
Ice House – empoderamento de pessoas por meio do 
pensamento empreendedor 

Nome The Ice House Entrepreneurship Program 

Objetivo 
“Empoderar” participantes por meio do pensamento empreendedor e 
imergi-los em experiências empreendedoras que os permitam 
desenvolver habilidades empreendedoras. 

Público-alvo 

O programa pode ser adaptado a uma variedade de participantes, entre 
estudantes do ensino médio, técnico e superior, proprietários de 
pequenos negócios e demais indivíduos em busca de desenvolvimento 
pessoal, incluindo aqueles econômica ou socialmente marginalizados. 
Enquanto os conceitos aplicados são universais, as tarefas individuais 
podem ser customizadas de acordo com o público-alvo da instituição a 
implementá-la e seus objetivos específicos de aprendizagem. 

Setor (ou setores) 
do público-alvo 

A metodologia é focada em potenciais empreendedores, de forma que é 
transversal a qualquer setor. 

Justificativa 

Baseado em sua própria experiência de vida, o indicado ao Prêmio 
Pulitzer, Clifton Taulbert, em conjunto com o líder em pensamento 
empreendedor, Gary Schoeniger, criou a obra Who Owns the Ice House? 
Eight Life Lessons From An Unlikely Entrepreneur (Quem é Dono da Casa 
de Gelo? Oito Lições de Vida de um Empreendedor Improvável, em 
tradução livre). O livro, ao captar a essência da mentalidade 
empreendedora e as oportunidades ilimitadas que ela pode oferecer 
amparou a construção de metodologia voltada a inspirar e engajar 
participantes em seus ensinamentos. 

Contexto geográfico Estados Unidos 

Ano de 
implementação 

2011 

Descrição das 
atividades e serviços 
realizados 

The Ice House Entrepreneurship Program é um programa interativo de 
educação que possibilita aos participantes aprender a partir de 
experiências de empresários bem-sucedidos na vida real. Realizado em 
três formatos (presencial, online ou misto) e com tempo de duração 
passível de adaptação desde a realização de um seminário até um curso 
de um semestre, o programa se ampara na capacitação de facilitadores, 
de forma a ampliar escala e ser executado por universidades e 
organizações de desenvolvimento econômico e sem fins lucrativos. O 
custo para o participante é, portanto, variável, dependendo do método, 
do tempo de duração do programa e da instituição a executá-lo, embora 
o investimento geralmente varie entre 129 e 349 dólares. 

O programa utiliza apresentações, entrevistas em vídeo e estudos de 
caso de exemplos modernos daqueles que triunfaram ao assimilarem 



uma mentalidade empreendedora.  Cada lição inclui avaliações 
individuais, discussões e trabalhos baseados em projetos voltados a 
maximizar a compreensão, ao mesmo tempo em que incentivam a 
aplicação efetiva dos conceitos fundamentais. 

A ideia geral é repassar conceitos relacionados ao poder da escolha, ao 
reconhecimento de oportunidades, à transformação de ideias em ações, à 
busca de conhecimento, à geração de riqueza, à construção da marca, ao 
engajamento comunitário e ao poder da persistência. O programa não se 
enquadra, portanto, como ferramenta de ensino de técnicas de gestão 
empresarial, mas enquanto metodologia de incentivo à busca de 
oportunidades e consequente criação de mentalidade empreendedora. 

Resultados e 
evidências 
disponíveis 

Os principais resultados do programa se relacionam ao impacto 
qualitativo nos indivíduos participantes, entre os quais, citam-se: 

• Desenvolvimento de pensamento crítico que permita com que 
identifiquem e avaliem oportunidades de negócios, gerenciem riscos e 
aprendam com os resultados; 

• Compreensão do processo que permite com que empreendedores com 
recursos limitados transformem uma ideia simples em uma iniciativa 
bem-sucedida e sustentável; 

• Compreensão e aplicação de aspectos fundamentais do pensamento 
empreendedor entre as diversas disciplinas e como meio de 
“empoderamento” pessoal; 

• Estabelecimento de metas, identificação de recursos e estruturação 
das etapas a serem seguidas para concluir seus objetivos; 

• Identificação e interação com empreendedores locais e donos de 
negócio dentro de sua própria comunidade. 

Instituição Executora 

Nome Entrepreneurial Learning Initiative (ELI) 

País Estados Unidos 

Setor Iniciativa privada 

Clientes Indivíduos, organizações e instituições acadêmicas ao redor do mundo 
que demandem soluções e treinamentos em educação empreendedora. 

Instituições Parceiras 

Nome Clifton Taulbert’s Building Community Institute 



Ewing Marion Kauffman Foundation 

Setor 

Clifton Taulbert’s Building Community Institute – Empresa de consultoria 
pautada no desenvolvimento de capital humano e efetividade 
organizacional. 

Ewing Marion Kauffman Foundation – Fundação privada focada em 
educação e empreendedorismo. 

Papel 

A Entrepreneurial Learning Initiative (ELI) executa a metodologia, que foi 
desenvolvida em conjunto com o Clifton Taulbert’s Building Community 
Institute.  

A Kauffmann Foundation atua como catalisadora da iniciativa, 
patrocinando-a, cedendo sua imagem institucional e realizando ações 
relacionadas ao treinamento de facilitadores e demais serviços. 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

O programa já é replicado por colégios comunitários, universidades e 
demais organizações ao redor dos Estados Unidos e em países como 
Guatemala, Colômbia e Bulgária. Afora a necessidade de treinamento de 
facilitadores e adaptação do material às realidades locais, o tempo para 
implementação é relativamente curto, por se tratar de metodologia 
pronta e pautada em conceitos universais. Espera-se, no entanto, que a 
instituição executora possua capacidade de arregimentação do público-
alvo para operacionalização da metodologia, bem como disponha de 
estrutura física e de aparatos tecnológicos, a depender do método de 
entrega da solução a ser escolhido. 

A metodologia Empretec, implementada pelo Sebrae no Brasil, é 
relativamente semelhante ao preconizado pelo The Ice House 
Entrepreneurship Program. Identifica-se, assim, a importância de análise 
robusta do programa norte-americano, de forma a examinar possíveis 
aperfeiçoamentos a serem feitos na metodologia vigente no Brasil ou a 
possibilidade de implementação integral em conjunto com o Empretec, 
uma vez apontado o Sebrae como entidade referência no tema da 
educação empreendedora no país. 

Conclusão 

The Ice House Entrepreneurship Program é instrumento de sensibilização 
para a importância do desenvolvimento pessoal de mentalidade focada 
na identificação de oportunidades e resolução de problemas. A 
metodologia não é focada no desenvolvimento de habilidades gerenciais, 
tampouco na replicação de fórmulas ou documentos rígidos, mas na 
observação do comportamento a ser adotado enquanto empreendedor. 
Destinada prioritariamente a potenciais empreendedores, o programa 
visa incentivar a operacionalização de ideias, ainda que pouco 
desenvolvidas, de forma que os participantes compreendam que o 
processo de criação de negócios há de ser feito in loco, a partir de 
experiências reais que os permitam analisar potenciais fatores de sucesso 
e aspectos a serem melhorados em sua ideia original. A mentalidade, o 
exercício e a constante busca de aprimoramentos ao modelo de negócios 
a ser construído é o primeiro passo de um empreendedor; o 



conhecimento de técnicas de gestão apareceria, portanto, como 
consequência do sucesso do modelo e das dificuldades apresentadas pelo 
mercado. 

Ferramenta voltada à promoção da educação e cultura empreendedora, 
The Ice House Entrepreneurship Program representa importante solução 
ao público jovem e demais indivíduos interessados na abertura de seu 
próprio negócio ou na compreensão de princípios relacionados ao 
pensamento empreendedor. O quadro institucional responsável pela 
metodologia e o sucesso do programa atualmente internacionalizado 
respalda a análise sobre a possibilidade de executá-lo no Brasil. 

 


