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APRESENTAÇÃO 

Com o intuito de identificar e entender práticas empresariais que impulsionam 

desempenhos de excelência ao redor do mundo, o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) encomendou ao Centro Brasileiro de Relações 

Internacionais (Cebri) a elaboração de uma série de estudos de Benchmarking 

internacional. Tais estudos visam também oferecer subsídios ao processo contínuo e 

dinâmico de desenvolvimento das micro e pequenas empresas brasileiras mediante o 

levantamento e a comparação de boas práticas internacionais que possam vir a ser 

adotadas no Brasil em benefício desse grupo de empresas. 
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CAPACITAÇÃO PARA A ECONOMIA DIGITAL 

1. RESUMO EXECUTIVO 

Este estudo de benchmarking internacional apresenta quatro iniciativas voltadas para 

a formação de empreendedores e gestores de negócios digitais, em especial aqueles 

que fundaram ou estão voltados à criação de startups, como são chamadas as 

empresas nascentes no universo da alta tecnologia.   

 Inicialmente, o tema da Capacitação com foco na Economia Digital é 

explorado no sentido de esclarecer os aspectos e peculiaridades do meio 

digital que determinam a necessidade de ações específicas de formação, 

destacando em especial a crescente relevância dos negócios digitais para a 

economia dos países e as soluções de capacitação em massa, oferecidas pelos 

Massive Open Online Courses (MOOCs). 

 Em seguida, o potencial do segmento brasileiro de startups é avaliado, a 

partir de indicadores relacionados à economia digital, ao empreendedorismo e 

à inovação. Também são destacadas algumas iniciativas nacionais que visam 

transmitir o conhecimento específico necessário aos negócios que pretendem 

se estabelecer de forma inovadora nos meios digitais. Além de práticas 

diretamente associadas a aprendizado, é preciso distinguir o relevante papel 

de agentes de fomento na formação dos empreendedores de startups no 

Brasil, uma vez que a capacitação faz parte dos programas de incubadoras, 

aceleradoras de empresas
1
 e investidores-anjo

2
.  

 Da mesma forma, são abordadas as características da Economia Digital em 

âmbito internacional e as formas de inserir o tema nos programas de 

formação. Neste sentido, revela-se a maturidade dos mercados desenvolvidos 

no trato das peculiaridades do universo digital e a maior participação deste 

setor da economia no PIB dessas nações.  

                                                 

1
 Aceleradoras – companhias privadas que, em troca de participação acionária, atuam como 

incubadoras, oferecendo treinamento, consultoria administrativa, financeira e de marketing, eventos 

voltados para oportunidades de negócios, entre outras atividades.  
2
 Investidor-anjo – pessoa física ou jurídica que apoia financeiramente empresas de bom potencial, em 

especial startups, que não contam com os recursos necessários à empreitada. 
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 As iniciativas escolhidas são detalhadas, em termos de histórico, 

responsabilidades, conteúdos, dinâmica de funcionamento e impacto. Todas 

elas são práticas que se estabelecem na internet – universo escolhido por ser 

mais íntimo do público-alvo que o Sebrae pretende atingir, os 

empreendedores de startups. 

 As indicações da General Assembly e UniMOOC Æmprende, originárias 

respectivamente dos Estados Unidos e da Espanha, referem- se à totalidade 

de seus MOOCs, por serem exclusivamente focados no público-alvo de 

interesse desse estudo. Ambas as instituições oferecem a gama de 

conhecimentos necessários ao estabelecimento de negócios inovadores, em 

especial, os que concentram toda sua operação nos meios virtuais. 

 Outras duas iniciativas dizem respeito a aprendizados específicos e se 

complementam no sentido da reflexão teórica e do exercício da prática. Do 

Reino Unido, foi selecionado o curso Invenção e Inovação: Uma Introdução 

(Invention and Innovation: An Introduction) que estimula o aluno a refletir 

sobre suas ideias criativas e até onde elas podem levá-lo. Neste mesmo país, 

uma iniciativa da Universidade de Londres apresenta o caminho para o 

desenvolvimento de aplicativos para meios digitais, o Creative Programming 

for Digital Media & Mobile Apps. Este curso foi escolhido em função de sua 

proposta atender à crescente demanda de aplicativos para tablets e 

smartphones, aparelhos que distraem ou facilitam cada vez mais a vida de 

seus usuários.  

 Por fim, avalia-se a adequação das indicações ao mercado brasileiro, bem 

como a necessidade de expandir o conhecimento sobre elas por meio de 

missões presenciais de benchmarking para o Reino Unido, os Estados Unidos 

e a Espanha. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Os negócios tecnológicos inovadores, especialmente os vivenciados exclusivamente 

em meios virtuais, não param de surgir. Cada vez mais, apresentam-se associados ao 

perfil de público jovem, extremamente familiarizado com a Internet e com as 

tecnologias de ponta. Por isso mesmo, esses jovens absorvem continuamente enorme 
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volume de informações e tendem a projetar negócios lucrativos a partir de ideias 

criativas.  

Este perfil costuma ser distanciado daquele que predomina entre os clientes do 

Sebrae, mais concentrados nos negócios tradicionais. Porém, igualmente a estes, os 

empreendedores de startups de alto teor tecnológico necessitam de apoio, 

conhecimento e incentivo para que desenvolvam negócios de sucesso. 

Atendê-los em suas demandas é uma oportunidade para o Sebrae ampliar sua carteira 

de clientes e contribuir para a consolidação de um conjunto de empresas que tende a 

representar, em um futuro próximo, significativo percentual do total de MPEs do 

Brasil. Deste modo, este estudo busca contribuir para que o Sebrae torne plena sua 

missão de fomentar o empreendedorismo e promover a competitividade e o 

desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios brasileiros. 

 

3. EXPOSIÇÃO DO TEMA 

A economia digital, por vezes chamada de ‘economia da internet’, pode ser definida 

como novo modelo econômico, que surgiu quando a Tecnologia da Informação 

associou-se à Comunicação por meios digitais, permitindo a criação de redes e a 

consequente interação entre pessoas, entre empresas e entre pessoas e empresas. 

Economia digital, então, é a que se movimenta por meio de tecnologia digital em 

computadores, smartphones, tablets e tudo mais que aproxime virtualmente uma 

pessoa física ou jurídica do seu objeto de desejo ou necessidade. 

No mundo todo, à medida que um país avança em termos de acessibilidade à internet 

e à tecnologia digital, mais empresas se estabelecem nesse ambiente e mais ideias 

criativas surgem para ocupar esse espaço. É nesse contexto que se expande 

continuamente o número de startups, pequenas companhias de alto potencial de 

crescimento, em geral, idealizadas a partir da criatividade e pelo conhecimento 

tecnológico de jovens empreendedores. 

Com critérios diferentes e pouca certificação de confiabilidade, há vários rankings 

que tentam medir a evolução de startups pelo mundo, seja pelo volume de empresas 

criadas, seja pelo valor delas ou pela concentração geográfica. Em comum, a 

predominância dos países desenvolvidos nas posições de liderança, especialmente os 

Estados Unidos, onde o segmento tem representação significativa na economia, 
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impulsionado pelo sucesso empresarial de grandes empresas que um dia foram 

startups, como Facebook, Google e Apple.   

Pesquisa realizada pelo Instituto McKinsey Global (2011), somente com os países 

desenvolvidos do G8, apontou que 20% do crescimento de suas economias nos 

últimos cinco anos podem ser creditados à internet. E desse montante, quase 25% 

correspondem ao resultado de empresas que nasceram e realizaram todas as suas 

operações na internet. Já o estudo do The Boston Consulting Group (2012), relativo 

as 20 maiores economias do mundo, inclusive nações em desenvolvimento, projeta 

que os negócios associados à internet passarão de US$2,3 trilhões para US$4,2 

trilhões até 2016; e que, até lá, 80% dos usuários de internet acessariam a rede pelo 

celular, estando a maior parte deles nos mercados emergentes.  

O StartupRanking, que mede a atividade de startups inscritas voluntariamente no 

site, registra mais de 5400 empresas, de 104 países, sendo quase 700 delas criadas 

nos Estados Unidos. Nesse ranking, o Brasil aparece em 3º lugar. 

A Intuit Accountants, consultoria especializada no tema, hierarquizou os 20 

principais polos fomentadores de startups no mundo. Naturalmente, o Vale do 

Silício, na Califórnia, lidera o ranking e, consideradas todas as regiões americanas de 

destaque, os Estados Unidos ocupa seis das dez primeiras posições. Mas há boas 

surpresas em países de menor nível de desenvolvimento, como Israel, Cingapura, 

Chile e também o Brasil, representado por São Paulo, em 13º lugar.  

Não há, porém, estudos específicos sobre a relação entre tantos índices e a 

capacidade de cada país formar pessoas para atuar e empreender de forma inovadora 

no ambiente digital.  

O fato é que os números abundantes demonstrados não garantem a sustentabilidade e 

longevidade de um negócio digital. Sabe-se que uma minoria das startups realmente 

podem ser consideradas cases de sucesso. Em recente artigo sobre o papel dos que 

investem em startups, a revista Época expõe que somente 20% compensam o 

investimento (com retorno de 100% do valor investido em poucos anos). Outros 20% 

não chegam a dar retorno significativo, enquanto 60% dessas empresas apoiadas não 

progridem e causam prejuízo ao investidor. Isso porque o sucesso de uma startup 

depende de grande quantidade de fatores – boa parte deles comuns aos negócios 
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tradicionais, uma vez que, aos olhos da lei, empresas são empresas, não importa onde 

estejam estabelecidas.  

Desde o desenho do produto até que se torne autossustentável, empresas e 

empreendedores precisam desenvolver suas competências para construir um negócio 

competitivo, oportuno e efetivamente capaz de atender aos anseios do mercado. Estas 

são questões que impactam qualquer segmento, inclusive os da chamada Economia 

Criativa
3
.  

De outro lado, as startups dependem de investidores e, cada vez mais, são objetos de 

observação deles (agentes de programas públicos e de tecnópolis,
4
 aceleradoras de 

empresas e investidores-anjo). Cabe ao criador se cercar de conhecimentos que 

permitam expor sua ideia de negócio sob todos os possíveis aspectos de qualificação, 

seus fatores críticos de sucesso e as condições necessárias para alcançá-lo. Estas são 

algumas das premissas para que ele efetivamente aproveite o chamado “pitch” – o 

curto espaço de tempo em que um potencial investidor dedica atenção à apresentação 

de ideias, propósitos e potencialidades de um novo empreendimento de teor 

tecnológico. 

Esses ensinamentos têm sido intensamente transmitidos pelos próprios agentes, que 

são mais numerosos quanto mais inovador é um país e mais maduro é seu mercado. 

Desempenham papeis importantes neste processo as incubadoras, que transitam na 

interseção entre o conhecimento acadêmico e a conceituação do negócio. Além 

destas, há as aceleradoras, que atuam firmemente sobre um planejamento sólido de 

colocação e permanência do negócio no mercado. Com o mesmo objetivo de 

transformar um negócio nascente em sucesso empresarial, investidores-anjo também 

se dedicam a transmitir seus conhecimentos de mercado.  

Porém, tais agentes não ‘caem do céu’. Entram nos processos por intermédio de 

parcerias e programas dificilmente acessíveis a quem está fora do ambiente 

acadêmico ou de redes colaborativas. Para privilegiar pessoas criativas que não têm 

vínculos dessa natureza, esse estudo se volta para as opções de formação mais 

                                                 

3
 São consideradas áreas da Economia Criativa: Arquitetura & Engenharia; Publicidade; Design; 

Software; Computação & Telecom; Mercado Editorial; Moda; Pesquisa & Desenvolvimento; Artes; 

Televisão e Rádio; Filme & Vídeo; Música; Artes Cênicas; e Expressões Culturais 
4
 Termo associado a área urbana que concentra competências e a produção industrial baseada em alta 

tecnologia, incentivadas com intuito de capacitar e fortalecer a economia da região. 
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acessíveis, em que o desenvolvimento de competências depende somente do 

interessado. 

Pelo próprio dinamismo da Tecnologia da Informação e o acelerado avanço dos 

meios de comunicação, o Ensino à Distância (EAD) vem se renovando. Os Massive 

Open Online Courses (MOOCs) ou “Cursos Online Abertos e Massivos” são a 

evolução mais recente do e-learning e, talvez, a forma de ensino que mais se 

aproxima do caráter democrático e libertário da internet, com farta oferta, fácil 

acesso e baixo investimento. 

Os MOOCs foram viabilizados e ganharam visibilidade pelo avanço tecnológico que 

permitiu a construção de plataformas da internet robustas e capazes de comportar 

grandes redes e atender simultaneamente uma enormidade de alunos internautas. 

Vinculados a parcerias, ambientes ou personalidades do mundo acadêmico, os 

MOOCs já nasceram com o objetivo de levar conhecimento de qualidade ao maior 

número de pessoas possível, adotando em sua plenitude o sentido da educação como 

bem social.  

As plataformas são bastante atraentes pela facilidade de acesso a variadas temáticas, 

específicas ou genéricas, de nível básico ou sênior, com o respaldo de instituições e 

profissionais qualificados e, na grande maioria das vezes, com ofertas gratuitas ou de 

baixo custo.  

A valorização dos MOOCs é cada vez mais impulsionada pela adesão crescente de 

instituições de ensino renomadas e até centenárias, que por meio de plataformas 

próprias ou não, se mantêm atuais e ganham amplitude global. Desse modo, novos 

MOOCs surgem continuamente. São cursos programáticos ou livres, certificados ou 

não, que exploram diferentes formatos, focos, agendas e carga horária, modelando-se 

aos interesses, desejos e limitações dos interessados.  

Existem dois tipos de MOOCs: os xMOOCs que seguem métodos similares aos 

tradicionais, com programas definidos por professores e os cMOOCs que contêm um 

conjunto de aulas isoladas mas conectáveis, cujos temas são escolhidos e assistidos 

pelo aluno de acordo com seus interesses. 

Em paralelo, não faltam iniciativas de ‘empreendedores em educação digital’, que 

são em geral pessoas pioneiras do meio digital, que perceberam rapidamente as 

carências de formação específica dos profissionais ou empreendedores que atuam ou 



 

CAPACITAÇÃO COM FOCO NA ECONOMIA DIGITAL    11 

pretendem atuar na economia digital. O conteúdo dos cursos, workshops, e até 

programas completos de capacitação, é construído pela experiência profissional 

pessoal, de forma quase sempre dissociada de vínculos acadêmicos ou institucionais, 

o que não significa que são de má qualidade. A diferença é que essas opções de 

ensino são configuradas como um negócio privado, viabilizado pelo renome que 

esses profissionais conquistaram como ‘pioneiros’ na economia digital, dissociados 

dos meios acadêmicos. Diferentes dos MOOCs, tais atividades podem ter custo 

elevado e abordagens variadas, como congressos ou aulas presenciais; e, por não 

serem massivas, quando online, se estabelecem em canais de comunicação simples, 

inclusive blogs, dispensando o uso de plataformas robustas. 

Há, ainda, boas opções de aprendizado entre iniciativas igualmente desvinculadas do 

meio acadêmico e que não se utilizam necessariamente das grandes plataformas de 

abrangência massiva, mas que, em comum com os MOOCs, têm o interesse de 

oferecer ensino de qualidade e de fácil acesso, efetivamente capaz de contribuir para 

o desenvolvimento econômico e social. É o caso do ensino específico propiciado por 

organizações não governamentais, associações de classe e outras iniciativas sem fins 

lucrativos que se dedicam a estimular o empreendedorismo de base tecnológica e 

inovadora, em geral constituídas elas próprias como startups. 

 

4.  O CENÁRIO BRASILEIRO 

Há poucos dados confiáveis e conclusivos sobre a economia digital brasileira, 

principalmente se excluído o e-commerce promovido pelos grandes portais de venda, 

para concentrar a observação na participação de startups nesse segmento da 

economia. Pode-se, porém, imaginar a intensidade da atividade, ou do seu potencial, 

observando a evolução do mercado nacional, o modo como brasileiros criativos vêm 

se desenvolvendo nas áreas do empreendedorismo e da inovação e as iniciativas que 

os apoiam.  

Um trabalho desenvolvido em 2010 pelo setor de Inteligência Econômica da IBM 

hierarquiza os países pelo porte de sua economia digital. Neste ranking, o Brasil 

ocupa a 42ª posição (a mesma da edição do ano anterior), apesar do potencial de 

demanda do país para absorver produtos e serviços digitais. Segundo dados recém-

divulgados (26/09/2013) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
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referentes a levantamento de 2012, o crescimento do número de computadores em 

domicílios brasileiros coloca o item no topo da lista de medições da Pesquisa 

Nacional de Domicílios (PNAD). Já são 83 milhões de pessoas com acesso a internet 

em casa e 131 milhões utilizando a telefonia móvel – um volume de celulares que faz 

com que em 51% dos lares o telefone fixo seja dispensado.   

De outro lado, o Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2012 apontou que a 

taxa de empreendedorismo do país cresceu de 21% para 30% nos últimos dez anos, 

mesmo período em que cresceu de 6% para 11% a participação dos que 

empreenderam por terem identificado oportunidades no mercado. O estudo 

Entrepreneurship in the EU and Beyond 2012, da União Europeia, que envolveu a 

população de 27 países, demonstra que em 18 deles – ou para 58% do total de 

respondentes – é preferível ser empregado a ter seu próprio negócio. Inversamente, o 

Brasil se destaca por ter 63% de seus pesquisados declarando a preferência por ser 

‘chefe de si mesmo’, percentual superado somente pela Turquia (82%). 

(EUROBAROMETER, 2012) 

Independente da motivação ou efetiva oportunidade para empreender, os brasileiros 

têm demonstrado grande interesse no tema, a julgar pela participação na Semana 

Global do Empreendedorismo (Global Entrepreneurship Week, SGE). A SGE é um 

evento que ocorre anual e simultaneamente em dezenas de países. Durante este 

evento, no mundo todo, milhares de parceiros do projeto (empresas, instituições, 

ONGs, órgãos públicos ou pessoas físicas) desenvolvem atividades de estímulo ao 

empreendedorismo, das quais milhões de pessoas participam. Na última edição 

(2012), 1.844.428 brasileiros participaram de 3861 atividades desenvolvidas em 27 

estados por 553 parceiros (incluindo o Sebrae). Seja pelo empenho dos organizadores 

(Endeavor Brasil) ou pelo dinamismo dos parceiros nacionais, o resultado brasileiro 

supera em muito o obtido por países como os EUA (966.203 participantes de 3469 

atividades organizadas por 1256 parceiros) ou a China que atraiu 993.340 

participantes às 388 atividades promovidas por 312 parceiros. (GEW, 2012). 

Ao que parece, contudo, tantos empreendedores brasileiros não têm encontrado 

efetivo respaldo para o seu desenvolvimento na área da inovação, na qual o Brasil 

vem retrocedendo em relação às demais nações. Em 64º lugar, o país caiu seis 

posições no Índice Global de Inovação (Global Innovation Index, GII) em relação ao 
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ano anterior e 17 em relação ao levantamento de 2011. Todos os países do grupo dos 

BRICS estagnaram ou perderam posições, mas vale observar o desempenho 

brasileiro em alguns fatores dessa apuração.   

Distribuídos em sete pilares, o ranking se baseia em 84 indicadores para avaliar 

elementos da economia nacional que favorecem as atividades de inovação. O Brasil 

estaria em posição mais confortável (51ª) se considerado somente o pilar da 

Infraestrutura (a geral e as específicas relacionadas com TIC e Ecologia). Em todos 

os demais pilares, há fatores que reduzem significativamente a pontuação do país, 

dos quais se destacam aqui aqueles com maior impacto sobre a geração e 

manutenção das startups digitais: o pilar Instituições é derrubado pela avaliação do 

Ambiente de Negócios (facilidade de abrir e fechar empresas e pagar os tributos), 

pela qual, o país estaria em 140º lugar; pela Educação Superior, o Brasil estaria em 

116º lugar, reduzindo a média do pilar do Capital Humano & Pesquisa; da mesma 

forma, as percepções sobre os Outputs Criativos e sobre a Sofisticação do 

Mercado brasileiro são prejudicadas pela avaliação do segmento de Produtos e 

Serviços Criativos e das questões de Crédito, que colocariam o país respectivamente 

nas 108ª e 107ª posições. 

Relacionado aos problemas de crédito, destaca-se a relevância dos agentes públicos e 

privados no aporte financeiro a empresas nascentes, o que distancia ainda mais o 

Brasil das nações desenvolvidas.  

Segundo a revista EXAME (07/08/2013), o programa governamental Start-up Brasil, 

lançado em 2012 e detalhado mais adiante, prevê investimentos equivalentes a 40 

milhões de dólares para dar impulso inicial a 100 empresas até 2015, enquanto o 

investimento dos Estados Unidos no mesmo segmento e período será de 3,2 bilhões 

de dólares objetivando apoiar o desenvolvimento de 10.000 startups. O artigo 

também compara estrategicamente o programa nacional com o Startup Chile. 

Lançado em 2010, o programa chileno prevê aplicar iguais 40 milhões de dólares até 

2014, porém com previsão de apoiar 1.000 startups. 

Ainda que em contínua expansão, o número de investidores-anjos no Brasil é de 

6.300, muito aquém dos 268.000 que desempenham esse papel nos Estados Unidos. 

Neste cenário, parece surpreendente que a cidade de São Paulo seja considerada um 

dos 20 melhores ecossistemas para a inovação pelo Startup Ecosystem Report 2012 
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(Intuit), mas a posição se justifica pela diferenciação e multiplicidade de atividades, 

segmentos e setores econômicos locais. Surpreende também que o Brasil apareça em 

terceiro lugar no StartupRanking com 261 startups registradas, perdendo somente 

para os Estados Unidos (675) e Índia (314) em um universo de 104 países 

representados. Mas, sendo uma inscrição voluntária, o resultado comprova o esforço 

de aceleradoras, investidores e criadores de startups em difundir a atividade. 

Todos esses números indicam o longo caminho a percorrer e, em decorrência, 

apontam o tamanho da carência de profissionais qualificados para extrair o melhor 

resultado da inserção de um negócio no mundo virtual e para disseminar 

conhecimentos e experiências da economia digital. Mesmo aos jovens 

empreendedores, criativos e plenamente familiarizados com novas tecnologias e com 

o universo da internet, faltam conhecimentos que os possibilitem ultrapassar as 

diversas barreiras que surgem ao longo do processo de construção de um negócio.  

Apesar dessas barreiras, ou por causa delas, diferentes agentes nacionais têm se 

mobilizado para organizar o ecossistema da inovação no Brasil. Na maior parte das 

vezes, estão vinculados a práticas, programas e organizações de fomento da inovação 

e de apoio a startups, especialmente no setor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC), tema introduzido na pauta nacional muito recentemente. 

O Start-up Brasil foi lançado no final de 2012 pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI), como parte do Programa Estratégico de Software e 

Serviços de TI (TI Maior), que, por sua vez, vem a ser uma das ações da Estratégia 

Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI), que posicionou as TIC como 

prioritárias para impulsionar a economia brasileira. O Start-Up Brasil tem o objetivo 

de viabilizar a aproximação entre empreendedores e instituições – e seus respectivos 

programas e ações –, em favor do empreendedorismo de base tecnológica, pois é 

onde as inovações surgem e pelas quais os mercados são revitalizados. Desta 

maneira, os esforços se concentram na geração de fluxo de projetos, produtos e 

negócios orientados desde a concepção até a sua inserção no mercado. 

O programa acontece por ‘edições’ anuais, estando a primeira delas em pleno 

andamento. De um lado são selecionados projetos e, de outro, aceleradoras que 

possam agilizar o processo de desenvolvimento do produto ou serviço criado.  
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O Start-Up Brasil não tem foco específico no aprendizado, mas a partir dessa 

movimentação oficial, pode-se esperar que sejam geradas importantes oportunidades 

de capacitação de empresários, empreendedores e gestores para a economia digital. 

Por meio da interação com aceleradoras, é envolvido o suporte de mentores, 

investidores de risco, pesquisadores, entre outros transmissores de conhecimento. 

Cada projeto selecionado recebe verba governamental de até 200 mil reais, 

concedidos na forma de bolsas de pesquisa e desenvolvimento para os profissionais 

envolvidos. (adicionalmente, recebem o investimento da respectiva aceleradora que 

adota o projeto). O programa fará uso dos ‘hubs internacionais’ do TI-Maior, sendo o 

principal foco a Califórnia, de modo a inserir empreendedores brasileiros no universo 

e na “linguagem” do Vale do Silício, e promover o intercâmbio de experiências entre 

aceleradoras brasileiras e americanas. O hub institucionaliza a presença 

governamental do Brasil na região, estabelecendo parcerias com centros de 

pesquisas, programas locais, instituições de ensino e o setor privado para apoio em 

investimentos e capacitação empresarial, seguindo assim experiências bem sucedidas 

de outros países, como Índia, Suíça ou Chile. Ao estabelecer forte presença de 

startups brasileiras de alto nível na região, o país abre portas para novos negócios e 

relacionamentos, estabelece parcerias, participa de feiras e eventos, entre outras 

metas para se posicionar entre os players globais na área de TIC.  

Ainda não é possível encontrar o engajamento significativo das universidades 

brasileiras ao sistema de ensino massivo dos MOOCs, que podem favorecer milhares 

de pessoas. A maior parte dessas instituições ainda atua com as formas tradicionais 

de EAD. E a própria Associação Brasileira de Ensino à Distância (ABED) não 

parece ter atualizado seus métodos e tecnologias de difusão. Mas, segundo artigo da 

Agência Estado (30/07/2013), os MOOCs estão chegando com força ao Brasil. 

Afirma-se que, ainda neste ano de 2013, ao menos oito importantes instituições de 

ensino superior do país oferecerão cursos no formato MOOC: Universidade de São 

Paulo (USP) e a Universidade de Brasília (UnB) são as primeiras a aderir, e agora a 

Universidade Estadual Paulista (Unesp), Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP) e do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e Universidade Federal de Campina 

Grande. A Unesp está elaborando também parcerias com instituições estrangeiras, 
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para que os cursos por elas oferecidos valham como disciplinas optativas de 

graduação a partir de 2014.  A PUC-SP, como projeto-piloto, desenvolveu o MOOC 

de língua portuguesa com a plataforma Redu, e já conta com mais de 5 mil inscritos.  

Para ampliar o acesso de brasileiros aos MOOCs internacionais, a Fundação Lemann 

vai traduzir para o português os cursos da plataforma Coursera. E o portal Universia, 

que possui o site Miríada X, com MOOCs em espanhol, também quer adaptar o 

conteúdo para a língua portuguesa. 

Como em quase todas as plataformas internacionais, entre os MOOCs brasileiros 

certamente haverá opções na temática da capacitação para a economia digital. Mas, 

enquanto esses esforços não se transformam em ofertas concretas, o país permanece 

contando com a capacitação que ocorre, direta ou transversalmente a outras 

atividades, por meio de programas e iniciativas em prol do empreendedorismo 

inovador das empresas de base tecnológica.  

A Endeavor, organização mundial de promoção do empreendedorismo, está no 

Brasil desde o ano de 2000, conta com uma rede de centenas de mentores em sete 

estados e é responsável pelos principais programas de educação empreendedora, 

presenciais ou online.  Entre eles, o “Bota pra fazer”, que é um curso de criação de 

negócios de alto impacto, que utiliza metodologia da Fundação Kauffman e foi 

adaptado pela Endeavor para o mercado brasileiro. O “Bota pra fazer” é oferecido 

como parte da grade de instituições de ensino em cursos de graduação, pós, MBA e 

extensão. Tais instituições recebem o material impresso, utilizam a plataforma online 

do programa e preparam os estudantes para a Competição Anual de Planos de 

Negócios, que cria uma conexão entre as melhores ideias e o mercado. 

Especificamente para as startups, a Endeavor Brasil oferece também o curso “Como 

criar uma startup com poucos recursos”, que custa U$79 e cuja abordagem 

abrange desde a validação da ideia até a viabilização do produto. O curso é 

disponibilizado pela Udemy, plataforma internacional de MOOCs que já atendeu 500 

mil alunos e oferece alguns outros cursos em português. 

A Fundação Getúlio Vargas, por meio do seu GVcepe – Centro de Estudos em 

Private Equity & Venture Capital, instituiu o Desafio Brasil, composto de duas 

etapas. Já em sua oitava edição, a iniciativa conta com diversos patrocinadores, 

parceiros operacionais e de comunicação. O processo de participação inclui educação 
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empreendedora, qualificação de participantes, palestras, sessões de mentoria 

(mentoring), possibilidade de network e prêmios. A etapa da “Competição de 

Startups de Base Tecnológica” já é uma tradição que alcança os 26 estados 

brasileiros. Desenvolvida ao longo de seis meses, a disputa entre projetos envolve 

prêmios em dinheiro e oportunidades internacionais. Ao fim da Competição, duas 

startups são eleitas para representar o Brasil no Intel Global Challenge, na UC 

Berkeley, Califórnia. A etapa da Elevator Pitch Competition premia a startup que 

receber o maior número de avaliações positivas em seu vídeo de Apresentação do 

Negócio. Os empreendedores são capacitados a fundamentar a ideia, construir o 

Plano do Negócios, a apresentação e preparar-se para o pitch. Para isso, são 

orientados por meio de mentoria executiva presencial, palestras, painéis e materiais 

de apoio exclusivos.  

Várias organizações menores oferecem cursos, workshops e programas de 

capacitação, próprios ou de terceiros, ou simplesmente os indicam. Em geral 

constituídas elas próprias como startups, tais organizações podem ter atuação isolada 

ou articulada, ressaltando que quase sempre a articulação se dá entre os mesmos 

atores, o que destaca o esforço de pequeno grupo para criar uma cultura 

empreendedora e inovadora.  

Por exemplo, a Anjos do Brasil é uma organização sem fins lucrativos que tem o 

objetivo de fomentar o crescimento do investimento-anjo no Brasil, para que mais 

empreendedores possam ser apoiados na questão financeira e no compartilhamento 

de conhecimentos, experiências e oportunidades de negócios.  Para isso apoiam a 

formação de redes de relacionamento, buscando conectar todos agentes da 

comunidade empreendedora. Por meio de parcerias diversas, as operações são 

suportadas pelo trabalho voluntário dos membros, e financiadas por cursos, eventos e 

atividades que oferece, além de doações de patrocinadores e apoiadores. Não há 

qualquer cobrança pelo envio projetos a potenciais investidores.  

Apesar do foco principal da organização ser a viabilização dos negócios nascentes, a 

Anjos do Brasil estimula o aprendizado. A atuação qualificada do Investidor-anjo 

sobre o negócio, por si só, resulta na capacitação de empreendedores. Também são 

oferecidos cursos próprios e recomendados cursos de terceiros.  
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Bizstart é uma consultoria de negócios, especializada na formação de 

empreendedores digitais, idealizada pelos fundadores do StartupBase, que por sua 

vez é um “ranking” das startups no Brasil, que acompanha o crescimento da 

atividade empreendedora por região do país. A Bizstart oferece workshops 

presenciais e quatro cursos online, especialmente relacionados a ferramentas e 

modelos de negócios: “Conhecendo o Modelo Canvas” (gratuito), “Business Model 

Generation Canvas”, “Lean Startup na Prática” e “Descomplicando as métricas para 

startups”, estes com custos inferiores a R$120,00 e com a possibilidade de 

parcelamento em até 12 vezes. Outros conteúdos, na forma de e-books e entrevistas, 

são disponibilizados gratuitamente no site. A metodologia Bizstart elaborou modelos 

de negócios, por meio do Sebraetec, para as empresas atendidas pelo Projeto de 

Tecnologia da Informação e Comunicação do Sebrae. 

O Beved é uma plataforma nacional que oferece aulas presenciais e também online 

ao vivo, podendo haver interação com os professores. Além disso, as gravações são 

disponibilizadas como conteúdos online. Não há barreiras à inserção de cursos e 

professores. Qualquer pessoa pode montar um curso, presencial ou virtual, e lançá-lo 

no Beved, com preço determinado por ela própria. Em contrapartida, destina 

percentual do valor (15% em ações presenciais e 30% nas virtuais) à plataforma. 

Mesmo sujeito a questionamentos sobre a qualidade dos cursos oferecidos, o Beved 

segue lógica bem própria dos meios virtuais: o que classifica e avaliza um 

profissional é a possibilidade da qualidade do seu trabalho ganhar visibilidade no 

território da internet, pelos acessos, reviews e feedbacks de seus conteúdos e 

opiniões.  

A MBA60 é outra startup que desenvolveu a ideia de que ‘todo mundo tem um 

minutinho”, neste caso, para se dedicar ao aprendizado. A proposta do site se 

sustenta sobre três pilares: formato inovador + curadoria de qualidade + mestres 

renomados. A ideia é a aquisição do conhecimento essencial e relevante. São 

disponibilizados, gratuitamente, inúmeros vídeos de apenas 60 segundos (“pílulas”), 

distribuídos entre mais de 15 temas, entre eles: Empreendedorismo, Inovação, 

Tecnologia, Marketing e Planejamento Estratégico.   
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5. O CENÁRIO MUNDIAL 

O cenário mundial da economia digital apresenta seus melhores números entre os 

países desenvolvidos. Enquanto no Brasil e em outros países da América do Sul os 

negócios digitais representam no máximo 3,2% do PIB, na União Europeia esse 

índice já ultrapassou 5% e o mesmo só não ocorre nos Estados Unidos por causa da 

multiplicidade de setores fortes na economia deste país. (CEPAL, 2013).  

Liderado pela Suíça, o Global Innovation Index (GII) posiciona outros seis países 

europeus entre os 10 mais inovadores, ao lado dos Estados Unidos, Singapura e 

China (Hong Kong). Não por coincidência, sete desses países estão entre as 10 

primeiras posições do “Ranking da Economia Digital”, desenvolvido pela IBM em 

2010. 

Um levantamento da BuiltinLA indica bem a dimensão da dinâmica de criação de 

startups em região de grande desenvolvimento no segmento de alta tecnologia. O 

estudo afirma que uma startup digital é criada em Los Angeles a cada 40 horas e que 

200 novas startups digitais foram lançadas na cidade somente no ano de 2012, com o 

apoio de 170 aceleradoras e investidores-anjos que investiram US$871 milhões. 

Tamanha maturidade de mercado já indica o nível da capacitação oferecida com foco 

na economia digital em países como os Estados Unidos, ainda que não haja dados 

específicos sobre o tema. Porém, no mundo todo, a temática da economia digital 

como impulsionadora de ações de educação é pauta recente, razão da escassez de 

dados, estudos e estatísticas. 

Antes dos MOOCs, dezenas de universidades em todo o mundo já disponibilizavam 

conteúdos no iTunes, repositório de gravações criado pela Apple para que pudessem 

disponibilizar aulas e outros materiais educativos, gratuitamente para qualquer 

internauta. Talvez por esta razão, apesar de recentes mesmo no exterior, os MOOCs 

já constituem prática de enorme adesão – tanto por parte de quem oferece quanto de 

quem recebe o aprendizado. 

Segundo o site MOOCList, que apresenta uma lista completa de cursos massivos, 

online e gratuitos, mais de 200 universidades e entidades de ensino do mundo todo 

aderiram às plataformas MOOCs, abordando ampla gama de assuntos. 

Com modelos e políticas de promoção da inovação já consolidados, países 

desenvolvidos mantêm suas corporações e universidades dinâmicas no 
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desenvolvimento de práticas e ferramentas de geração de mais e mais inovações, o 

que demanda o contínuo esforço de formar pessoas capazes de inovar.  Algumas 

plataformas de MOOCs são exatamente o resultado desse esforço. É o caso da EDX, 

fruto de uma parceria entre o MIT - Massachusetts Institute of Technology (Instituto 

de Tecnologia de Massachusetts) e a Universidade de Harvard, na qual cada uma das 

entidades investiu 30 milhões de dólares. A Coursera foi fundada por professores da 

Stanford University, assim como o Unimooc tem origem na Universidade de 

Alicante.  

Somente a Coursera reúne mais de 60 instituições, como as universidades de 

Stanford e Columbia, e já atingiu mais de 4 milhões de usuários. 

Para o aluno, a atratividade dos MOOCs passa pelo fácil acesso, pela liberdade de 

escolhas e pelo modelo inovador que explora a interatividade e outros recursos 

digitais já incorporados pelos jovens em suas atividades rotineiras na internet. Nesse 

sentido, importantes universidades, mesmo que não disponham de incubadoras ou 

programas especiais, têm se aproximado do perfil de público associado às startups 

digitais, razão pela qual a cada dia surgem novos cursos e conteúdos relacionados ao 

tema. 

Porém, mesmo no exterior, é cedo para dimensionar os resultados efetivos dessas 

experiências de aprendizado tão recentes. Sabe-se, por exemplo, que, de modo geral, 

são bastante elevados os índices de abandono dos cursos online. Comparativo 

publicado pelo professor David Malan na Harvard Magazine, por exemplo, revela 

que dos 150.349 inscritos no curso “Introdução à Ciência da Computação” somente 

1.388 conseguiram concluí-lo. Mas não é possível determinar se a evasão pode ser 

minimizada em temáticas instigantes como novas tecnologias e inovações. Tão 

pouco é possível afirmar se o abandono é compensado pelo ganho em escala de 

pessoas que procuram se capacitar, ou ainda, se a desistência não é somente o 

resultado da maior intimidade do aluno com a plataforma que o leva a descobrir 

opções mais adequadas aos seus interesses. 

Fora do contexto de programas de fomento e dos MOOC, há inúmeras iniciativas no 

campo da aprendizagem para inserção na economia digital (não necessariamente 

startups) sem vínculos institucionais, que são respaldadas por testemunhos positivos 

de ex-alunos ou da mídia. São cursos de conteúdos práticos, que apresentam soluções 

http://mit.edu/
http://www.harvard.edu/
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para os problemas específicos dos meios digitais. Em geral, seus criadores são da já 

citada categoria de precursores do universo digital, que entram no setor de educação 

pelo know-how adquirido na prática de mercado.  

O curso 13 Pilares do Marketing de Internet (13 Pillars Of Internet Marketing) 

segue o modelo REA (Recursos Educacionais Abertos), que se refere a qualquer 

material educacional gratuito, disponível online e vinculado a uma licença de uso. O 

curso, do inglês David Bain, foi criado para ensinar pequenos empresários a utilizar a 

internet de maneira eficiente, sem desperdício de recursos e obtendo o máximo de 

rentabilidade e receita. A metodologia é aplicada na forma de 13 fundamentos que 

abordam desde o uso de ferramentas universais, como o Google, até as questões que 

envolvem linguagem de programação, webdesign e outros fatores relevantes para o 

sucesso no meio digital. Mais de 50 mil downloads já foram feitos desde seu 

lançamento em 2011. 

Traffic And Conversion Summit é um curso presencial, formatado, divulgado e 

comercializado na forma de ‘congresso’ (“Congresso de Tráfego e Conversão”). 

Ministrado desde 2010 em São Francisco, na Califórnia, atrai em cada edição anual 

cerca de 2000 alunos de todas as partes do mundo, inclusive do Brasil, mesmo com o 

custo do ingresso em torno de US$1.000. Com duração de três dias e apresentação de 

diversos palestrantes especialistas em temas como e-mail, marketing, SEO
5
 e 

Adwords
6
, são apresentadas técnicas de fácil implantação nos pequenos negócios 

digitais. 

Jeff Walker em seu Product Launch Formula se propõe a ensinar o caminho para o 

lançamento bem sucedido de produtos na Internet. O curso é composto por um 

conjunto de vídeo-aulas, de acesso online, que exploram o fundamento na psique 

humana, em especial no que tange: à curiosidade, à ansiedade frente a algo que pode 

se esgotar (escassez), à antecipação (mostrar aos poucos algo para que a pessoa se 

familiarize com a ideia de comprar um determinado produto), entre outros fatores. 

Segundo matéria da Forbes (novembro, 2012), a técnica de Jeff Walker foi 

                                                 

5
 SEO (Search Engine Optimization) é um conjunto de recursos técnicos de otimização de páginas 

virtuais ou site inteiros para que eles obtenham melhor posicionamento nos mecanismos de busca na 

internet. 
6
 Adwords são os anúncios de negócios na internet que acompanham os resultados de buscas 

relacionadas ao negócio buscado. 
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responsável pela soma de US$ 400 milhões em vendas realizadas por seus alunos 

empreendedores de todo o mundo. Com custo total em torno de US$4.000,00, o 

curso só é oferecido para download por sete dias a cada ano. 

Chris Farrel é outra personalidade de mercado que, em 2011, criou sua própria rede 

de aprendizado no campo do Marketing Digital: Chris Farrell Membership. Trata-se 

de ensino à distância, por meio de  site que aborda uma diversidade de temas no 

contexto do marketing digital, com as respectivas explanações em formato de vídeo-

aulas. O aluno investe o valor de US$79 mensais e tem acesso a todo o conteúdo do 

site, podendo estabelecer suas próprias prioridades no processo de aquisição de 

conhecimento. Por ser voltado para o pequeno empresário e o empreendedor de nível 

básico, o site é uma boa forma de iniciação na dinâmica de ações digitais. E, uma vez 

que as principais ferramentas de marketing digital são globais (como Google, 

Facebook e Twitter), o site encontra grande adesão no mundo todo. 

  

IDENTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA BENCHMARKING EM 

SETORES DO FUTURO 

Entendendo ser o formato dos MOOCs a opção mais abrangente e próxima do jovem 

criativo e atualizado com as novas tecnologias, este estudo concentrou esforços na 

busca de opções de capacitação para a economia digital disponíveis nas plataformas 

de acesso massivo.  

Embora os MOOCs, nos moldes em que se apresentam hoje, sejam iniciativas 

recentes e, portanto, de resultados pouco mensurados, as opções aqui apresentadas 

ocupam posições de destaque por serem respaldadas por instituições e profissionais 

renomados. São elas:  

 

Nome Original Destino/Desenvolvedor Contatos 

General Assembly 

– Cursos Online 

(General 

Assembly) 

EUA 

General Assembly 

GA New York City (West)  

10 East 21st Street, 4th Floor  

New York , NY 10010 

GA New York City (East)  

902 Broadway, 4th Floor  

New York , NY 10010 

hello@generalassemb.ly 

mailto:hello@generalassemb.ly
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EXPOSIÇÃO DAS PRÁTICAS IDENTIFICADAS  

E IMPACTO NO PAÍS DE ORIGEM 

  

1. GENERAL ASSEMBLY – Cursos Online, EUA 

1.1 Descrição 

A General Assembly (GA) é uma plataforma online, lançada em 2011, para 

promover educação multidisciplinar na interseção de tecnologia, design e negócios, 

com foco nas micro e pequenas empresas e nos empreendedores interessados nos 

negócios digitais. 

Ao longo das duas últimas décadas, as tecnologias que permitem a criação de 

produtos online tornaram-se mais baratas e mais eficazes, democratizando o 

empreendedorismo e remodelando o mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, na 

UniMOOC 

(UniMOOC 

ÆMPRENDE) 

ESPANHA 

Instituto de Economía 

Internacional,  

Universidad de Alicante 

Universidad de Alicante 

Carretera de San Vicente del Raspeig s/n - 

03690 San Vicente del Raspeig 

 (+34) 96 590 3400 (ext.: 3670) 

Instituto de Economía Internacional 

(Direção) 

Edificio de Institutos Universitarios. 

Primera planta. Despacho 28 

(+34) 96 590 3782 

Alicante (Spain) 

Programação 

Criativa para 

Aplicativos em 

Dispositivos 

Móveis e Mídia 

Digital (Creative 

Programming For 

Digital Media & 

Mobile Apps) 

INGLATERRA 

University of London 

University of London - Senate House 

Malet Street - London 

WC1E 7HU 

+44 (0)20 7862 8000 

University of London International 

Programme – Student Advice Centre 

Stewart House 

32 Russell Square - London 

WC1B 5DN 

+44 (0)20 7862 8360. 

www.london.ac.uk/askaquestion 

Invenção e 

Inovação: Uma 

Introdução 

(Invention and 

Innovation: An 

Introduction) 

REINO UNIDO 

Open University 

Headquarters (Milton Keynes) 

Walton Hall, Milton Keynes 

MK7 6AA 

Tel: +44 (0) 1908 274066 

website: www.open.ac.uk 



 

CAPACITAÇÃO COM FOCO NA ECONOMIA DIGITAL    24 

busca de experiências intuitivas e diferenciadas para os usuários, o design vem se 

tornando cada vez mais importante na criação desses produtos. E, ainda, como 

reflexo da necessidade de as empresas estabelecerem diferenciais competitivos, a 

tecnologia e o design passaram a ser elementos transformadores de negócios.  

Observando essas tendências da economia digital, a GENERAL ASSEMBLY, 

empresa da iniciativa privada que se define como ‘comunidade colaborativa’, 

desenhou um modelo de ensino que visa atender, com diferentes conteúdos e 

abordagens, as mais variadas demandas de aprendizado relativas ao processo de 

aprimoramento e construção das atividades e negócios que se estabelecem nos meios 

digitais. 

A instituição mantém campi nos EUA (New York, Los Angeles, Boston, São 

Francisco), Reino Unido (Londres), China (Hong Kong), Alemanha (Berlim) e 

Austrália (Sidney), e oferece amplo mix de cursos online, de acesso global – foco 

dessa indicação. 

A ‘comunidade’ GA envolve a parceria de grandes empresas nas áreas de tecnologia, 

finanças, direito e negócios, como o Google, American Express (por meio de seu 

programa OpenForum) e McKinsey Company, além do apoio de companhias como 

GE e Pepsico, entre muitas outras. A maior parte desses agentes atua ao mesmo 

tempo como colaborador, disponibilizando seu know how específico, e como cliente, 

para os quais são desenvolvidos cursos de capacitação personalizados de acordo com 

suas demandas. 

Ao conectar empresários, instrutores especialistas e ‘pensadores motivados’, a GA se 

propõe a cultivar uma comunidade multifacetada de indivíduos like-minded (de 

pensamento convergente), unidos por objetivos comuns e experiências 

compartilhadas.   

1.2  Dinâmica de funcionamento 

O modelo de ensino é objetivo, voltado para aplicação prática do aprendizado, razão 

pela qual os cursos são ministrados por executivos de empresas parceiras e outros 

profissionais do mercado. São inúmeras opções de cursos livres, rápidos (em média, 

60 minutos), independentes e sem pré-requisitos, distribuídos em sete áreas: 
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1 Fundamentos Empresariais 

2 Análise de Dados 

3 Marketing Digital 

4 Desenvolvimento para Dispositivos Móveis 

5 Desenho de Produto Digital 

6 UX Design – Projeto de Experiência do Usuário (usabilidade) 

7 Desenvolvimento na Web 

 

Os conteúdos abordam temas tão distintos quanto: sistemas de crowdfunding 

(financiamento coletivo), legislação específica ou tipografia adequada à web. Nota-

se, entretanto, especial atenção às questões da usabilidade, que é a experiência do 

usuário na web, capaz de determinar sua permanência ou não no canal virtual.  

Há cursos on demand (sob demanda), cujos conteúdos estão disponíveis no momento 

que mais convier ao aluno; e há as opções em live stream, que, por serem cursos 

transmitidos ao vivo, sujeitam o aluno à agenda do professor. Em compensação, 

possibilitam maior interação, inclusive com a comunidade presente simultaneamente 

em sala de aula.  

Há diversas aulas gratuitas e, quando cobradas, custam, em geral, U$ 25,00. O 

mesmo valor também pode ser aplicado em assinatura, que dá acesso ilimitado a 

todos os conteúdos durante um mês. 

A instituição oferece ainda programas de imersão e treinamento de longa duração 

(média de 3 a 4 meses), que acontecem em sala de aula e são transmitidos ao vivo 

pela plataforma, aproximando experiências de alunos de diferentes países. Mas, 

nesses casos, o custo pode alcançar US$10 mil. Por esta razão, nesse estudo, o foco é 

somente na oferta online, gratuita ou de baixo custo.  

1.3 Impacto no país de origem  

Os resultados são disponibilizados em forma de testemunhos de ex-alunos, que 

evoluíram em suas ideias de empreendimento a partir dos cursos realizados na 

instituição.  

 “Eu resolvi fazer o curso da GA porque os outros cursos têm foco na teoria, 

enquanto o da General Assembly enfatiza habilidades práticas e úteis”, 

Withney Meers, escritora e produtora do Realm of LARP, gerencia 

campanhas digitais para startups e produz série na web. 
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 “Eu fiz cursos da GA e, em menos de um ano, desenvolvi gráficos interativos 

que interessaram à revista The New Yorker”, Larry Buchanan, desenhista, 

ilustrador e desenvolvedor de gráficos interativos. 

 “O curso me ajudou a colocar as coisas em ordem lógica para orientar meus 

clientes para adoção de estratégias bem sucedidas na web”, Chris Brady, 

estrategista digital. 

Alguns negócios digitais criados por ex-alunos da GA que receberam massivos 

acessos ou destaque da mídia são:  

 Infográfico da Desigualdade Socioeconômica em Nova York, a partir da 

distribuição de linhas do metrô, absorvido pela revista The New Yorker. 

(http://www.newyorker.com/sandbox/business/subway.html) 

 Interactive Stories, plataforma de edição de matérias jornalísticas, interativas, 

que podem ser postadas e vendidas para os meios de comunicação online. 

(http://www.benjlabs.com/interactive/ ) 

 Reedit, site que diariamente faz um ranking das notícias mais acessadas nos 

portais da grande mídia americana. (http://www.redditedit.com/ )  

 Tapestry, que canaliza as imagens postadas em diferentes redes sociais para 

um só canal, de acesso descomplicado, visando principalmente inserir o idoso 

nos meios digitais e aproximá-lo do universo de familiares. 

(http://www.tapestry.net/) 

 AngelList, que aproxima ‘investidores-anjos’ e startups (https://angel.co/ ) 

 

Podem ser destacados os seguintes aspectos positivos: 

 A abrangência de temas destinados a um mesmo segmento da economia, o 

que garante abordagem multidisciplinar; 

 A possibilidade de transmissão ao vivo de aulas realizadas em salas físicas de 

diferentes unidades e países, provocando forte interação cultural. 

 O conceito de utilizar a expertise do mercado, que não só permite posicionar 

os cursos no campo da prática, como possibilita a atualização de temas e a 

renovação continuada desses professores.   

 A flexibilidade para a personalização de cursos para empresas. 

   

http://www.newyorker.com/sandbox/business/subway.html
http://www.benjlabs.com/interactive/
http://www.redditedit.com/
http://www.tapestry.net/
https://angel.co/
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2. UniMOOC ÆMPRENDE, Espanha 

2.1 Descrição 

Os objetivos principais do UniMOOC ÆMPRENDE são capacitar e estimular 

pessoas para que desenvolvam atividades e negócios bem sucedidos no universo 

digital. 

O UniMOOC ÆMPRENDE surgiu em 2012, por iniciativa de professores e 

pesquisadores, que envolveram empresários e especialistas bem sucedidos na 

economia digital, com proposta de unir o binômio ‘aprender + empresa’. Daí surgiu 

um programa de ensino de caráter objetivo e realista aos que pretendem empreender 

no universo digital. É, assim, um projeto colaborativo, originalmente dirigido pelo 

Institute for International Economics (Instituto de Economia Internacional), da 

Universidade de Alicante, e ainda vinculado a ele, mas gerido por um ‘Conselho 

Reitor’, do qual participam representantes de universidades e fundações espanholas, 

além de empresas privadas globais. Tais ‘conselheiros’ compõem a estrutura 

multidisciplinar que gera conteúdos e aulas. São eles: Google, Santander 

Universidades, Conferência de Reitores das Universidades Espanholas, Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo, Red Emprendia Orbyt, Escola de Organização 

industrial, UNED-CSEV, Gumtree, Fundação Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes, UNIA, da Universidade de Murcia, da Universidade de Cantabria, CISE, 

da Universidade de Alicante e CertiUNI. 

2.2 Dinâmica de funcionamento 

Trata-se de um programa completo, gratuito, focado em potenciais criadores de 

startups do meio digital, e composto por oito unidades de ensino: 

1 Introdução ao UniMOOC ÆMPRENDE 

2 O empreendimento na Internet 

3 A Economia Digital 

4 Casos de êxitos empreendedores 

5 Da universidade para a economia digital - Empresas de base tecnológica 

6 Recursos e instrumentos para empreender na Economia Digital 

7 Unidades regionais (se refere às peculiaridades e possíveis benefícios 

regionais, como fundos de investimentos, incentivos, etc.)  

8 Unidade Especial: Como criar uma startup 
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Dependendo do tema, uma unidade pode ter um ou vários itens de ensino, que podem 

estar na forma de vídeo, materiais ou documentos complementares para download.  

Não são exigidos pré-requisitos de qualificação do aluno e, ao final de cada módulo, 

ele pode se submeter à avaliação, a fim de obter ‘acreditação’, emitida pela 

universidade responsável pelo módulo.   

Apesar da abrangência global por ser disponível online, por utilizar o idioma 

espanhol, o curso tem maior penetração na Espanha e nos países da América Latina. 

2.3 Impacto no país de origem  

De outubro de 2012 a julho de 2013, o UniMOOC ÆMPRENDE 21.700 alunos 

inscritos, de mais de 90 países, e foi reconhecido como o Melhor Projeto Inovador de 

2012 pela Unidad Editorial, grupo líder em comunicação global na Espanha.  

Por ser muito recente, não há registros quanto ao percentual de alunos que 

concluíram integralmente o curso ou o que realizaram a partir dele. As principais 

evidências de retorno positivo desse curso se concentram na abrangência do 

programa e no alto nível dos quase 70 profissionais envolvidos na produção das aulas 

e dos conteúdos disponíveis, entre os quais: a Vice presidente do Conselho 

Administrativo do Creative Commons, o Presidente de Financiamentos da 

Associação de Parques Científicos e Tecnológicos da Espanha, o Diretor do 

Programa de Empreendedorismo e Criação de Empresas, da Espanha, um Membro 

do Conselho da ONU, Reitores, ex-reitores e professores de instituições espanholas 

de ensino superior, empresários de startups, ‘investidores-anjos’, representantes de 

incubadoras, e, ainda, de profissionais das áreas de tecnologia, marketing e 

desenvolvimento de novos produtos do Google e de outras grandes empresas 

apoiadoras. Além disso, a iniciativa é pioneira no uso da tecnologia Curso-Builder, 

criada pelo Google em conjunto com entidades líderes no setor de tecnologia da 

informação, tais como Universidade de Stanford, Universidade de Indiana, e também 

com a própria equipe de criadores do UniMOOC ÆMPRENDE, o que qualifica a 

iniciativa também por sua usabilidade. 

São pontos positivos de destaque nessa iniciativa: 

 Ser um programa, com começo, meio e fim, orientado passo a passo e 

veiculado através de plataforma de temática única; 
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 Ser centrado na participação de profissionais de mercado, o que dá caráter de 

aplicação prática e torna mais estimulante em função das histórias únicas de 

cada case representado por estes profissionais. 

 

De forma negativa, observa-se que não há indicação de que o programa possa ser 

adaptado ou personalizado para atender necessidades específicas de empresas, 

instituições ou órgãos oficiais. 

 

3. CREATIVE PROGRAMMING FOR DIGITAL MEDIA & MOBILLE 

APPS, Inglaterra 

3.1 Descrição 

O curso de “Programação Criativa para Aplicativos em Dispositivos Móveis e Mídia 

Digital” visa capacitar o aluno para que se desenvolva na área da ‘computação 

criativa’. Destina-se a pessoas que já tenham conhecimento de programação 

computacional, interessadas em desenvolver projetos relacionados a games, música, 

artes visuais e outros produtos da indústria de cultura e serviços tecnológicos digitais. 

Foi desenvolvido pela divisão de Programas Internacionais da Universidade de 

Londres e é disponibilizado na plataforma Coursera – ela própria uma startup de 

ensino, criada por professores da Universidade de Stanford para oferecer MOOCs de 

grandes instituições de ensino do mundo todo, e que foi premiada como a Best New 

Startup of 2012. 

A Universidade de Londres é uma instituição pública e secular (fundada em 1858), 

mas a longa tradição não a impediu de se manter atual. É considerada hoje (2013) a 

instituição líder mundial em ensino à distância e flexível, tendo alcançado 54 mil 

estudantes em mais de 190 países. Em 2012, com o surgimento da Coursera, a 

universidade firmou parceria para também oferecer cursos gratuitos e do interesse de 

um público que tem como característica comum de perfil a familiaridade com 

tecnologias e meios digitais.   

3.2 Dinâmica de funcionamento 

O curso é ministrado por professores doutores da universidade, tem duração de seis 

semanas, com carga horária de cinco a dez horas por semana. O conteúdo é técnico e 
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objetivo, derivado do portfolio de programas de ensino da entidade, englobando as 

seguintes temáticas: 

Sonic Painter Aplicativo para manipulação de gráficos e som 

Aplicativo Interactive 

D/VJ 

Combina músicas de bibliotecas com imagens de vídeo 

em uma experiência audiovisual interativa 

Music player and sensor 

controlled visualizer 

Leitor de música com base nas respostas dos vários 

sensores no hardware do dispositivo digital 

Game with physical 

modelling and synthesis 

Jogos com modelagem física, que sintetiza áudio em 

ambientes virtuais interativos 

APIs accessing and 

processing social media 

data 

Interface de Programação de Aplicativos para acessar e 

processar dados de mídia social 

Music machine Máquinas de música 

 

Este MOOC é do tipo live stream, ou seja, ao vivo. Os conhecimentos são 

transmitidos por meio de palestras, exercícios e orientações práticas para o 

desenvolvimento do projeto criativo do aluno.  

Como todos os cursos disponibilizados pelo Coursera, este é gratuito e é preciso estar 

atento à divulgação das datas de início (a primeira edição teve início em junho de 

2013). 

De forma complementar, há um módulo para nivelar estudantes que não têm o nível 

de conhecimento necessário em Programação. 

3.3 Impacto no país de origem 

Esta é mais uma iniciativa recente, cujos resultados não podem ainda ser 

dimensionados. O que respalda potencial retorno positivo é o porte, a força do nome 

e a longa tradição da instituição de ensino que desenvolveu e aplica o curso. A 

Universidade de Londres tem mais de 150 anos, 45 institutos e órgãos acadêmicos, e 

o curso foi desenvolvido e é aplicado por renomados doutores docentes de sua 

Faculdade Goldsmiths: Dr. Mick Grierson lidera o Programa de Computação 

Criativa da universidade e é um dos maiores especialistas do mundo em 

desenvolvimento de software para as indústrias criativas, software de design para 

TV, Games, Música e Obras; Dr. Marco Gillies, especialista em computação gráfica, 

animação e novas formas de interação, incluindo programação em temas criativos; 

Dr. Matthew Yee-Rei, especialista em criação de processamento de sinal digital de 
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áudio e síntese, música de computador, programação em processamento e 

desenvolvimento de áudio para a plataforma Android.  

Contribui para o êxito o uso da plataforma Coursera, cujos critérios, porte 

tecnológico e usabilidade vêm conquistando instituições top para que, em conjunto, 

desenvolvam programas de real interesse do público-alvo. Hoje (2013) já são 83 

instituições de quatro continentes, que oferecem mais de 400 cursos online a um 

número de pessoas que já ultrapassou a marca de quatro milhões, segundo a revista 

Forbes. 

São aspectos positivos nesta iniciativa: 

 Pela interseção entre a tecnologia de ponta, a atualidade da proposta criativa e 

a solidez acadêmica, o curso é altamente sedutor aos que encaram com 

firmeza a possibilidade de se desenvolver na área da computação gráfica.  

 O curso complementar de nivelamento para que mais pessoas tenham acesso 

ao aprendizado em programação de computação criativa. 

São aspectos negativos nessa iniciativa: 

 O fato de não haver disponibilidade de qualquer recurso educacional fora do 

sistema de transmissão ao vivo, o que dificulta o acompanhamento e a 

permanência no curso. 

  

4. INVENTION AND INNOVATION AN INTRODUCTION 

4.1 Descrição 

Criado pela Open University (OU) em julho de 2011, o curso “Invenção e Inovação: 

Uma Introdução” tem o objetivo de introduzir o aluno no universo do design e da 

inovação, fazendo-o refletir sobre como suas ideias inventivas podem contribuir para 

o enfrentamento dos desafios ambientais e sociais futuros.  

Com foco em produtos e serviços mais eficientes e sustentáveis, atrai pessoas de 

diferentes setores, mas foi especialmente desenvolvido para os setores criativos e 

tecnológicos. Designers, engenheiros, tecnólogos e qualquer pessoa interessada em 
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projetar e inventar, sendo também do interesse de gestores, profissionais do mercado, 

e mesmo consumidores, focados em inovação e evoluções tecnológicas.  

A Open University existe há décadas e foi, mundialmente, o primeiro caso de 

sucesso do ensino universitário à distância, aberto e inclusivo. Desde o início, o seu 

caráter inovador se reflete nos cursos e programas que oferece. Em 2010, com novo 

reitor e diante da forma radical e acelerada que o aprendizado massivo e aberto 

avançava com novas tecnologias, a estratégia da OU se voltou para a superação dos 

desafios de reduzir os custos e os gargalos da competitividade. Incorporada pela 

Royal Charter, desenvolveu plataforma própria de MOOCs (OpenLearn). 

4.2 Dinâmica de funcionamento 

Este curso, com duração de 55 horas, está disponível em qualquer momento na 

plataforma Open Learn, na qual todos os aprendizados são gratuitos, com inscrição e 

acesso bastante simplificados ao aluno. 

O curso ajuda a organizar as ideias, desde a investigação dos motivos de ‘inventar’ 

até o processo criativo em si. Para tal, propõe-se a identificar e discutir os obstáculos 

técnicos, financeiros e organizacionais que têm de ser superados para levar uma 

invenção ao mercado. Pelo foco mercadológico, o curso estimula a reflexão sobre a 

importância de fazer escolhas acertadas em relação ao desenho, materiais e processos 

de fabricação, bem como explica os fatores que influenciam a forma como uma 

inovação chegará e se consolidará no mercado.  

Também aborda as questões legais da propriedade intelectual na invenção e na 

inovação e as diversas maneiras dos inventores protegerem suas ideias. O curso ainda 

apresenta exemplos de inovações disruptivas que podem introduzir nova forma de 

operar em um setor particular, desafiando as empresas existentes e abrindo novos 

mercados para produtos inovadores. 

O conteúdo é transmitido por vídeos, imagens e textos, e diversos temas são 

organizados em três partes. Ao final de cada parte há exercícios de auto avaliação e 

são consolidados os conceitos-chave transmitidos. 
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Parte 

1 

INVESTIGANDO O 

PROCESSO INVENTIVO 

Vivendo com inovação 

Explorando a inovação 

Inventando o telefone e vivenciando a 

inovação 

Conceitos-chave 

Morte certa e becos sem saída 

Parte 

2 
INVENÇÃO 

Como um invento nasce 

Como é o processo do invento funciona  

A tecnologia empurra e o mercado puxa 

Preparando-se para a Inovação 

Parte 

3 
INOVAÇÃO 

Superando obstáculos à inovação 

Difusão da inovação 

Inovação sustentável e disruptiva 

Fases e ondas da Inovação 

 

Com este programa, o curso estimula o aluno a desenvolver o ‘espírito inventor’ e 

propicia a aquisição de conhecimentos conceituais diversos, para viabilizar as ideias 

criativas de produtos e serviços inovadores. Visa incutir conceitos-chave como: 

invenção x inovação, design, difusão, o produto campeão, o empresário, inovação 

sustentada e disruptiva (aquela que quebra paradigmas). 

Este curso não dispõe de certificação, mas a plataforma possui instrumento de 

avaliação de desempenho. 

4.3 Impacto no país de origem 

As evidências de qualidade deste curso se concentram no histórico da instituição. Ao 

longo de mais de 43 anos, a universidade já atendeu cerca de 180.000 alunos do 

Reino Unido, que somados aos de várias outras partes do mundo, totalizam 250.000. 

Desses, 67.400 deram suporte financeiro (espontâneo) à entidade no período 2011-

2012. A OU possui unidades administrativas e estruturais dos cursos e 13 centros de 

atendimento aos alunos na Inglaterra e Irlanda, onde equipes dão suporte e 

orientação. Em 2012, 24 cerimônias de formatura foram realizadas em 15 

localidades, incluindo Dublin, Glasgow, Londres e Versalhes. Neste mesmo ano, a 

OU foi considerada a nº1 no ranking de satisfação dos alunos na National Student 

Survey, uma pesquisa independente conduzida desde 2005 pelo Instituto IPSOS 

MORI com estudantes de ensino superior do Reino Unido.  
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Para assegurar o alto nível dos cursos e programas e sua viabilidade financeira, a 

instituição conta com parcerias de peso, como outras universidades do Reino Unido, 

fundações de ensino aberto, associações de educação e a BBC.  

Também desenvolve cursos que atendam necessidades específicas, como as 

registradas no Brasil em 2000. Na ocasião, o Governo do Estado do Paraná recebeu 

financiamento do Banco Mundial para desenvolver programa de treinamento dos 

professores de inglês do ensino primário e secundário que não tinham o idioma como 

língua nativa. Diante da dificuldade de conciliar as agendas, a OU foi envolvida para 

desenvolver curso online “Ensino e Aprendizagem de Inglês”, que visa melhorar os 

conhecimentos de inglês e as habilidades para ensinar o idioma, permitindo que os 

professores paranaenses pudessem estudar de acordo com sua disponibilidade de 

tempo. O curso foi inicialmente disponibilizado pelo British Council e é oferecido na 

plataforma da OU sob o código E590. 

 

São aspectos positivos a destacar: 

 Ao contrário da maior parte dos cursos voltados para produtos tecnológicos, 

este amplia o ensino para o campo da reflexão, levando o aluno ao 

entendimento sobre o impacto e relevância de suas ideias, invenções e 

inovações para a sociedade, o que induz à criação mais consciente de 

produtos e serviços inovadores; 

 A flexibilidade para atender demandas específicas de cursos; 

 A manutenção de unidades físicas, que apoiam e estimulam a interação e a 

formação de redes de conhecimento. 

 

INDICAÇÃO DE INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS COM POTENCIAL 

PARA A REALIZAÇÃO DE MISSÕES TÉCNICAS DE BENCHMARKING  

A análise das práticas primeiramente privilegiou temáticas sedutoras ao jovem, 

criativo e empreendedor, que se mantém focado nos avanços tecnológicos dos meios 

digitais. Em seguida considerou-se o respaldo e aval que a instituição responsável 

pode agregar a cada oportunidade de aprendizado, uma vez que são cursos recentes, 

que tratam de temas atuais, sobre os quais há pouca informação sobre os resultados. 
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Conclui-se que todas as quatro indicações são de interesse do Sebrae, o que  justifica 

a inclusão do Reino Unido, Estados Unidos e Espanha no roteiro para missão de 

benchmarking do Sebrae, considerando preferencialmente esta hierarquia. 

 

REINO UNIDO 

A região é prioritária por englobar duas das indicações de visita, ambas com 

possibilidades de estabelecer parcerias produtivas: A Open University (OU), cuja 

sede é na cidade de Milton Keynes, entre Londres e Birmingham, e a University of 

London, em Londres. 

Nunca se falou tanto de empreendedorismo e inovação no Brasil, sendo o tema 

recorrente em meios especializados e também na grande mídia. Apesar disso e da 

criatividade dos brasileiros o país está longe de ser considerado inovador. Levando 

em conta este cenário, o curso ‘Invenção e Inovação: uma Introdução’, da Open 

University, poderia contribuir para aproximar a capacidade inventiva da efetividade 

da inovação no Brasil. Diferente das demais práticas indicadas, esta apresenta 

proposta menos objetiva, porém potencialmente mais impactante no que diz respeito 

à construção de processos empreendedores, inovadores, e especialmente focados no 

atendimento às demandas futuras da sociedade.  

A OU também oferece cursos ‘sob medida’, criando e/ou adequando conteúdos para 

atender às demandas de instituições, empresas e programas de governo. Neste 

sentido, o estudo aprofundado desta prática também poderá representar uma 

oportunidade de aproximação institucional entre a OU e o Sebrae. Da mesma forma 

que as Forças Armadas Britânicas obtiveram cursos remotos específicos para seus 

soldados lotados em diferentes áreas, o Sebrae poderia estabelecer  parceria com a 

OU para o desenvolvimento de cursos mais ajustados à realidade brasileira.   

Há outros cursos na plataforma Coursera com foco na Economia Digital, porém o 

Creative Programming For Digital Media & Mobile Apps, da Universidade de 

Londres, foi considerado o mais interessante por exigir conhecimento prévio em 

Programação. Este pré-requisito credencia uma grande massa de profissionais 

brasileiros que já detêm essa competência e que podem, a partir do curso, 

desenvolver outras habilidades para criar negócios digitais criativos.  
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Segundo o estudo Economia Criativa, realizado pela Federação das Indústrias do 

Estado do Rio de Janeiro, FIRJAN (2012), o chamado Núcleo Criativo no Mercado 

de Trabalho já representa 1,7% da força nacional de trabalho. Pelo mesmo estudo, 

das 176 mil empresas que compõem o segmento de Software, Computação e 

Telecom, 56 mil são do núcleo criativo e empregam 97 mil profissionais. Essa 

proporção caracteriza que o setor é impulsionado pelo empresário autônomo, que 

exerce quase individualmente atividades criativas, sendo mais da metade deles 

Programadores de Sistemas de Informações. Sendo assim constitui segmento de 

grande potencial para o Sebrae. 

Uma vez em Londres, recomenda-se a visita ao campus local da General Assembly, 

indicação com sede nos Estados Unidos, mas com unidades em outros países. 

 

ESTADOS UNIDOS 

Estreitar o relacionamento com a General Assembly pode trazer vários benefícios. 

O modelo de cursos livres, online e ágeis (vídeos de curta duração), que se 

complementam pela grande abrangência de assuntos abordados, é estimulante ao 

jovem, que se caracteriza pela curiosidade e imediatismo. A própria variedade de 

temas em torno de foco único leva à concretude sobre o grande número de aspectos 

envolvidos na construção e desenvolvimento de um negócio digital.  

A estratégia da empresa também é bastante interessante ao Sebrae. Baseada em uma 

rede colaborativa de parceiros, permitiria a adequação de cursos ao idioma e às 

necessidades do Brasil, ou ainda, a construção cooperada de novos cursos como 

desdobramentos futuros.   

 

ESPANHA 

O UniMOOC ÆMPRENDE reúne uma série de atributos convergentes com os 

objetivos do Sebrae de expandir sua atuação em direção ao universo das startups de 

base tecnológica, inclusive a proximidade do português com o idioma espanhol.  

Seu maior valor, entretanto, é a qualificação do grupo responsável pela construção e 

aplicação do curso, formado por acadêmicos e profissionais de mercado.  

E, como instrumento de aprendizado, talvez, esta indicação seja a de mais rápida 

difusão, atratividade e capacidade de retenção do aluno. Por ser um curso completo e 
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estruturado, induz o aluno a cumprir cada passo, sem lhe roubar a liberdade de 

escolher seus focos principais, horários e conteúdos de interesse. De outro lado, 

como o programa gira em torno de uma só temática e sua ferramenta de acesso 

(plataforma) não oferece outras opções, as possíveis dispersões e migrações 

continuam capacitando para o mesmo tema. Levando a mais e mais conteúdos 

pertinentes ao interesse original do aluno, o formato parece também reduzir as 

chances de abandono antes do término.  

Porém, exatamente por ser tão estruturado, e ainda se considerar ‘experimental’ não 

há indicações de que seus conteúdos possam ser adequados ou personalizados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muitas informações sobre os negócios nascentes na economia digital são recentes, de 

fontes variadas. Esse quadro retrata o quão atual é o tema e o quanto as ações para 

construir ecossistemas apropriados ainda são isoladas e pulverizadas. Também 

demonstra quanto esforço ainda é preciso empenhar para que eles se tornem uma 

realidade, especialmente em ambientes socioeconômicos menos favorecidos. 

Neste sentido, o empenho em capacitar pessoas para atuar na economia digital pode 

atender uma das principais demandas. No exterior ou no Brasil, a capacitação tem se 

dado primordialmente pela ação de incubadoras, aceleradoras de empresas, 

investidores e tecnópolis. A grande diferença está nos volumes desses agentes em 

cada local. Enquanto nos países desenvolvidos, eles são numerosos para atender uma 

dinâmica de fomento intensa e rica, em países como o Brasil, eles poderiam ser 

considerados ‘raros’, a julgar pelo tamanho do país e da economia brasileira.  

Ainda que sejam igualmente novos e desprovidos de resultados comprovados e já 

questionados por alguns pensadores, os MOOCs identificados em plataformas online 

internacionais são uma opção massiva e barata para, ao menos, iniciar uma mudança 

cultural em busca deste aprendizado específico.  

As possibilidades de parceria com as instituições elencadas também abre novos 

horizontes para a atuação internacional do Sebrae, com vistas ao aprimoramento do 

mercado interno em vários campos do universo tecnológico. O relacionamento com 

entidades ligadas aos MOOCs desse universo pode construir sólido atrativo para que 
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o Sebrae conquiste e dê conta dessa nova categoria de clientes, que tende a se 

transformar em parcela significativa dos pequenos negócios do futuro. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANJOS DO BRASIL. Disponível em: http://www.anjosdobrasil.net Acesso em: 

03/10/2013 

BUILT IN LOS ANGELES. Disponível em: http://www.builtinla.com/blog/built-la-

releases-first-annual-digital-startup-report Acesso em: 03/10/2013 

BEVED. Disponível em: http://www.beved.com.br/empresas Acesso em: 03/10/2013 

CEPAL. Economia Digital Para El Camnio Estructural Y La Igualdad, 2013. 

Disponível em: 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/49395/Economia_digital_para__cambio_e

stryigualdad.pdf Acesso em: 03/10/2013 

CREATIVE PROGRAMMING FOR DIGITAL MEDIA & MOBILE APPS. 

Disponível em: 

 https://www.coursera.org/course/digitalmedia Acesso em: 03/10/2013 

DESAFIO BRASIL. Disponível em: http://desafiobr.com.br Acesso em: 03/10/2013 

EUROBAROMETER/European Union. Flash Eurobarometer, Nº 354, 

Entrepreneurship in the EU and Beyond, 2012. Disponível em:  

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_354_sum_en.pdf Acesso em: 03/10/2013 

FIRJAN. Economia Criativa. Disponível em: 

http://www.firjan.org.br/economiacriativa/pages/default.aspx Acesso em: 

03/10/2013. 

FORBES. Coursera Hits 4 Million Students -- And Triples Its Funding 

Disponível em: http://www.forbes.com/sites/georgeanders/2013/07/10/ coursera-hits-

4-million-students-and-triples-its-funding/ Acesso em: 04/10/13 

GENERAL ASSEMBLY. Disponível em: https://generalassemb.ly/learn Acesso em: 

03/10/2013 

IBM, Digital Economy Ranking. Disponível em: http://www-

935.ibm.com/services/us/gbs/bus/pdf/eiu_digital-economy-rankings-

2010_final_web.pdf  Acesso em 23/09/2013 

INNOVATION AND COMMERCIALIZATION. Disponível em: 

https://www.edx.org/course/mit/3086x/innovation-and-commercialization/880 

Acesso em: 03/10/2013    

INTUIT. Infographic. Disponível em: http://blog.intuit.com.au/wp-

content/uploads/2013/08/Intuit_startup_hubs_global_final.png Acesso em: 

27/09/2013 

INVENTION AND INNOVATION: AN INTRODUCTION. Disponível em: 

http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/engineering-and-

http://www.anjosdobrasil.net/missatildeo-e-histoacuterico.html
http://www.builtinla.com/blog/built-la-releases-first-annual-digital-startup-report
http://www.builtinla.com/blog/built-la-releases-first-annual-digital-startup-report
http://www.beved.com.br/empresas
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/49395/Economia_digital_para__cambio_estryigualdad.pdf
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/49395/Economia_digital_para__cambio_estryigualdad.pdf
https://www.coursera.org/course/digitalmedia
http://desafiobr.com.br/
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_354_sum_en.pdf
http://www.firjan.org.br/economiacriativa/pages/default.aspx
https://generalassemb.ly/learn
http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/bus/pdf/eiu_digital-economy-rankings-2010_final_web.pdf
http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/bus/pdf/eiu_digital-economy-rankings-2010_final_web.pdf
http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/bus/pdf/eiu_digital-economy-rankings-2010_final_web.pdf
https://www.edx.org/course/mit/3086x/innovation-and-commercialization/880
http://blog.intuit.com.au/wp-content/uploads/2013/08/Intuit_startup_hubs_global_final.png
http://blog.intuit.com.au/wp-content/uploads/2013/08/Intuit_startup_hubs_global_final.png
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/engineering-and-technology/design-and-innovation/invention-and-innovation-introduction/content-section-1


 

CAPACITAÇÃO COM FOCO NA ECONOMIA DIGITAL    39 

technology/design-and-innovation/invention-and-innovation-introduction/content-

section-1 Acesso em: 03/10/2013 

MC KINSEY Research. Disponível em: 

http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation 

Acesso em: 03/10/2013 

MIT. Massachusetts Institute of Technology. Disponível em: http://www.mit.edu/ 

Acesso em: 03/10/2013 

MOOC LIST. Disponível em: http://www.mooc-list.com/?gclid=CJzFj-

LX0bkCFSlo7Aod1w0AWQ . Acesso em: 03/10/2013 

OPEN UNIVERSITY. Disponível em: http://www.open.ac.uk/ Acesso em: 

03/10/2013 

Revista Época, artigo. Os Anjos do Negócio. Disponível em: http://21212.com/wp-

content/uploads/2013/08/Exame_070813_Os_Anjos_dos_Negocios.pdf Acessado em 

27/09/2013 Acesso em: 03/10/2013 

STARTUP RANKING. Disponível em: http://www.startupranking.com/countries. 

Acesso em: 27/09/2013 

THE BOSTON CONSULTING GROUP. The Age of Digital Ecosystems: Thriving 

in a World of Big Data. Disponível em: 

https://www.bcgperspectives.com/content/articles/information_technology_strategy_

digital_economy_age_digital_ecosystems_thriving_world_big_data/  

https://www.bcgperspectives.com/content/articles/financial_institutions_corporate_st

rategy_portfolio_management_global_wealth_2012_battle_regain_strength/ Acesso 

em: 03/10/2013 

THE GLOBAL INNOVATION INDEX 2013. Disponível em: 

http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-full-report-2013    

Acesso em: 20/08/2013 

UDACITY. Disponível em: https://www.udacity.com Acesso em: 03/10/2013 

UDACITY. Introduction To Computer Science. Disponível em: 

https://www.udacity.com/course/cs101 Acesso em: 03/10/2013 

UDACITY. Programming Languages. Disponível em: 

https://www.udacity.com/course/cs262 Acesso em: 03/10/2013 

UDACITY. Design Of Computer Programs.  Disponível em: 

https://www.udacity.com/course/cs212 Acesso em: 03/10/2013 

UniMOOC ÆMPRENDE. Disponível em: http://iei.ua.es/mooc-emprendimiento/ 

Acesso em: 03/10/2013 

UNIVERSITY OF LONDON INTERNACIONAL PROGRAMMES. Disponível 

em:  

http://www.londoninternational.ac.uk/community/londonconnection/articles/features/

preparing-launch Acesso em: 03/10/2013 

 

 

http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/engineering-and-technology/design-and-innovation/invention-and-innovation-introduction/content-section-1
http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/engineering-and-technology/design-and-innovation/invention-and-innovation-introduction/content-section-1
http://www.mit.edu/
http://www.mooc-list.com/?gclid=CJzFj-LX0bkCFSlo7Aod1w0AWQ
http://www.mooc-list.com/?gclid=CJzFj-LX0bkCFSlo7Aod1w0AWQ
http://www.open.ac.uk/
http://21212.com/wp-content/uploads/2013/08/Exame_070813_Os_Anjos_dos_Negocios.pdf%20Acessado%20em%2027/09/2013
http://21212.com/wp-content/uploads/2013/08/Exame_070813_Os_Anjos_dos_Negocios.pdf%20Acessado%20em%2027/09/2013
http://21212.com/wp-content/uploads/2013/08/Exame_070813_Os_Anjos_dos_Negocios.pdf%20Acessado%20em%2027/09/2013
http://www.startupranking.com/countries
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/information_technology_strategy_digital_economy_age_digital_ecosystems_thriving_world_big_data/
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/information_technology_strategy_digital_economy_age_digital_ecosystems_thriving_world_big_data/
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/financial_institutions_corporate_strategy_portfolio_management_global_wealth_2012_battle_regain_strength/
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/financial_institutions_corporate_strategy_portfolio_management_global_wealth_2012_battle_regain_strength/
http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-full-report-2013
https://www.udacity.com/
https://www.udacity.com/course/cs101
https://www.udacity.com/course/cs262
https://www.udacity.com/course/cs212
http://iei.ua.es/mooc-emprendimiento/
http://www.londoninternational.ac.uk/community/londonconnection/articles/features/preparing-launch
http://www.londoninternational.ac.uk/community/londonconnection/articles/features/preparing-launch


 

CAPACITAÇÃO COM FOCO NA ECONOMIA DIGITAL    40 

 

Estudo de Benchmarking Internacional  

Micro e Pequenas Empresas  

 

 

 

 

ANEXOS 

FICHAS-RESUMO DAS PRÁTICAS 

CAPACITAÇÃO COM FOCO NA 

ECONOMIA DIGITAL 

 

 

 

 

 

  



 

CAPACITAÇÃO COM FOCO NA ECONOMIA DIGITAL    41 

PRÁTICA 1 

IDENTIFICAÇÃO DA PRÁTICA 

Prática GENERAL ASSEMBLY 

Nome GENERAL ASSEMBLY – Cursos livres online 

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES E DE SUA CAPACIDADE INSTITUCIONAL 

Instituição 

responsável 
General Assembly (GA) 

País EUA 

Ano de 

constituição 
2011 

Setor/Âmbito 

de atuação da 

instituição 

Educação, em âmbito global, por acesso virtual e em estruturas físicas 

(campus). 

Clientes 

Os alunos da GA são, em sua maioria, empreendedores e profissionais 

interessados em incrementar suas carreiras, além de pessoas de espírito 

criativo e empreendedor. 

Tamanho da 

instituição 

Possui plataforma de MOOCs própria e oito campi nos EUA (New York, 

Los Angeles, Boston, São Francisco), Reino Unido (Londres), China 

(Hong Kong), Alemanha (Berlim) e Austrália (Sidney). 

Outros agentes Rede de parceiros interinstitucionais, tais como: NYC Economic 

Development Corporation, IDEO, Rackspace, Silicon Valley Bank, 

Skype, Wilson Sonsini e NYHacker Startups, Art.sy, Yipit, Fashism, 

Food52, SeatGeek, NewsCred, JIBE, Nodejitsu, Profitably. Tem apoio 

também de grandes empresas como Google, American Express (por meio 

de seu programa OpenForum), McKinsey Company, GE e Pepsico. 

Setor/Âmbito 

de atuação dos 

outros agentes 

Multissetorial 

Papel dos 

outros agentes 

A rede de parceiros tem o papel de contribuir com o modelo de ensino 

colaborativo, disponibilizando profissionais e conteúdos próprios de suas 

competências setoriais. Ao mesmo tempo, são clientes da GA em 

aprendizados personalizados de acordo com as necessidades das 

empresas.  

DETALHAMENTO DA PRÁTICA 

Objetivo  
Promover, por meio digital e massivo, educação multidisciplinar no que 

tange tecnologia, design e negócios. 

Categoria Educação 

Público-alvo 

da prática 

Micro ou pequena empresa, empreendedor individual ou potencial 

empreendedor com foco em negócios digitais, e grandes clientes 

corporativos, para os quais são criados cursos personalizados. 

Setor(es) do 

público-alvo  
Negócios digitais  

Motivação da 

prática 

Ao se tornar mais barata e eficaz, as tecnologias que permitem a criação 

de produtos online foram democratizando o empreendedorismo e 

remodelando o mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, na busca de 
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experiências intuitivas e diferenciadas para os usuários, o design foi 

ganhando cada vez mais importância no processo de criação de produtos 

digitais. Por fim, a necessidade de inovação empresarial para o 

estabelecimento de maior competitividade uniu a tecnologia e o design 

para transformar a indústria e a cultura. Observando esses movimentos, a 

GENERAL ASSEMBLY desenhou um modelo de ensino colaborativo 

para atuar no aprimoramento e construção das atividades e negócios 

digitais. 

Abordagem da 

prática 
Online, por meio de plataforma de MOOCs própria.  

Local/Escopo 

geográfico 
Global  

Ano de 

implementação 
2011 (em vigor, 2013) 

Descrição dos 

serviços e 

atividades 

realizados 

A GA oferece cursos livres, independentes, mas conectáveis entre si, por 

focarem somente a temática da tecnologia e negócios digitais. São 

ministrados por executivos de empresas parceiras e outros profissionais do 

mercado, e por isso, têm  caráter prático e objetivo. Os cursos, com 

duração média de 60 minutos e agenda variada, são distribuídos em sete 

áreas: 1) Fundamentos Empresariais; 2) Análise de Dados; 3) Marketing 

Digital; 4) Desenvolvimento para Dispositivos Móveis; 5) Desenho de 

Produto Digital; 6) UX Design – Projeto de Experiência do Usuário 

(usabilidade); e 7) Desenvolvimento na Web.   

Com formatos on demand (sob demanda) ou em live stream (transmissão 

ao vivo), são inúmeras opções de cursos rápidos, de variados conteúdos, 

abordando temas tão distintos quanto os sistemas de crowdfunding 

(financiamento coletivo), legislação específica ou tipografia adequada à 

web. Mas é possível notar especial atenção à usabilidade – que é a 

experiência do usuário na web, o que pode determinar a sua permanência 

ou não no canal virtual.  

Recursos 

necessários 

Diversas aulas são gratuitas e, quando cobradas, custam, em geral, U$ 

25,00. Este mesmo valor pode ser aplicado em uma assinatura mensal, que 

dá acesso ilimitado no período. 

Resultados e 

evidências 

disponíveis 

A parceria de grandes empresas nas áreas de tecnologia, finanças, direito e 

negócios dão aval a GA. Os resultados de seus cursos, entretanto, são 

disponibilizados somente na forma de testemunhos de ex-alunos que 

evoluíram em suas ideias de empreendimento a partir de programas da 

GA. Alguns negócios digitais criados por eles que receberam massivos 

acessos ou destaque da mídia são:  

 Infográfico da Desigualdade Socioeconômica em Nova York, a 

partir da distribuição de linhas do metrô, absorvido pela revista 

The New Yorker 

(http://www.newyorker.com/sandbox/business/subway.html);  

 Interactive Stories, plataforma de edição de matérias jornalísticas, 

interativas, que podem ser postadas e vendidas para os meios de 

http://www.newyorker.com/sandbox/business/subway.html


 

CAPACITAÇÃO COM FOCO NA ECONOMIA DIGITAL    43 

comunicação online. (http://www.benjlabs.com/interactive/);  

 Reedit, site que diariamente faz um ranking das notícias mais 

acessadas nos portais da grande mídia americana. 

(http://www.redditedit.com/);  

 Tapestry, que canaliza as imagens postadas em diferentes redes 

sociais para um só canal, de acesso descomplicado, visando 

principalmente inserir o idoso nos meios digitais e aproximá-lo do 

universo de familiares. (http://www.tapestry.net/);  

 AngelList, que aproxima ‘investidores-anjos’ e startups 

(https://angel.co/)  

ANÁLISE DA APLICABILIDADE PARA O SEBRAE 

Replicação 

A indicação tem foco no formato dos cursos, que atende interesses 

diversos do empreendedor em meios digitais e o modelo de cursos livres, 

com vídeos de curta duração, que se complementam pela abrangência de 

temas abordados, é estimulante ao jovem, que se caracteriza pela 

curiosidade e imediatismo. A variedade dos temas leva à concretude sobre 

o grande número de aspectos envolvidos na construção e desenvolvimento 

de um negócio digital. 

Conclusão 

O contexto de ‘comunidade colaborativa’ que posiciona os parceiros 

como colaboradores e também clientes, permite uma interação 

interessante e produtiva ao Sebrae, com a adequação de cursos existentes 

ou o desenvolvimento de cursos e eventos específicos, como workshops, 

enriquecidos com o know-how da instituição sobre o mercado e as 

demandas brasileiras. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Mais 

informações 

A instituição oferece programas de imersão e treinamento, de longa 

duração (média de 3 a 4 meses), que acontecem simultaneamente à 

transmissão online, aproximando experiências de alunos de diferentes 

países. Mas, nesses casos, o custo pode ultrapassar US$10 mil. Por esta 

razão, nesse estudo, o foco é somente na oferta online, gratuita ou de 

baixo custo.  

Material 

relacionado  

https://ga-

core.s3.amazonaws.com/cms/files/files/000/000/873/original/WhatIsGA-

1Pager_091012_v2.pdf?awesm=ga.co_FactSheet 

 

  

http://www.benjlabs.com/interactive/
http://www.redditedit.com/
http://www.tapestry.net/
https://angel.co/
https://ga-core.s3.amazonaws.com/cms/files/files/000/000/873/original/WhatIsGA-1Pager_091012_v2.pdf?awesm=ga.co_FactSheet
https://ga-core.s3.amazonaws.com/cms/files/files/000/000/873/original/WhatIsGA-1Pager_091012_v2.pdf?awesm=ga.co_FactSheet
https://ga-core.s3.amazonaws.com/cms/files/files/000/000/873/original/WhatIsGA-1Pager_091012_v2.pdf?awesm=ga.co_FactSheet
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PRÁTICA 2 

IDENTIFICAÇÃO DA PRÁTICA 

Prática UniMOOC 

Nome UniMOOC ÆMPRENDE 

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES E DE SUA CAPACIDADE INSTITUCIONAL 

Instituição 

responsável 

INSTITUTO DE ECONOMIA INTERNACIONAL, da Universidad de 

Alicante 

País Espanha 

Ano de 

constituição 
1995 

Setor/Âmbito 

de atuação da 

instituição 

Educação e pesquisa 

Clientes 
Fruto de um esforço interuniversitário, atende transversalmente os cursos 

e demandas das universidades de Alicante, Castellon e Valência. 

Tamanho da 

instituição 

A estrutura do Instituto é pequena por envolver professores e 

pesquisadores que atuam em outras estruturas acadêmicas. 

Outros agentes 

Rede de parceiros interinstitucionais, composta principalmente pelas 

seguintes organizações e instituições: Santander Universidades, Google, 

Conferência de Reitores das Universidades Espanholas, Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo, Red Emprendia Orbyt, Escola de 

Organização industrial, UNED-CSEV, Gumtree, Fundação Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes, UNIA, da Universidade de Murcia, da 

Universidade de Cantabria, CISE, da Universidade de Alicante e 

CertiUNI. 

Setor/Âmbito 

de atuação dos 

outros agentes 

Multissetorial 

Papel dos 

outros agentes 

UniMOOC Æmprende é um projeto colaborativo, cabendo aos parceiros 

contribuir com conteúdos e suportes diversos no contexto de seus setores 

de atuação. 

DETALHAMENTO DA PRÁTICA 

Objetivo Capacitar e estimular as atividades e negócios do universo digital. 

Categoria Educação 

Público-alvo 

da prática 

Aberto a todos os públicos, mas voltado prioritariamente para o 

empreendedor de segmentos promissores, especialmente relacionados às 

TIC com foco em negócios digitais. 

Setor(es) do 

público-alvo 
Negócios digitais 

Motivação da 

prática 

O fenômeno MOOC teve suas primeiras experiências há várias décadas, 

mas foi só a partir de 2012 que a metodologia experimental e inovadora 

ganhou condições tecnológicas para alcançar proporções efetivamente 

massivas, nascendo assim as principais plataformas que estimularam o 

envolvimento mais intenso de universidades e especialistas em âmbito 

global. O UniMOOC ÆMPRENDE surgiu desse movimento, por 
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iniciativa de professores e pesquisadores que envolveram empresários e 

especialistas bem sucedidos na economia digital, com uma proposta de 

unir o binômio ‘APRENDER + EMPRESA’, oferecendo um programa de 

ensino de caráter objetivo e realista aos que pretendem empreender no 

universo digital. UniMOOC Æmprende é um conjunto de cursos criados 

por e para os empresários, no formato de MOOC, unindo os conceitos 

"Aprender + Empresa". As "lições" são ministradas por empresários bem 

sucedidos na economia digital, além de professores, pesquisadores e 

especialistas na nova economia e das TIC. 

É um projeto colaborativo, originalmente dirigido pelo Institute for 

International Economics e ainda vinculado a ele, mas gerido por um 

‘Conselho Reitor’, do qual participam representantes de universidades e 

fundações espanholas, além de empresas privadas globais, como o Google 

e Santander. 

Abordagem da 

prática 

A prática aborda em nível internacional a temática do empreendedorismo 

no segmento de alto valor tecnológico.  

Local/Escopo 

geográfico 

Global, com maior concentração de acessos na Espanha e na América 

Latina em função dos conteúdos disponibilizados em língua espanhola 

Ano de 

implementação 
2012 

Descrição dos 

serviços e 

atividades 

realizados 

Trata-se de um programa completo de interesse dos potenciais criadores 

de startups que se estabelecem nos meios digitais,  formatado em oito 

unidades: 1) Introdução ao UniMOOC ÆMPRENDE; 2) O 

empreendimento na Internet; 3) A Economia Digital; 4) Casos de êxitos 

empreendedores; 5) Da universidade para a economia digital - Empresas 

de base tecnológica; 6) Recursos e instrumentos para empreender na 

Economia Digital; 7) Unidades regionais, que se refere a aspectos e 

possíveis benefícios regionais como fundos de investimentos, incentivos, 

etc., constituindo conteúdos específicos de universidades de três regiões 

da Espanha; e a Unidade Especial - Como criar uma startup.  

Dependendo do tema, uma unidade pode ter um ou vários módulos 

específicos de ensino, que podem ser lições em vídeo, ou por materiais e 

documentos complementares. Não são exigidos pré-requisitos de 

qualificação do aluno e ao final de cada módulo, ele pode se submeter à 

avaliação, a fim de obter uma ‘acreditação’, emitida pela universidade 

responsável pelo módulo. 

Recursos 

necessários 
O programa é de acesso gratuito. 

Resultados e 

evidências 

disponíveis 

A primeira edição do UniMOOC ÆMPRENDE, que teve início em 

outubro de 2012 e encerramento em agosto de 2013, atraiu 21.700 alunos 

de mais de 90 países, computou mais de 210.800 plays de seus vídeos na 

Unimooc.TV  e foi reconhecido como o Melhor Projeto Inovador de 2012 

pela Unidad Editorial, grupo multimídia líder em comunicação global na 

Espanha.  

Como é muito recente, não é possível apresentar consequências concretas 
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desse aprendizado. As principais evidências de retorno positivo desse 

curso se concentram na abrangência do programa e no alto nível dos quase 

70 profissionais envolvidos na produção das aulas e dos conteúdos 

disponíveis, entre os quais: a Vice presidente do Conselho Administrativo 

do Creative Commons, o Presidente de Financiamentos da Associação de 

Parques Científicos e Tecnológicos da Espanha, o Diretor do Programa de 

Empreendedorismo e Criação de Empresas, da Espanha, um Membro do 

Conselho da ONU, Reitores, ex-reitores e professores de instituições 

espanholas de ensino superior, empresários de startups, ‘investidores-

anjos’, representantes de incubadoras, além de profissionais das áreas de 

tecnologia, marketing e desenvolvimento de novos produtos do Google e 

de outras grandes empresas apoiadoras. 

A iniciativa é pioneira no uso da tecnologia Curso-Builder, criada pelo 

Google em conjunto com entidades líderes no setor de tecnologia da 

informação, tais como Universidade de Stanford, Universidade de 

Indiana, e também com a própria equipe de criadores do UniMOOC 

ÆMPRENDE, o que qualifica a iniciativa também por sua usabilidade. 

ANÁLISE DA APLICABILIDADE PARA O SEBRAE 

Replicação 

O curso reúne uma série de atributos convergentes com os objetivos do 

Sebrae de expandir sua atuação em direção ao universo das startups de 

base tecnológica, que têm participação crescente na economia e na 

capacidade de geração de emprego no mundo todo. 

Conclusão 

Embora não seja possível apontar resultados, a abrangência de áreas 

abordadas, e, principalmente, a qualificação do grupo responsável, 

formado por acadêmicos e profissionais de mercado, indicam que a 

iniciativa é capaz de oferecer um mix de conhecimentos e experiências 

favoráveis às aplicações práticas em novos empreendimentos 

tecnológicos. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Mais 

informações 

http://unimooc.com/landing/?page=quequienes.html  

http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/ponencias/p-

pernias.pdf  

Material 

relacionado 
http://emprendedoresunimooc.blogspot.com.es/ (em espanhol) 

 

  

http://unimooc.com/landing/?page=quequienes.html
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/ponencias/p-pernias.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/ponencias/p-pernias.pdf
http://emprendedoresunimooc.blogspot.com.es/
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PRÁTICA 3 

IDENTIFICAÇÃO DA PRÁTICA 

Prática CREATIVE PROGRAMMING 

Nome 

CREATIVE PROGRAMMING FOR DIGITAL MEDIA & MOBILE APPS 

“Programação Criativa para Aplicativos em Dispositivos Móveis e Mídia 

Digital” 

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES E DE SUA CAPACIDADE INSTITUCIONAL 

Instituição 

responsável 

UNIVERSITY OF LONDON - INTERNATIONAL PROGRAMMES 

(divisão de Programas Internacionais) 

País Inglaterra 

Ano de 

constituição 
1858 

Setor/Âmbito 

de atuação da 

instituição 

Educação, em âmbito nacional e internacional. 

Clientes Estudantes de diferentes áreas de ensino. 

Tamanho da 

instituição 

The University of London tem mais de 120 mil alunos nas suas 18 

faculdades, que regem 10 institutos de pesquisa especializados e outros 

organismos. Trata-se de uma estrutura diferenciada, pela qual as faculdades 

poderiam ser consideradas universidades independentes, pois definem seus 

próprios critérios de acesso e os seus serviços. Algumas têm seus próprios 

poderes de outorga de diplomas.  

Outros agentes 

A universidade mantem parcerias diversas para acesso a ampla gama de 

produtos e serviços de apoio, de relacionamentos institucionais e de 

treinamento e desenvolvimento de competências de seus quadros funcionais.  

Mas na prática em questão não há agentes externos envolvidos. 

Setor/Âmbito 

de atuação dos 

outros agentes 

- 

Papel dos 

outros agentes 
- 

DETALHAMENTO DA PRÁTICA 

Objetivo Capacitar para a ‘computação criativa’. 

Categoria Educação 

Público-alvo 

da prática 

Pessoas que já tenham conhecimento de programação computacional, 

interessadas em desenvolver projetos na área da chamada computação 

criativa, que se relaciona à música, artes visuais, games e outros produtos e 

serviços culturais e de entretenimento.  

Setor(es) do 

público-alvo 
Indústria e serviços tecnológicos digitais. 

Motivação da 

prática 

Apesar de secular, a University of London se mantém na vanguarda do 

ensino, implementando cursos e formas de ensino atualizadas com as 

demandas globais. É considerada hoje (2013) a instituição líder mundial em 

ensino à distância e flexível, tendo alcançado 54 mil estudantes em mais de 
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190 países. Em 2012, com o surgimento da Coursera, a universidade firmou 

parceria para também oferecer cursos gratuitos e do interesse de um público 

que tem como característica comum de perfil a familiaridade com 

tecnologias e meios digitais.   

Abordagem da 

prática 
Ensino a distancia, por meio do modelo de MOOC.  

Local/Escopo 

geográfico 
Global, pelo acesso online. 

Ano de 

implementação 
2013 

Descrição dos 

serviços e 

atividades 

realizados 

Trata-se de curso online, ao vivo, ministrado por professores doutores 

da Escola Goldsmith, uma das faculdades da Universidade de 

Londres. Tem duração de seis semanas, em períodos de cinco a dez 

horas semanais e conteúdo extraído do próprio programa de ensino da 

entidade. Engloba as seguintes temáticas e tecnologias: 

- Sonic Painter (aplicativo para manipulação de gráficos e som); 

- Aplicativo Interactive D/VJ (combina músicas de bibliotecas com 

imagens de vídeo em uma experiência audiovisual interativa); 

- Music player and sensor controlled visualiser (leitor de música com 

base nas respostas dos vários sensores no hardware do dispositivo 

digital); 

- Game with physical modelling and synthesis (jogos com modelagem 

física, que sintetiza áudio em ambientes virtuais interativos); 

- APIs accessing and processing social media data (Interface de 

Programação de Aplicativos para acessar e processar dados de mídia 

social); 

- Music machine (máquinas de música).  

Os conhecimentos são transmitidos por meio de palestras, exercícios e 

orientações ao vivo, de teor prático para o desenvolvimento do 

projeto criativo do aluno. Adicionalmente, há módulo para estudantes 

que não têm o nível de conhecimento necessário em Programação. 

Recursos 

necessários 

Como todos os cursos disponibilizados pelo Coursera, este é gratuito e é 

preciso estar atento à divulgação das datas de início. 

Resultados e 

evidências 

disponíveis 

Esta é mais uma iniciativa recente, cujos resultados não podem ainda ser 

levantados. O que respalda seu potencial positivo é a força do nome e a 

longa tradição da instituição de ensino, a qualificação dos profissionais 

envolvidos e o êxito que a plataforma Coursera vem obtendo ao conquistar 

instituições top e desenvolver, em conjunto com elas, programas de real 

interesse ao público-alvo. Hoje (2013), a plataforma já disponibilizou mais 

de 400 cursos de 83 instituições de ensino de quatro continentes, para um 

número de pessoas que ultrapassou a marca de quatro milhões.  

ANÁLISE DA APLICABILIDADE PARA O SEBRAE 

Replicação Entre todos os cursos com foco na Economia Digital disponíveis na 



 

CAPACITAÇÃO COM FOCO NA ECONOMIA DIGITAL    49 

Coursera, este é o mais pertinente ao estudo pelo perfil de público a que se 

destina, que corresponde a uma grande massa de profissionais brasileiros já 

formados e que podem desenvolver novas habilidades para se diferenciar no 

mercado ou desenvolver negócios digitais criativos. Segundo o estudo 

Economia Criativa, realizado pela Federação das Indústrias do Estado do 

Rio de Janeiro, FIRJAN (2012), o chamado Núcleo Criativo no Mercado de 

Trabalho já representa 1,7% da força nacional de trabalho. Das 176 mil 

empresas que compõem o segmento de Software, Computação e Telecom, 

56 mil são do núcleo criativo e empregam 97 mil profissionais. 

Conclusão 

A proporção, empregadores x empregados da área de computação criativa 

revela que o segmento se caracteriza pelo empreendedor autônomo, que 

exerce quase individualmente suas atividades, sendo mais da metade deles 

Programadores de Sistemas de Informações. Sendo assim, caracteriza um 

segmento de grande potencial para o Sebrae. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Mais 

informações 
http://www.london.ac.uk/students.html (em ingles)  

Material 

relacionado  
http://www.london.ac.uk/2896.html (em ingles) 
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PRÁTICA 4 

IDENTIFICAÇÃO DA PRÁTICA 

Prática INVENTION AND INNOVATION 

Nome 
INVENTION AND INNOVATION: AN INTRODUCTION  

“Invenção e Inovação: Uma Introdução” 

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES E DE SUA CAPACIDADE INSTITUCIONAL 

Instituição 

responsável 
OPEN UNIVERSITY, conhecida como ‘OU’ 

País Reino Unido 

Ano de 

constituição 
1971  

Setor/Âmbito 

de atuação da 

instituição 

Ensino à Distancia 

Clientes Pessoas interessadas em cursos livres, de diferentes áreas. 

Tamanho da 

instituição 

Além de plataforma online, possui campus, centros de pesquisa e 13 centros 

de atendimento presencial aos alunos. 

Outros agentes 

Principalmente a BBC, além de outras instituições, como outras 

universidades do Reino Unido, fundações de ensino aberto e associações de 

educação. Fora do Reino Unido, estabelece parcerias com outras entidades 

educacionais que queiram aplicar seus métodos e cursos. 

Setor/Âmbito 

de atuação dos 

outros agentes 

Comunicação, produção audiovisual e radiodifusão. 

Papel dos 

outros agentes 

Associada a BBC, a UO pode se desenvolver em termos de tecnologias de 

comunicação, a começar pela TV, para apoiar seus alunos e levar a 

educação para a maior audiência possível de alunos não formais. Além de 

disponíveis online, a parceria viabiliza o fornecimento de materiais em 

outros formatos electrónicos.  

A OU trabalha com outras organizações de várias maneiras, através da 

colaboração nos cursos, da validação de programas e do compartilhamento 

de experiências, sempre com o foco de desenvolver empreendimentos 

colaborativos que renovem continuamente as oportunidades educacionais. 

DETALHAMENTO DA PRÁTICA 

Objetivo  

O objetivo do curso é introduzir o aluno no universo do design e da 

inovação e levá-lo à reflexão sobre como suas invenções podem contribuir 

para o enfrentamento dos desafios ambientais e sociais futuros. 

Categoria Educação  

Público-alvo 

da prática 

Designers, engenheiros, tecnólogos e qualquer pessoa interessada em 

projetar e inventar, sendo também do interesse de gestores e profissionais, e 

mesmo os consumidores, focados em inovação e evoluções tecnológicas. 

Setor(es) do Multissetorial, mas especialmente voltado para os setores criativos e 

http://www.open.ac.uk/about/main/faculties-and-centres
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público-alvo  tecnológicos. 

Motivação da 

prática 

A Open University existe há décadas e foi, mundialmente, o primeiro caso 

de sucesso do ensino universitário à distância, aberto e inclusivo. Desde o 

início, o seu caráter inovador se reflete nos cursos e programas que oferece, 

sempre mantendo o interesse sobre os caminhos da sociedade em que se 

insere. Com esta visão, foi criado o curso ‘Invenção e Inovação’ buscando 

provocar a reflexão sobre a criação de produtos mais eficientes, sustentáveis 

e pertinentes aos contextos sociais.  

Abordagem da 

prática 
Online, no formato MOOC, disponível em plataforma própria (OpenLearn). 

Local/Escopo 

geográfico 

Global, com maior concentração de acessos nos países de língua inglesa, 

que é a utilizada nos conteúdos. 

Ano de 

implementação 
2011 (em vigor, 2013) 

 

Descrição dos 

serviços e 

atividades 

realizados 

O curso, com inscrição e acesso bastante simplificados, tem duração de 55 

horas. Por meio de vídeos, imagens e textos distribuídos em mais de vinte 

partes, oferece bastante flexibilidade ao aluno para estabelecer sua agenda 

de aprendizado.  

O programa incentiva o aluno a desenvolver o ‘espírito inventor’ e propicia 

a aquisição de conhecimentos conceituais diversos para viabilizar suas 

invenções. São conceitos-chave: invenção x inovação, design, difusão, o 

produto campeão, o empresário, inovação sustentada e disruptiva (aquela 

que quebra paradigmas).  

O curso ajuda a organizar as ideias, desde a investigação dos motivos de 

‘inventar’ até o processo criativo para tal; o qual envolve identificar e 

discutir os obstáculos técnicos, financeiros e organizacionais que têm de ser 

superados para levar uma invenção ao mercado. No foco mercadológico, o 

curso estimula a reflexão sobre a importância de fazer escolhas acertadas em 

relação ao desenho, materiais e processos de fabricação, bem como explica 

os fatores que influenciam a forma como uma inovação chegará e se 

consolidará no mercado. Também aborda as questões legais da propriedade 

intelectual na invenção e na inovação, e as diversas maneiras dos inventores 

protegerem suas ideias.  

O curso ainda apresenta exemplos de inovações disruptivas que podem 

introduzir uma nova forma de operar em um setor particular, desafiando as 

empresas existentes e abrindo novos mercados para produtos inovadores. 

Este curso não dispõe de certificação, mas a plataforma possui instrumento 

de avaliação de desempenho. 

Recursos 

necessários 
Acesso online gratuito. 

Resultados e 

evidências 

disponíveis 

As evidências de qualidade deste curso se concentram no histórico da 

instituição. Ao longo de mais de 43 anos, a universidade já atendeu cerca de 

1.800.000 alunos. Somente no período de 2011 a 2012, 67.400 desses alunos 

espontaneamente deram suporte financeiro à entidade, o que denota sua 

valorização.  
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Em 2012, 24 cerimônias de formatura foram realizadas em 15 localidades, 

incluindo Dublin, Glasgow, Londres e Versalhes. Neste mesmo ano, a OU 

foi considerada a nº1 no ranking de satisfação dos alunos na National 

Student Survey 2012.   

Parceiros do nível da BBC contribuem para avalizar a iniciativa. 

ANÁLISE DA APLICABILIDADE PARA O SEBRAE 

Replicação 

Nunca se falou tanto de empreendedorismo e inovação no Brasil, sendo o 

tema recorrente em meios especializados e também na grande mídia. Apesar 

disso e da criatividade dos brasileiros o país está longe de ser considerado 

inovador. Levando em conta este cenário, o curso ‘Invenção e Inovação: 

uma Introdução’ poderia contribuir para aproximar a capacidade inventiva 

da efetividade da inovação no Brasil. Diferente das demais práticas 

indicadas, esta tem uma proposta potencialmente mais impactante no que 

diz respeito ao desenvolvimento de produtos inovadores efetivamente 

focados nos interesses da sociedade.  

A OU também oferece cursos ‘sob medida’, criando e/ou adequando 

conteúdos para atender às demandas de instituições, empresas e programas 

de governo. Neste sentido, o estudo aprofundado desta prática também 

poderá representar uma oportunidade de aproximação institucional entre a 

OU e o Sebrae.  

Conclusão 

Da mesma forma que as Forças Armadas Britânicas obtiveram cursos 

específicos para seus soldados lotados em diferente áreas, o Sebrae poderia 

estabelecer uma parceria com a OU para superar as barreiras das dimensões 

continentais do país.   

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Mais 

informações 

http://www.open.ac.uk/business-school/corporate/business-

network/innovation      (em inglês) 

Material 

relacionado  
http://www.youtube.com/watch?v=wRscVgBD_L0&feature=youtu.be 
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