁrmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/veriﬁcar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Grau de

Objetivos da graduação

Objetivos da disciplina

Realidade do país

Identificar oportunidades e desenvolver ideias e modelos de negócios

●●○

Contexto global

para atuação local e/ou global, dentro ou fora de uma organização

●●○

contribuição

Integrar os diversos conhecimentos vistos em outras disciplinas

Conhecimento em

(marketing, operações, finanças, etc.) para o desenvolvimento de
administração

●●●

ideias e modelos de negócios
Compreender

os

processos

cognitivos

utilizados

por

empreendedores no processo de identificação de oportunidades,

Solução de problemas

●●●

geração de ideias, desenvolvimento de negócios
Ética

Fazer escolhas sobre ideias e modelos de negócio, considerando

●○○

Diversidade

questões éticas, responsabilidade social e sustentabilidade

●○○

Comunicação escrita

---

○○○

Comunicação multimídia
Métodos quantitativos
Raciocínio lógico

Materializar a ideia de negócio por meio de um modelo de negócio e
uma apresentação do negócio no modelo pitch

●●●
○○○

--Capacitar o aluno no desenvolvimento de teste de hipóteses e
realização de experimentos para sua validação

●●○

Outros objetivos da disciplina: Desenvolver a auto-eficácia para a realização de atividades empreendedoras; e
desenvolver habilidades para trabalhar em grupo.

Art. 5º As inscrições podem ser feitas através do E-mail (grdap@fgv.br) até o dia 28 de junho de 2022.
Parágrafo único. No corpo do e-mail, o candidato deverá apresentar uma breve carta de apresentação de no
máximo 500 palavras, contendo o seu nome e o motivo pelo qual deseja concorrer a vaga.
Art. 6º O(a) candidato(a) selecionado receberá comunicação por e-mail até o dia 30 de junho de 2022.

Brasília, 23 de junho de 2022
Bernardo Oliveira Buta
Coordenador do Curso de Graduação em Administração Pública
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SEMESTRE/ANO: 2º/2022
DISCIPLINA.................... : EXPERIÊNCIA EMPREENDEDORA
DEPARTAMENTO ......... :
CURSO ........................... :
PROFESSOR ................. : LUIS HENRIQUE PEREIRA
COORDENADOR .......... :
OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Os objetivos de aprendizagem da disciplina Experiência Empreendedora são apresentados na tabela abaixo,
que demonstra como contribuem para os objetivos do programa de graduação.
Objetivos da graduação

Objetivos da disciplina

Realidade do país

Identificar oportunidades e desenvolver ideias e modelos de negócios
para atuação local e/ou global, dentro ou fora de uma organização

Contexto global
Conhecimento em
administração
Solução de problemas
Ética

Grau de
contribuição
●●○
●●○

Integrar os diversos conhecimentos vistos em outras disciplinas
(marketing, operações, finanças, etc) para o desenvolvimento de
ideias e modelos de negócios

●●●

Compreender
os
processos
cognitivos
utilizados
por
empreendedores no processo de identificação de oportunidades,
geração de ideias, desenvolvimento de negócios

●●●
●○○

Diversidade

Fazer escolhas sobre ideias e modelos de negócio, considerando
questões éticas, responsabilidade social e sustentabilidade

Comunicação escrita

---

○○○

Comunicação multimídia

Materializar a ideia de negócio por meio de um modelo de negócio e
uma apresentação do negócio no modelo pitch

●●●

Métodos quantitativos

---

○○○

Raciocínio lógico

Capacitar o aluno no desenvolvimento de teste de hipóteses e
realização de experimentos para sua validação

●●○

●○○

Outros objetivos da disciplina: Desenvolver a auto-eficácia para a realização de atividades empreendedoras; e
desenvolver habilidades para trabalhar em grupo.

CONTEÚDO
O conteúdo da disciplina foca o processo de criação e desenvolvimento de um negócio próprio ou de iniciativas
empreendedoras dentro de uma organização já existente, com ênfase no desenvolvimento da auto-eficácia dos alunos
para a realização de atividades empreendedoras.
1. Introdução ao Empreendedorismo
a. Conceitos
b. Principais teorias
c. Intraempreendedorismo
2. Oportunidades e Criação do Negócio
a. Ideia do Negócio
b. Proposta de Valor
c. Recursos Empreendedores
d. Modelo de Negócio
e. Teste de Hipóteses
f. MVP e Prototipação
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3. Desenvolvimento e Crescimento do Negócio
a. Ecossistema Empreendedor
b. Aspectos mercadológicos, operacionais e financeiros
c. Financiamento de startups
d. Apresentação do negócio “pitch”
METODOLOGIA
O curso é desenvolvido com o objetivo de desenvolver a auto-eficácia dos alunos para a realização de atividade
empreendedoras. A disciplina utilizará dinâmicas, prática reflexiva, estudos de caso, exercícios e aulas expositivas, que
demandarão participação ativa dos alunos e o engajamento para a realização das tarefas e desafios propostos durante
as aulas.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
Notas

Peso

Composição

Sub-peso

Feedback

Total
1

Leitura, entrega dos
exercícios e participação

10%

Leituras prévias e
dinâmicas realizadas
em sala de aula

2

Atividade 1: Entrevista

20%

Entrevista com
empreendedor sobre
Causation x Effectuation

1. Rocket Pitch

2. Business Model
Canvas

3

Entregas Intermediárias

4

Atividade 2: Análise de MVP

5

Trabalho e Apresentação
Final

20%

20%

Processo de evolução e
desenvolvimento das
ideias

3.Canvas Proposta de
Valor
4. Teste de Hipóteses
5. MVP (protótipo)

7 dias
úteis

Análise de MVP de uma
Startup
Trabalho Final

15%

Apresentação Final

15%

30%

REFERÊNCIAS
Andreassi, T., & Tasic, I. A. B. (2009). Novo empreendedorismo. GV EXECUTIVO, 8(2), 42-45.
Blank, S. (2013). Why the lean start-up changes everything. Harvard business review, 91(5), 63-72.
Gruber, M., & Tal, S. (2017). Where to play. FT Publishing International.
Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game
changers, and challengers. John Wiley & Sons.
Ries, E. (2011). The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically
successful businesses. Currency.
Salusse, M. A. Y., & de Campos Neto, N. M. (2018). A hora e a vez do empreendedorismo corporativo. GV
EXECUTIVO, 17(3), 22-25.
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CONTATO
O professor estará à disposição dos alunos para atendimento extra-classe conforme horário a ser estabelecido.
O aluno/grupo deve agendar um horário com o professor através de e-mail: luis.pereira@fgv.br ou via eclass.
CRONOGRAMA DE AULAS E LEITURAS
Aula

Tópico

Referências

Introdução da disciplina
EUpreendedor
Empreendedorismo
Corporativo

GEM 2021
Andreassi, 2009 e
Salusse & Campos,
2018

2

Ideação 1

Idea Generation

3

Empreendedorismo com Saraswathy, 2001 e
base em recursos Andreassi & Tasic, 2009
Teoria Effectuation

1

4

5

6

7

8

9

10

11

Oportunidades de
Mercado

Megatendências
Market Opportunity
Navigator

Atividade(s)

Lição de Casa

---

1. Rocket Pitch (nota)
2. Liderança
Empreendedora
3. Formação de Grupo
1. Effectuation
2. Mapeamento de
Recursos
1. Analisar e definir
tecnologias e mercados
2. Discussão das
entrevistas com
emprendedores

Pensar em um
negócio para o
rocket pitch

Leitura dos textos

Assistir vídeo(s)
da ferramenta

Atividade Monitorada
(preencher market
opportunity navigator
template)
Ideação 2
Modelo de Negócios

Osterwalder & Pigneur,
2010

1.
2.
3.

Pitch
Exercício CANVAS
Desenvolvimento do
modelo de negócios
(nota)

Entrega do
Modelo de
negócios
Leitura do texto do
Blank

Customer development I Blank, 2013

Validação do
problema

Atividade Monitorada

Lean Startup

MVP & Prototipação

MVP: Análise de
Startups e
aprimoramento do
projeto

Blank, Manual do
Empreendedor, cap. 5

Pitch de 3 minutos
por grupo

Canvas de Proposta de
Valor (nota)

---

1. Apresentação de
Proposta de Valor
2. Formulação de
Hipóteses

---

1. Prototipação
2. Apresentação de 3
Hipóteses

5 a 10 test cards
(nota) e vídeo do
Blank

1. Discussão dos MVPs
de Startups
2. Aprimoramento dos
MVPs
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12

Financiamento de
negócios

13

Comunicação e pitch

14/15

Sarfati, 2018. Quem (e
Como) Investe em
Startups Brasileiras e
Case HBR
Comunicação e pitch –
“Shark Tank”.
Comunicação e Pitch

1. Apresentação e
feedback dos testes de
hipótese (nota)
2. Case VC Investors

Leitura do texto do
Sarfati, 2018

Elevator pitch

Apresentação e
pitch

Apresentação final

---

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O EMPREENDEDOR (INDIVIDUAL)
Identifique um empreendedor(a) na família, entre os amigos ou por indicação e desenvolva os seguintes
pontos:
1. Breve resumo do negócio desenvolvido pelo(a) empreendedor(a), destacando setor, principais
clientes e tamanho do negócio;
2. Intenção e comportamento empreendedor(a), buscando identificar desde quando resolveu
empreender e eventuais conflitos na decisão entre carreira numa organização x carreira
empreendedora;
3. História de vida do(a) empreendedor(a), destacando sua formação, vocação, interesses, recursos e
rede de relacionamentos, quando iniciou o negócio e atualmente. Usou capital próprio ou de
terceiros? Obteve ajuda de familiares ou amigos? Mostrar quais e como esses recursos foram e são
importantes para o sucesso do negócio;
4. Como se deu o processo empreendedor no início do negócio? Havia um claro planejamento ou plano
do negócio já vislumbrado desde o início (lógica causal) ou o negócio foi sendo desenvolvido a partir
dos recursos disponíveis?;
5. Quais foram as principais pivotagens e mudanças de foco que foram implementadas no negócio ao
longo de sua história.

ROTEIRO ANÁLISE DO MVP DE UMA STARTUP (EM DUPLA)
Cada dupla de alunos deverá selecionar uma startup no mercado e, com base em dados primários e
secundários levantar os pontos abaixo (observação, a empresa já pode ter consolidado seu modelo de
negócios e, portanto, saído da fase de startup):
1. Breve história da negócio, dos empreendedores e investidores envolvidos;
2. Apresentação do canvas original e eventuais pivotagens;
3. Explicar como o negócio foi desenvolvido até chegar ao grau de maturidade atual. Quais foram as
principais hipóteses e como elas foram testadas? Na sua opinião o negócio ainda pode ser
considerado uma startup? (justifique);
4. Como foram ou poderiam ter sido desenvolvidos os mínimos produtos viáveis (MVPs) para o
negócio? Como esses MVPs permitiram validar algumas das hipóteses do modelo de negócios?

CURRICULUM VITAE DO PROFESSOR
Prof. Luís Henrique Pereira
Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul com extensão em Project
Management pela University of Birmingham (UK). Doutor em Administração com ênfase em Marketing pela
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Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas. Cursos de extensão por
Harvard (BVLA, GCPCL e CPCL), Curso de extensão por Babson College (Marketing & Entrepreneurship) e pela
University of South Carolina (Faculty Development in International Business). Professor da Fundação Getúlio
Vargas-SP na graduação ministrando disciplinas como Consumer Behavior e Experiência Empreendedora.
Professor do Programa internacional Doing Business in Brazil. Professor de cursos e treinamentos in company
em empresas como Telefônica, Nestlé, Basf, Volkswagen, Pirelli, LG, TAM, Danone, Atlas, Whirlpool, Banco do
Brasil, Banco Itaú, Banco Santander, Caixa Econômica Federal, Lorenzetti, Boston Scientific, Petrobrás, Siemens
e Weg. Coordenador e professor do Mestrado Profissional em Gestão Internacional da Fundação Getulio Vargas
ministrando a disciplina Marketing in Emerging Markets e Applied Research Methodology. Coordenador do curso
de educação continuada do GVPec: Gestão de Marketing: uma visão geral. Autor de artigos publicados em
revistas acadêmicas nacionais e internacionais e de capítulo do livro Administração no Contexto Internacional:
cenários e desafios pela Ed. Saraiva (2007). Sócio proprietário da empresa Ideas4Action Treinamento e
Desenvolvimento Ltda. Vice-Presidente da ONG Internacional Insight for Living Brasil.
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