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Resumo: O objetivo desta pesquisa foi criar um jogo 

que estimule o desenvolvimento de competências e 

características empreendedoras em estudantes e 

empreendedores que tenham vontade de buscar um 

novo meio de desenvolvimento cognitivo. A 

metodologia de pesquisa foi a exploratória com 

delineamento de pesquisa-ação. A pesquisa tem parceria 

com a Empreendi na Rede e seu fundador Dante. 

 

1. Introdução 
O empreendedorismo deriva do “empreender” 

que é aquele que tem uma visão futura, observa as 

alternativas e não desiste, persiste nas situações [1].  

É alguém inquieto, com vontade de aprender 

sempre mais. O criador do Método Supera [2] ressalta 

que o método lúdico de aprendizagem é atrativo e vem 

ganhando espaço aos poucos. 

Deste modo, o aprender de forma diferente e 

divertida é o que atrai os clientes, e também os 

empreendedores a quererem se desenvolver de modo 

lúdico na aprendizagem. 

 

2. Revisão de literatura 
O indivíduo empreendedor tem uma estrutura 

motivacional diferenciada pela presença marcante de 

uma necessidade específica: a de realização. Para iniciar 

a vida como um empreendedor, ou ele parte da ideia ou 

de uma necessidade [1]. 

Para estimular pessoas a se desenvolver 

profissionalmente, a competência é definida como uma 

“capacidade para assumir atribuições e 

responsabilidades [...]” [3]. Desde 2007, o hábito de 

jogar tornou-se comum, e sempre esteve presente na 

história das pessoas. Esta estratégia é utilizada em 

empresas e além disso na Empreendi na Rede [4]. 

A Empreendi na Rede uma consultoria de 

desenvolvimento de negócios [...] [6]. 

 

3. Metodologia 
A metodologia de pesquisa foi a exploratória 

com delineamento de pesquisa-ação. Essa metodologia 

é diferente das demais, pois tem a ação que envolve o 

pesquisador e dos grupos interessados [5] , neste caso, a 

Empreendi na Rede e o Centro Universitário FEI.   

 

4. Pesquisa-ação 
No dia 29 de julho de 2017, aconteceu no 

Espaço do Empreendedor (São Paulo- SP), o evento 

Validation Rocket Woman (VRW) realizado pela 

Empreendi na Rede e teve duração de 12 horas. 

O evento proporcionou a participação como 

empreendedora. Os envolvidos da pesquisa participaram 

de seu desenvolvimento, afirmando a metodologia de 

pesquisa-ação. 

A “Executation” é uma metodologia ágil que 

utiliza um foguete como ferramenta na modelagem do 

projeto (figura 1). 

 

 
Figura 1 Ferramenta foguete. Empreendi na Rede, 2017. 

 

5. Conclusões 
 Os resultados e conclusões estão em 

andamento, através da criação do jogo, que será 

aplicado a alguns alunos e professores do Centro 

Universitário FEI. 
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