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1. RESUMO 

 
O objetivo geral deste artigo é comprovar o equilíbrio que deve existir entre o empre-
endedor e administrador, com o intuito de obter sucesso na abertura de uma empresa 
e durante toda sua existência. O trabalho em equipe é sempre envolvido por conflitos 
de ideias e interesses, e, lidar com essas adversidades é tarefa que exige paciência, 
conhecimento e atitude por parte do administrador. Nem sempre é possível encontrar 
uma solução que agrade a todos, porém promover ajustes que auxiliem a maioria a 
encontrar caminhos que levem a empresa ao sucesso, demonstra amadurecimento e 
comprometimento dessa equipe. Este trabalho contou em um primeiro momento com 
o embasamento a partir de referências bibliográficas, já para a análise do projeto inti-
tulado “Uniespetaria”, realizado por alunos de administração da faculdade Uniesp de 
Auriflama SP, como empreendimento social. O feedback dos clientes, realizados por 
meio de uma pesquisa de satisfação, demonstrou que o projeto alcançou seus objeti-
vos, o produto foi conceituado como muito bom, o atendimento e toda parte organiza-
cional também, houveram clientes sugerindo a 2º edição do projeto. Foi notável as 
habilidades administrativas e empreendedoras usadas de forma equilibrada e con-
victa, certamente foi uma experiência que enriqueceu e agregou valor para cada aluno 
envolvido no projeto. 
 

2. INTRODUÇÃO  

 

Este artigo foi elaborado para mostrar que embora o empreendedor possa ter 

uma ideia fantástica, criativa e inovadora, se a empresa não estiver estruturada por 

um bom administrador, de maneira sólida nos conceitos básicos de administração. 

Planejamento, organização, direção, coordenação e controle são ferramentas 

essenciais que permitem ao gestor uma visão sistêmica da empresa, para que possa 

prever acontecimentos e situações que poderão ocorrer, com base nestes conheci-

mentos o gestor reage de forma rápida e adequada para resolver situações de risco. 

A partir do momento que o produto ou serviço prestado pela empresa deixa de 

ser novidade para o consumidor no mercado, se o mesmo não estabelecer uma base 

sólida nos conhecimentos básicos de administração citados acima, sua empresa pro-

vavelmente estará fadada ao fracasso, por não ser composta de forma equilibrada de 

informações e conceitos que são essenciais para manter a empresa em atividade.  

Este artigo foi trabalhado em cima do projeto feito pelos alunos de administração 

da Faculdade de Auriflama/SP, mostrando de forma abrangente e convicta alguns dos 

conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula, que na prática obtiveram resulta-

dos significativos e positivos para melhor compreender o equilíbrio entre administrador 

e empreendedor. 

 



 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste artigo é comprovar o equilíbrio que deve existir entre o 

empreendedor e administrador, com o intuito de obter sucesso na abertura de uma 

empresa e durante toda sua existência.  

Esse equilíbrio fica visível com o projeto “Uniespetaria”, onde alunos empreen-

dedores e administradores trabalham juntos, mostrando profissionalismo e aptidão 

para mudar de um papel superior para subordinado, chegando assim ao resultado 

final. 

 

4. METODOLOGIA 

 

No primeiro momento o embasamento da metodologia foi dado a partir de refe-

rências bibliográficas que utilizam dados ou categorias teóricas já registradas, onde o 

pesquisador trabalha através das contribuições dos autores para dar veracidade em 

sua pesquisa.  

Posteriormente foi realizada uma pesquisa de campo onde, “[...] o objeto/fonte é 

abordado em seu meio ambiente próprio. A coleta dos dados é feita nas condições 

naturais em que os fenômenos ocorrem, sendo assim diretamente observados, sem 

intervenção e manuseio por parte do pesquisador. ” (SEVERINO, 2007, p.122) 

Para análise do projeto intitulado “Uniespetaria”, realizado por alunos de admi-

nistração da faculdade Uniesp de Auriflama SP, como um empreendimento voltado 

para vendas de “combos” com espetos (carne bovina e aves).  

Foi introduzido um feedback para saber as opiniões das pessoas em relação ao 

projeto como um todo e também para que o público tivesse a oportunidade de conhe-

cer o trabalho do empreendedor e administrador na prática. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A palavra empreender (entreprendre) tem origem francesa e começou a ser 

usada no século XVII, tendo Richard Cantllon, um importante escritor e economista 

da época, como um dos principais criadores deste termo por ter diferenciado o capi-

talista que caracteriza a pessoa que trabalha e exerce suas atividades visando apenas 

retornos lucrativos, do empreendedor que está relacionado a uma pessoa que tem o 



 

 

dom ou talento de enxergar oportunidades que outras pessoas não conseguem ver, 

seja na criação de uma ideia nova, ou na inovação de algo já existente. 

De acordo com Birley e Muzyka (2001) os empreendedores não são considera-

dos como grupo homogêneo, por assumirem formas distintas, com características pró-

prias. Os mesmos são orientados para realizações, assumem a responsabilidade por 

suas decisões e não gostam de trabalho repetitivo e rotineiro, transformam o que fre-

quentemente começa com uma ideia muito simples e mal definida em algo concreto. 

Empreendedores, através da criatividade, perseverança, aliados à disposição 

para correr riscos moderados e calculados estimulam a economia e permitem que 

seus colaboradores transcendam as pequenas preocupações e realizem um trabalho 

de qualidade, com grandes diferenciais que potencializam a empresa.  

“A definição do empreendedor como criativo ou inovador não é o suficiente. Exis-

tem pensadores criativos que nunca realizaram nada. É preciso ir além da identifica-

ção de oportunidades para explorá-las”. (BIRLEY e MUZYKA 2001, p.08). 

A capacidade empreendedora é definida pela exploração de oportunidades in-

dependente dos recursos que se tem a mão. 

No século XX, surge por Frederick Taylor o termo "administração” que signi-

fica direção e gerência.  Taylor preconizava a prática da divisão do trabalho, enfati-

zando tempos e métodos a fim de assegurar seus objetivos, a máxima produção com 

o mínimo de custo seguindo os princípios da seleção cientifica do trabalhador, do 

tempo padrão, do trabalho em conjunto, da supervisão e da ênfase na eficiência.  

O administrador age estrategicamente, possui uma visão 360° buscando sempre 

a excelência, deve ser o responsável por motivar sua equipe com competência e sa-

bedoria, inovando em suas ações com dinamismo para que juntos alcancem resulta-

dos satisfatórios para organização, tornando-a mais competitiva, lidando com as ad-

versidades do dia a dia, sendo capaz de superá-las, proporcionando o máximo de-

sempenho e com isso, permitindo que a empresa alcance os melhores resultados, 

seja no âmbito social, ambiental, competitivo e lucrativo. 

Portanto, o administrador é um generalista, ele planeja suas atividades, compac-

tando os processos e maximizando os resultados, mantendo a qualidade nos serviços. 

Este elabora o planejamento geral da organização e cuida para que seja cumprido, 

propõe ações corretivas caso a empresa não esteja no caminho certo e ainda procura 



 

 

obter o máximo de desempenho de sua equipe. O Administrador, na maioria das ve-

zes, é perseverante, inovador, deve possuir características de um líder, procurar o 

melhor para sua equipe e organização como um todo. 

Como método de aprendizado, foi proposto aos alunos do 2º e 3º ano de admi-

nistração a criação de um empreendimento, dividido pelos departamentos de Marke-

ting, Recursos Humanos, Financeiro e Produção, com a proposta de se comercializar 

um tipo de produto.  

Os alunos utilizaram o método “brainstorming” (chuva de ideias), para que fosse 

definida a segmentação de mercado a ser utilizada, ficou acertado investir na área 

alimentícia, e a partir daí surge a ideia de propor um alimento que já era do agrado da 

população auriflamense, “espetos”.  

Após algumas reuniões e observando os pontos fracos, fortes, ameaças, opor-

tunidades (Análise SWOT) dos possíveis concorrentes, os alunos identificaram a ne-

cessidade de agregar valor e trazer um diferencial para o consumidor, uma vez que 

se tratava não de uma ideia nova, mais o aperfeiçoamento de algo já existente. Inicia-

se então, a empresa “Uniespetaria”. 

A “Uniespetaria”, inova com a criação de um “Combo” (embalagem contendo 

dois espetos, sendo um bovino e outro de frango, uma porção de molho, uma de man-

dioca e farofa, além de um copo de 250 ml de refrigerante), o que difere dos demais 

concorrentes da cidade de Auriflama, uma vez que a grande maioria oferece o espeto 

avulso, sem os acompanhamentos.  

A proposta foi além, o objetivo dos alunos que inicialmente era propor um negó-

cio lucrativo, orientado por uma gestão participativa, trabalho em equipe e métodos 

apresentados em sala de aula, ganhou uma causa nobre, pois todo dinheiro arreca-

dado foi destinado ao Projeto da “APAE” (Associação de Pais e Amigos dos Excepci-

onais) da cidade de Auriflama –SP. 

Os alunos demonstraram atitude empreendedora, acreditaram na ideia e arris-

caram, ou seja, saíram da sua zona de conforto.  Para isso foi realizado um estudo 

sobre o andamento do projeto e todos os itens que deveriam ser levados em conside-

ração para que o trabalho atingisse seus objetivos. 

 O Planejamento deu-se por partes: 

1. Passo: foi levantar os recursos financeiros necessários para os custos do 

projeto e como a ideia era doar o lucro, os alunos buscaram investidores, 

aqui chamados de patrocinadores, onde foi arrecadado dinheiro, matéria 



 

 

prima (carnes, refrigerantes, embalagens, e uma série de outros itens uti-

lizados). 

2. Passo: dividir os departamentos, onde cada grupo de aluno ficou respon-

sável por determinada função. 

3. Passo: estipular os prazos, depois dar andamento aos processos, como: 

divulgação, vendas, etc. 

Após ser definido cada detalhe do planejamento, o departamento de vendas se 

reuniu para discutir como seria realizada a divulgação do evento, a abordagem do 

cliente e as vendas dos combos.  

Ficou definido a quantidade de produtos (combos) que seriam vendidos, tendo 

uma margem de erro a cerca de 10 unidades, foi estipulado que cada aluno integrante 

do projeto, ficaria responsável pela venda de 10 unidades de combo.  

Para a divulgação, foi criado um banner com o logo da Uniespetaria, e o depar-

tamento de vendas foi o responsável por visitar as demais salas de aulas da faculdade, 

todas as terças e quintas-feiras, durante três semanas, fazendo a apresentação do 

projeto.  

A divulgação também aconteceu através das redes sociais, como Facebook e 

WhatsApp, por exemplo, onde haviam informações sobre o projeto, como hora, local 

e data, o motivo do projeto estar sendo realizado e a composição deste combo, além 

de como adquiri-lo.  

A execução do projeto possibilitou identificar a excelência das teorias ensinadas 

em sala de aula e como estavam sendo aplicadas na pratica, desde o momento da 

criação de uma ideia, definição das estratégias e os meios utilizados para satisfazer o 

desejo e ou necessidade do cliente. 

O layout de distribuição dos combos foi projetado para que de maneira simples, 

os clientes fossem atendidos dentro do espaço do pátio da faculdade de forma acon-

chegante e agradável, para que houvesse conforto e praticidade.  

A churrasqueira foi colocada na parte externa da faculdade, em local coberto e 

arejado, para que a fumaça e o calor não causassem transtornos para os que estavam 

ali presentes.  

O departamento de recursos humanos foi posicionado estrategicamente na en-

trada da faculdade para recepcionar os clientes e direciona-los para onde estava 

sendo realizada a entrega do produto.  



 

 

O departamento de marketing ficou lado a lado com a linha de produção, onde 

as entregas dos combos eram realizadas, e assim controlavam as saídas dos produ-

tos e aproveitavam para obter um feedback dos clientes. 

A montagem dos combos foi disposta de forma que os alunos responsáveis pela 

linha de produção tivessem agilidade e praticidade em suas funções: tirar as carnes 

do espeto, colocar a farofa, colocar a mandioca, fechar o combo, colocar o refrigerante 

nos copos, pegar o potinho do molho e colocar na sacola.  

No pátio foram posicionadas algumas mesas e cadeiras para acomodar os cli-

entes que optassem em degustar o produto ali mesmo na faculdade. Para facilitar o 

entendimento do layout segue abaixo figura ilustrativa: 

 

Figura 1: Layout do Projeto 

 

Fonte: Administrador e Empreendedor uma análise prática das suas habilidades, 
2017. 
 

O trabalho toma forma e deixa o papel para se transformar em um dos mais 

desafiadores projetos já propostos à sala, foi indescritível a adrenalina, a empresa 



 

 

Uniespetaria é colocada em prática, os departamentos funcionam feito uma engrena-

gem e cada aluno se dedica ao seu cargo com competência e dedicação, contribuindo 

para o sucesso da equipe.  

 

6. RESULTADOS 

 

Os critérios utilizados para escolha do projeto “Uniespetaria”, aconteceu através 

do trabalho em equipe de uma sala de aula, com alunos de opiniões diferentes um 

dos outros.  

Foi feito então um brainstorming onde toda a sala participou, expressando opini-

ões e muitas ideias produtivas para serem colocadas em pratica, através do bom 

senso e consentimento de toda sala, chegaram a decisão da “Uniespetaria”, onde os 

alunos se uniram para realizar o projeto em questão.  

E neste foi possível identificar os alunos que se destacaram como administrado-

res sempre muito bem organizados e planejados, dos empreendedores com uma vi-

são apurada, transformando uma ideia simples em algo notável. 

O feedback dos clientes, realizado através de uma pesquisa de satisfação, de-

monstrou que o projeto tinha alcançado seus objetivos, o produto foi conceituado 

como muito bom, o atendimento e toda parte organizacional também, houveram cli-

entes sugerindo a 2º edição do projeto.  

Foi notável as habilidades administrativas e empreendedoras usadas de forma 

equilibrada e convicta, certamente foi uma experiência que enriqueceu e agregou va-

lor para cada aluno envolvido no projeto. 

 

Planilha 1: Prestação de contas do projeto. 
PRESTAÇÕES DE CONTAS 

ALUNOS ORGANIZADORES 27  

COMBOS 220 R$ 2.200,00 

PATROCÍNIOS 8 R$ 1.557,00 

DESPESAS Material de consumo R$ 1.325,96 

RESULTADO - R$ 2.431,04 

Fonte: Administrador e Empreendedor uma análise prática das suas habilidades, 
2017. 
 

 

 

 



 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

  O projeto “Uniespetaria” possibilitou aos alunos colocar em prática o que apren-

deram na teoria durante a disciplina de Mercadologia, o trabalho em equipe foi solici-

tado e diante das dificuldades enfrentadas, os próprios alunos descobriram métodos 

de conciliar temperamento, trabalho e resultado.  

  A ideia principal do projeto era desenvolver as habilidades necessárias a todo 

empreendedor, agregando as ferramentas propostas pelo marketing e adquiridas no 

curso de administração de empresas.  

  Transformar um simples projeto de avaliação em projeto social tornou a expe-

riência ainda mais enriquecedora, pois além de tudo, havia a satisfação em contribuir 

com uma entidade da cidade.  

  As parcerias firmadas, o comprometimento de todos os envolvidos e o apoio da 

faculdade foi fundamental para o sucesso do projeto e possível realização da 2ª edição 

no próximo ano.  

  Além do que foi possível verificar que para abrir um negócio não basta ter ideias 

fantásticas, é necessário ter uma base sólida, coragem e uma equipe que encare os 

desafios juntamente com seu líder.  
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