
PraiaGrande
Mostra reúneesculturasdeareia
Quemgostade esculturas emareia podeconferir a exposição
MeninosdeAreia, napraiadobairroGuilhermina, emfrente
à Praça Portugal (na faixa de areia ao lado do posto da
GuardaCivilMetropolitana).Hoje é o último dia damostra,
que pode ser vista das 10 às 18 horas. Os artistas estarão no
local para falar das obras e explicar a confecção das escultu-
ras.Ostrabalhossãoassinadospelos irmãosartistasplásticos
Marcio Santhos e AllanRosa, deMongaguá, que já viajaram
omundolevandosuaarteespecialadiversospaíses.

Santos
Orquidário temFeiradeOrquídeas
Hoje é oúltimodia para visitar aFeira deOrquídeas, que está
aberta ao público, das 9h às 18h, no Orquidário (Praça
Washington s/nº, José Menino). São dezenas de espécies de
diversas regiões brasileiras, como a rodriguesia vermelha,
nativa da Mata Atlântica do sul da Bahia, além de plantas
originárias de outros países, como Japão, Europa e sudeste
asiático,compreçosapartirdeR$5,00.

SãoVicente
FestivalGastronômicoéopçãode lazer
AsegundaediçãodoFestivalGastronômicodeSãoVicente segue
até o próximo dia 31. Nesse período, será oferecido um prato
salgado ou porção pelo preço único de R$ 39,90. As reservas
devem ser feitas com 24 horas de antecedência. Participam da
programação18 restaurantes equiosquesdaCidade.As fotosdos
estabelecimentos e dos pratos da promoção estão disponíveis no
blog do evento (festivalgastronomicosv.blogspot.com) e na fan
page do Facebook (festivalgastronomicodesaovicente). O objeti-
voéalavancaroturismogastronômicanoMunicípio.

❚❚❚ A pesquisa do Sebrae e da
Endeavor também quis saber
se as universidades estavam
preparadas para atender à de-
manda de jovens dispostos a
empreender. Um dos resulta-
dosmostrouque asdisciplinas
de empreendedorismo não
são bem distribuídas entre os
cursos.
No caso da Administração,

65% dos alunos afirmaram
que já fizeram a disciplina, en-
quanto outros 23,7% ainda fa-
rão.Omesmonãoaconteceem
outras áreas. Cursos ligados às
Ciências da Saúde, por exem-
plo, possuíam apenas 27,7%
quecursavamadisciplina.Ape-
sar disso, o documentomostra
que a vontade dos alunos em
cursar matérias de ensino de
empreendedorismo é superior
a 70%em todos os cursos (veja
aolado).
Olevantamentomostra,ain-

da,quemesmocomo interesse
dos jovens, entre as escolas pú-
blicas, quatro em 10 têmmen-
toreseredesdeapoiorelaciona-
das aos negócios dos alunos.
Naprivada, sãoseisem10.

SONHODECASAL
Para o casal Leandro, de 39
anos, eDenisePereira, de 34, o
apoio da instituição foi funda-
mental. Os dois foram alunos
da Universidade Santa Cecília

(Unisanta). Ele, de Educação
Físicaeela,deAdministração.
“Já éramos casados e decidi-

mos que eu iria concluir a uni-
versidade que tinha parado e
ela ingressaria no curso que
sonhava. E aí no trabalho de
conclusão, ela resolveu traba-
lhar comumsonhomeu”, con-
taLeandro.
Oplanodenegóciosdotraba-

lho de Denise era a voltado à
abertura de uma academia de
ginástica. Leandro se formou
em 2012 e ela, em 2013. E há
setemeses a academiaExtreme
funciona no Boqueirão, em
Praia Grande. Com ele à frente
das práticas do local e ela, cui-
dandodaAdministração.

“Parece que nossos profes-
sores encararam aquilo co-
monossosonhodeverdadee,
mais do que incentivar, eles
nos prepararam para as difi-
culdades”,contaLeandro.
Segundo Denise, a princi-

pal armaque eles tinhampa-
ra fazer o projeto dar certo
era o plano de negócios. “E
ter feito isso com a ajuda dos
professores foi importante.
De fato, eu não tive apenas
incentivo,masumavisãopré-
via do meu negócio. Isso foi
fundamental, porque não
basta ter o sonho, é preciso
técnica”, frisa.
Para incentivar e apoiar os

alunos, a Unisanta afirma
quecontacomambientesvol-
tados às práticas inovadoras.
ONúcleodeInovação,Negó-
cio e Empreendedorismo é
um deles. ONine é uma pré-
incubadora de empresas que
orienta projetos com poten-
cialdemercado.
Já o Núcleo de Gestão e

Desenvolvimento de Carrei-
ra é voltado a orientar alunos
e também o público externo.
E um terceiro núcleo, o de
InovaçãoTecnológica (NTI),
dá apoio a pesquisadores vi-
sando à elaboraçãode paten-
tes e registros de novos sof-
twares desenvolvidos em
seuslaboratórios.

TATIANECALIXTO

DAREDAÇÃO

Sair da faculdade e... inovar. A
cada dia cresce o número de
estudantesqueplanejamexata-
mente isso. Eles já não priori-
zam programas de estágio ou
treinamentoemgrandesempre-
sas. Esses alunos querem mes-
moélideraropróprionegócio.
Uma pesquisa do Sebrae em

parceria com a Endeavor, inti-
tuladaEmpreendedorismonas
Universidades Brasileiras,
aponta que 23,5% dos alunos
empreendemoujáempreende-
ram, enquanto a maioria
(57,9%)pensaemabrirumne-
gócio no futuro. No caso de
CéliaNunes,ofuturoestáacon-
tecendoagora.
Ela iniciou a carreira como

aprendiznoCentroAprendiza-
gem e Mobilização Profissio-
nal e Social (Camps), em 1998.
“Eu trabalhava emumacoope-
rativademédicos.Foimeupri-
meiro emprego. Fui promovi-
daparaoutras funções eacabei
ficandoládurante12anos”.
Depoisdetantotempotraba-

lhando commédicos, Célia co-
meçou a perceber a dificulda-
dequeeles tinhamparageren-
ciar a parte administrativa de
suas empresas ou das próprias
carreiras.
Ela ingressou na Fatec Ru-

bes Lara, em Santos, com esse
problema na cabeça. E o desa-
fio, no então curso de Infor-

mática com Gestão em Negó-
cio, era encontrar uma solu-
ção. De preferência rentável
paraela.
“Em 2011, no meu Trabalho

de Conclusão de Curso, quis
defenderumnegócioqueaten-
desseàdemandaadministrati-
va demédicos, para que eles se
dedicassem apenas ao exercí-
cio da Medicina, como eles
queriam. Porque também fiz
uma pesquisa entre os profis-
sionais, que apontava exata-
mente isso”.

AUTONOMIA

O TCC incluía um plano de
negócios e teve nota 10, servin-
do comopassaporte para a via-
gemqueCéliatantoqueria:em-
preender. “Após a entrega do
trabalhodeconclusão,pedide-
missão aos empregadores da
época e os convidei para ser
meusprimeirosclientes”.
Nos primeirosmeses ela tra-

balhouparaosmédicosemtro-
ca do mobiliário que utilizava
na sua ex-sala. Era o início da
ADM&MED. Hoje, a empre-
sa está no seu terceiro ano de
vida e funciona na Avenida
Ana Costa, em Santos. Conta
com três funcionários e um es-
tagiário da Fatec. A instituição
ainda recebe visitas de Célia,
que sempre que pode fala so-
breempreendedorismo.
Na verdade, ela é uma apai-

xonada pelo assunto e foi em

busca de mais. Fez cursos na
Babson College, instituição
norte-americana referência
em empreendedorismo e ino-
vação, e escreveu um livro so-
breoassunto.

CARACTERÍSTICAS

Segundoo professorHenrique
Cesar Nanni, que orientou o
trabalho de Célia, algumas ca-
racterísticas que ela tem são
essenciais em um empreende-
dor. Capacidade de enxergar
oportunidades, gostar de fazer
algo diferente, confiança, exi-
gênciaeplanejamentosãoalgu-
masdelas.
“A Célia tem uma capacida-

de incrível de se renovar. De-
pois da formatura, montou a
empresa, escreveu um livro, e
vem participando de vários
eventos, feiras e concursos de
empreendedorismo”,dizopro-
fessor, que também já dedicou
anosdesuavidaaempreender.

SueliMedeirosNanni éprofessora
ecoordenadoradeprojetos
naFatecdeSantos.Paraela, é
necessário levara realidadedo
mercadoaoalunoantesdeele
chegaràsempresase, hojeem
dia, incentivá-losa inovaré
fundamental. “É importante
sensibilizá-losparaquesejam
visionáriose tenhampotencial
empreendedoremsuatrajetória
pessoaleprofissional”.

Denise, administradora, e Leandro, professor de Educação Física: unidos, abriram academia de ginástica

Visionários

“Éprecisopensar
foradacaixa.
Visualizarum
problemae
encontrarumaboa
solução.Hoje,
empreendedorismo
éumapalavrada
moda,maséum
caminhodifícil.Eo
quevejoéquefalta
nas instituições
exatamenteensinar
ocaminhodas
pedraseter
professoresmais
engajados”
CéliaNunes, empresária

Partedapesquisa

Foradacaixa

Estudo: diferenças emcada curso

Inovaré
palavra-chave
paranovas
gerações
EstudodoSebrae: alunos queremempreender
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