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RESUMO 

 

BERTOLINO, Cristiane Silva Penteado. Comportamento empreendedor dos 
alunos em uma Instituição de Ensino Superior. São Paulo, 2014. 90 f. 
Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Administração de Empresas da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo.  
 
A finalidade desta dissertação é identificar os comportamentos empreendedores dos 
alunos de uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada, localizada no município 
de São Paulo, que se propõe a desenvolver métodos de ensino que estimulem o 
empreendedorismo em todos os cursos de formação. Pesquisas indicam que alguns 
comportamentos comuns entre empreendedores contribuem para o êxito da ação 
empreendedora. Esta pesquisa é um estudo de caso de natureza quantitativa e 
qualitativa que, através de levantamento documental, observação direta de práticas 
e aplicação de um questionário desenvolvido por McClelland (1972) e aperfeiçoado 
por Cooley (1991), visa identificar a presença de comportamentos empreendedores 
nos alunos das IES, objeto deste estudo. Os resultados da pesquisa identificaram 
que os comportamentos ‘persuasão e redes de contato’ e ‘correr riscos calculados’ 
apresentaram a menor pontuação o que reforça a necessidade de desenvolver 
habilidades relacionais nos alunos para estimular a ampliação da rede de contatos. 
A existência das redes implica na ampliação dos recursos disponíveis, tangíveis e 
intangíveis. Dispondo de recursos que vão além do individual poderá haver evolução 
do comportamento ‘correr riscos calculados’. O agrupamento dos comportamentos 
nos conjuntos ‘realização’, ‘planejamento’ e ‘poder’ demonstrou pontuação mais 
elevada no ‘planejamento’. Um princípio do empreendedorismo é a parceria, que 
está inserido no conjunto ‘poder’ que obteve menor pontuação, reiterando a 
necessidade de metodologias de ensino que valorizem a articulação em rede.  
 
Palavras-chave: Empreendedorismo. Comportamento empreendedor. Ensino  
empreendedor. 
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ABSTRACT 

 

BERTOLINO, Cristiane Silva Penteado. Entrepreneurial behavior of students in a 
higher education institution. São Paulo, 2014. 90 f. Thesis (Master of Business 
Administration) – Postgraduate Program Studies in Business Administration from the 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  
 
The purpose of this dissertation is to identify the entrepreneurial behavior of students 
of a private Higher Education institution (HEI), located in the city of São Paulo, with 
the porpoise of developing teaching methods that encourage entrepreneurship in all 
training courses. Researches indicate that some common behaviors among 
entrepreneurs contribute to the success of the entrepreneurial action. This research 
is a case study has a quantitative and qualitative nature that, through documentary 
survey, direct observation of practices and a questionnaire developed by McClelland 
(1972) and improved by Cooley (1991), aims to identify the presence of 
entrepreneurial behaviors in students of the HEI, object of this study. The survey 
results identified the ‘persuasion behaviors and contact networks’ and ‘take 
calculated risks’ had the lowest score which reinforces the need to develop relational 
skills in students to stimulate the expansion of the contact network. The existence of 
networks implies the expansion of available tangible and intangible resources. 
Offering features that go beyond the individual, it could cause the evolution of the 
behavior ‘take moderate risks’. Grouping behaviors in the clusters ‘achievement’, 
‘planning’ and ‘power’ showed higher scores on ‘planning’. A principle of 
entrepreneurship is the partnership that is inserted into the set ‘power’ that scored 
less, reiterating the need of teaching methods enhancing the networking.  
 
Keywords: Entrepreneurship. Entrepreneurial behavior. Entrepreneurial education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação para o empreendedorismo deve ser vista muito além daquela que 

induz o indivíduo a dar origem ao seu próprio negócio, gerando emprego e renda. Se 

reconhecermos o fenômeno empreendedorismo como o motor da economia, cujo 

agente é o empreendedor, que através da inovação promove o crescimento 

econômico (SCHUMPETER,1997), então, educar para o empreendedorismo é 

contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país. 

Para melhor compreensão da evolução deste fenômeno no Brasil é 

importante relembrar o processo de formação histórico-cultural que foi marcado pela 

exploração predatória dos recursos naturais (PRADO JUNIOR, 1948; HOLANDA, 

1995) e pelo modelo autocrático de gestão no contexto colonial e da senzala (1500 a 

1889), modelo típico do absolutismo e do mercantilismo. Havia total subordinação 

econômica e política à coroa portuguesa e total desprezo ao valor do trabalho, que 

era escravo.  

A submissão e obediência era o modelo mental de sobrevivência naquele 

período. Um fato que evidencia a impossibilidade das pessoas encontrarem 

alternativas para si próprias era a proibição de Portugal na criação de faculdade em 

suas colônias. A primeira escola de ensino superior brasileira foi inaugurada apenas 

em 1808, que é a atual Universidade Federal da Bahia (PREITE SOBRINHO, 2008). 

Em contrapartida, a Espanha tinha a política de implantar instituições de ensino 

superior dentro das colônias, a fim de produzir um contingente capaz de suprir a 

demanda de cargos burocráticos administrativos. A Universidade Nacional de 

Córdoba, na Argentina, por exemplo, foi fundada em 1613; já na América do Norte, a 

primeira universidade, Harvard, foi inaugurada em 1636.  

O empreendedor idealizado pelo modelo português era o aventureiro, aquele 

que conquistava bens pela simples apropriação de riquezas, como exemplo temos 

as expedições marítimas de Portugal e Espanha às Américas, que tinham caráter de 

aventura e rapinagem (FREITAS, 2007).  

É possível que ainda hoje, com todo o avanço social e cultural, encontrar 

brasileiros que iniciam um empreendimento sem planejamento, apostando na sorte e 

fazendo da atividade uma aventura. O relatório da Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM), pesquisa anual de âmbito mundial, iniciada em 1999, pela Babson College e 

London Business School, em 2012, identificou que, no Brasil, 79,6% dos 
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empreendedores pesquisados não procuram nenhum dos órgãos ou bases de apoio 

como: Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC), Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

(SENAR), Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT), Sindicatos, 

entre outros. Esse dado pode estar evidenciando uma aventura no ato de 

empreender ainda nas primeiras décadas do século XXI. 

A partir de 1950 o país avançou com a industrialização. Houve investimentos 

estatais nos setores de infraestrutura (transporte, combustível, rodovias, 

eletricidade) para favorecer a indústria pesada (siderúrgicas) o que atraiu 

investidores no setor de bens de consumo duráveis. Empresas multinacionais e 

grandes empresas nacionais privadas e estatais contribuíram para o avanço da 

economia e também da gestão. O ingresso de grupos estrangeiros passou a exigir a 

presença de administradores profissionais, adaptando-se às tecnologias oriundas 

dos países desenvolvidos o que exigia mão de obra qualificada. 

É também aí que ocorre o denominado empreendedorismo étnico, que é 

ancorado em redes de solidariedade dos grupos étnicos (como, por exemplo, 

italianos, japoneses, espanhóis) que, em função das dificuldades advindas da 

situação de imigração – inclusive a não-documentação – encontram no 

empreendedorismo uma alternativa para superar tais dificuldades (HALTER, 1995). 

Muitos imigrantes chegaram na condição de colonos com expectativa de tornarem-

se proprietários rurais. Mas, a economia baseada no café, impulsionou as atividades 

industriais que contou com os imigrantes, que já tinham alguma experiência 

comercial, à frente da industrialização (TRUZZI, SACOMANO, 2007). 

O processo de industrialização e a necessidade de mão de obra qualificada 

fez surgir escolas profissionalizantes (SENAC – 1946; SENAI – 1942; Serviço Social 

da Indústria (SESI) ‒ 1946) e instituições de nível superior (Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) – 1944; Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 

Universidade de São Paulo (FEA-USP) – 1946). O desafio na área da educação 

passou a ser de formar pessoas para trabalharem nas multinacionais, ou seja, 

preparar pessoas para se adaptarem aos novos modelos de gestão.  

A industrialização trouxe avanços para o sistema de gestão e o campo da  

educação buscou adequar-se a esse sistema. O ideal para a sociedade, nessa fase, 

passou a ser o empregado em uma multinacional. 



16 
 

No período de 1980 a 1993, vislumbra-se um novo cenário marcado por 

problemas econômicos e sociais. As elevadas taxas de inflação, medidas pelo Índice 

Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), que atingiram o patamar médio 

de 438% ao ano, impediram o desenvolvimento econômico. Qualquer ação 

empreendedora nessa fase era questão de sobrevivência, pois a redução dos postos 

de trabalho foi uma das consequências da instabilidade econômica. 

O fenômeno da redução dos postos de trabalho não ocorreu apenas no Brasil. 

Rifkin, em 1995, publica sua obra intitulada “O fim dos empregos”, partindo da 

experiência da sociedade norte-americana. O autor visualiza um futuro sem 

trabalhadores. As máquinas são o novo proletariado, pois as inovações tecnológicas 

estão atingindo todos os setores, todas as áreas da produção, forçando o declínio 

sistemático e inevitável dos empregos e o aumento do desemprego. O único setor 

emergente ‒ o do conhecimento ‒ emprega apenas pequena elite de trabalhadores.  

A instabilidade econômica brasileira que marcou a década de 1980 e parte da 

década de 1990, do ponto de vista da política social, ao contrário, foi um período de 

transformações sociais como a criação de novos partidos, sindicatos, comissões de 

fábrica, formação de associações civis e profissionais e na criação de organizações 

sem fins lucrativos. Ademais greves explodiram no setor privado e público com 

imensa demanda por participação e democracia. No final dessa década, 

denominada “década perdida”, foi promulgada, em 1988, a nova Constituição, 

chamada “Constituição Cidadã”.  

Os brasileiros queriam uma vida melhor (LEITÃO, 2011). Nesse contexto, 

atores econômicos e sociais interessaram-se pela busca de novas formas de 

desenvolvimento, onde o empreendedorismo representava uma nova possibilidade. 

O empreendedorismo passa a ser uma nova forma de geração de empregos 

e de novos negócios. Políticos e dirigentes universitários começaram a se dar conta 

da importância de tratar o empreendedorismo como tema de formação, inclusive nas 

Instituições de Ensino Superior (IES). O foco da educação centrada na formação de 

empregados qualificados já se mostrava insuficiente para atender as necessidades 

do país (LIMA et al., 2011). 

A partir de 1990, com abertura do mercado nacional às importações fez com 

que surgisse uma nova cultura no mundo dos negócios. Os brasileiros despertaram 

para uma nova realidade, baseada na inovação, na competência, no 

empreendedorismo e no modelo em rede.  
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Para que essa nova cultura se tornasse realidade, o sistema nacional de 

ensino renovou-se absorvendo características próprias da formação profissional.  

Assim, cidadãos mais educados, cultos, com forte componente ético e 

responsáveis socialmente, são essenciais nessa nova realidade.  

Ainda na década de 1990, entrou em cena, tanto no mundo dos negócios 

como na academia, a gestão por competências. Modelo que se baseia em princípios 

como a tomada de iniciativa e responsabilidade do indivíduo; a inteligência prática 

das situações que se apoia nos conhecimentos adquiridos e os transforma; e a 

faculdade de mobilizar redes de atores em torno da mesma situação como 

corresponsáveis (ZARIFIAN, 2001).  

Esse novo modelo de gestão contribui para uma mudança na concepção do 

trabalho e também para a busca de profissionais que tenham um perfil 

empreendedor. Os programas de trainees, por exemplo, absorvem profissionais 

recém-graduados, que apresentem esse perfil. 

Programas de treinamento intitulados empowerment foi uma das práticas 

trazidas pelas multinacionais também na década de 1990. Visavam disseminar uma 

gestão empresarial que privilegiasse a delegação não apenas na execução de 

tarefas, como, também, a atribuição de poder para resolver problemas.  

A proposta era de que as pessoas se apropriassem do seu 

autodesenvolvimento, tornando-se protagonistas das suas próprias carreiras, o que 

também requer um perfil empreendedor. As pessoas passaram a ser 

empreendedoras de si mesmas (DUTRA, 2008). 

Nesse contexto, o perfil empreendedor é importante e útil, independente da 

carreira que a pessoa pretende abraçar. Pessoas com esse perfil apresentam 

comportamentos como buscar oportunidades, correr riscos calculados, desenvolver 

redes de contatos, e são persistentes e comprometidas (McCLELLAND, 1972; 

CARLAND; CARLAND; HOY, 1992; GIMENEZ; INACIO JUNIOR; SUNSIN, 2001). 

Esses comportamentos influenciaram a projeção profissional, seja na esfera pública 

ou privada, à frente do seu próprio negócio ou como empregados (MORRIS, 2010). 

Pesquisa realizada por Miller e Melhado, em 2012, identificou que apenas 

4,3% das IES pesquisadas não ofereciam atividades ligadas ao empreendedorismo, 

o que demonstrou um esforço das IES em estimular os comportamentos 

empreendedores. 
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Outras instituições educacionais também mantiveram foco nos 

comportamentos empreendedores como, por exemplo, a parceria entre o Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o SEBRAE, que lançaram em 

1993 o Empretec, seminário destinado ao estudo das características 

comportamentais empreendedoras e vivências destinadas a aumentar o potencial do 

participante para gerir o próprio empreendimento ou para iniciar um negócio bem 

sucedido (SEBRAE, 2001).  

O Empretec teve como base estudos de McClelland (1972); Cooley (1991) e 

Spencer Jr. e Spencer (1993) que, através de pesquisas, identificaram 

comportamentos recorrentes entre empresários já estabelecidos e resultou em um 

instrumento de pesquisa que mensurou as características comportamentais dos 

empreendedores, sendo utilizado no Brasil pelo SEBRAE, no Empretec. 

Os comportamentos empreendedores por ele identificados foram divididos em 

três conjuntos distintos e descritos a seguir. O primeiro conjunto é o de realização: (i) 

busca de oportunidades e iniciativa: aproveita oportunidades fora do comum para 

começar um negócio, realiza atividades antes do solicitado e busca novas áreas de 

atuação para ampliar seu empreendimento; (ii) persistência: enfrenta desafios, toma 

para si a responsabilidade pelo cumprimento dos objetivos propostos, analisa 

resultados e aprende com seus fracassos; (iii) correr riscos calculados: analisa e 

calcula os riscos de maneira cuidadosa; coloca-se em situações de desafios 

moderados e sempre avalia as chances de sucesso e de fracasso; (iv) exigência de 

qualidade e eficiência: busca exceder os padrões de excelência e tem energia para 

trabalhar muito; (v) comprometimento: empenha-se pessoalmente na conclusão de 

uma tarefa e zela pela satisfação dos clientes. 

O segundo conjunto é o de planejamento: (i) busca de informações: recorre à 

ajuda de especialistas para elaborar estratégias e busca, pessoalmente, 

informações sobre clientes, fornecedores e concorrentes; (ii)  estabelecimento de 

metas: fixa objetivos claros e específicos e está sempre orientado para resultados; 

(iii) planejamento e monitoramento sistemáticos: planeja o todo, divide-o em partes e 

estabelece prazos para o cumprimento das tarefas, além de acompanhá-las de perto 

e busca feedback constante a respeito de seu desempenho. 

O terceiro conjunto é o de poder: (i) independência e autoconfiança: busca 

autonomia, mostra-se confiante ao enfrentar desafios e busca alternativas para 

minimizar ou eliminar situações-problema; (ii) persuasão e rede de contatos: 
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influencia e persuade pessoas, age de forma a desenvolver e manter relações 

comerciais, negocia e faz as pessoas acreditarem em determinada ideia. 

McClelland (1972) também desenvolveu uma teoria da motivação humana 

que contribuiu para o entendimento do comportamento empreendedor. Essa teoria 

propõe que as pessoas são motivadas por três necessidades: (i) necessidade de 

realização; (ii) necessidade de poder; (iii) necessidade de afiliação. As três 

necessidades são adquiridas no decorrer da vida, ou seja, não são inatas. 

A necessidade de realização é a primeira das necessidades identificadas 

entre os empreendedores bem-sucedidos, impulsionando-os a iniciar um 

empreendimento (McCLELLAND, 1972).  “A hipótese que deu origem ao presente 

estudo foi que a motivação de realização é responsável, em parte, pelo crescimento 

econômico” (McCLELLAND, 1972, p. 61). A necessidade de realização é aquela em 

que o indivíduo tem de testar seus limites e de realizar um bom trabalho. Pessoas 

com alta necessidade de realização procuram mudanças em suas vidas, 

estabelecem metas e colocam-se em situações competitivas, estipulando metas 

realistas e factíveis. McClelland (1972) identificou algumas fontes que influenciaram 

a necessidade de realização como a interação pais e filhos, religião, classe social e 

as práticas de criação infantil. 

Já a necessidade de afiliação está relacionada com a preocupação em 

estabelecer, manter, ou restabelecer relações emocionais positivas com outras 

pessoas e a necessidade de poder é caracterizada principalmente pela forte 

preocupação em exercer poder sobre os outros.  

Mas, há carência de estudos que se proponham a identificar os 

comportamentos empreendedores nos discentes. Tal constatação aponta para a 

necessidade de realizar esse estudo que pretende identificar a presença dos 

comportamentos empreendedores nos alunos de uma IES que mantém em sua 

matriz curricular disciplinas e atividades direcionadas ao desenvolvimento desses 

comportamentos. 

A partir dos resultados do estudo será possível identificar quais os 

comportamentos empreendedores que se apresentam de forma mais evidente entre 

os alunos pesquisados e comportamentos que ainda necessitam ser estimulados. 

Logo, o estudo contribui para uma revisão sobre as propostas pedagógicas 

direcionadas à formação de empreendedores. 

Nesse sentido é relevante entender a assertiva de Dolabela: 
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Tudo indica que o empreendedorismo seja fruto de uma cultura. Embora 
haja dúvidas sobre a possibilidade de ensinar alguém a ser empreendedor, 
sabe-se que é possível que alguém aprenda a sê-lo em circunstâncias 
favoráveis ao autoaprendizado (DOLABELA, 2004, p. 110). 

Através da literatura foi reconhecida a importância do fenômeno 

empreendedor, mas fica a questão: Será que as IES contribuem para a formação de 

empreendedores ou será que o empreendedorismo é fruto de uma cultura? 

(DOLABELA, 2004). 

Para Martens e Freitas (2008) a disseminação do empreendedorismo é vista 

muito mais como um processo de formação de atitudes e características do que 

como uma forma de transmissão de conhecimento.  

A pesquisa de Miller e Melhado (2012) relaciona atividades que são 

desenvolvidas, como: as competições de planos de negócio e inovação; feiras de 

negócios; empresas juniores; incubadoras; oportunidades de estágio em startups; 

hospedagem de periódicos acadêmicos; disciplinas nas grades curriculares; entre 

outras, que visam estimular os comportamentos empreendedores e até mesmo 

promover a necessidade de realização dos alunos. O que demonstra o esforço das 

IES na promoção de uma cultura acadêmica que promova o empreendedorismo. 

Além dos programas oferecidos pelas IES no contexto educacional, outras 

políticas governamentais foram desenvolvidas para fomentar uma cultura favorável 

ao empreendedorismo no país. Um exemplo dessa iniciativa é a Lei Geral da 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituída em 14 de dezembro de 2006, 

sob nº 123, que estabeleceu um regime diferenciado de tributação no qual todos os 

tributos são pagos com uma alíquota única, no âmbito dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (simples nacional). Outra ação 

governamental foi a criação, em 1972, do SEBRAE, que é uma entidade privada 

sem fins lucrativos, que estimula o empreendedorismo e possibilita a competitividade 

e a sustentabilidade dos empreendimentos de micro e pequeno porte. 

É possível identificar que as ações governamentais, em especial na 

educação, trouxeram avanços ao empreendedorismo no Brasil. Por exemplo, um 

estudo a respeito da sobrevivência das empresas realizado pelo SEBRAE, 

utilizando-se informações da Secretaria da Receita Federal (SRF), apontou para um 

aumento na taxa de sobrevivência das empresas nascentes no país, considerando 

as constituídas a partir de 2005. A taxa de sobrevivência de empresas com até dois 

anos aumentou de 73,6% (nascidas em 2005) para 75,6% (nascidas em 2007).   
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O relatório de Gama, Bedê e Moreira (2013), publicado pelo SEBRAE, aponta 

que o crescimento da taxa de sobrevivência das empresas está em sintonia com os 

avanços verificados no perfil dos empreendedores brasileiros, relacionando este ao 

aumento do nível de escolaridade e aos esforços de capacitação. Outra contribuição 

importante foi o avanço na legislação em favor das micro e pequenas empresas 

(MPE).  

Assim, o ensino empreendedor oferecido pelas IES parece estar contribuindo, 

em conjunto com outros fatores como o econômico e o político, para o desempenho 

dos empreendedores, entregando à sociedade indivíduos mais capacitados a 

participar do desenvolvimento econômico e social.  

No relatório de pesquisa de Gama, Bedê e Moreira (2013), que utilizam os 

dados da Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), o 

Brasil, comparando com os dados internacionais, fica na terceira posição (75,6%), 

abaixo da Eslovênia (78,2%) e de Luxemburgo (76,3%) (GAMA; BEDÊ; MOREIRA, 

2013). 

O clima econômico brasileiro também é considerado como favorável ao 

empreendedorismo. A expansão do mercado interno aumenta o poder de compra da 

população e incentiva o empreendedorismo (GEM, 2012). 

[...] o Clima Econômico, citado em 62,1% das respostas no Brasil e em 
apenas 21,2% na média dos demais países, uma diferença de mais de 40 
pontos percentuais, revelando a especificidade da situação econômica 
vivenciada pelo Brasil (GEM, 2012, p. 52). 

Assim, avanços estão ocorrendo, mas ainda há muito a ser feito. Um 

indicador que merece atenção é a baixa proporção dos empreendedores que 

buscaram bases de apoio como SENAC, SEBRAE, SENAI, entre outros. A pesquisa 

GEM 2012 indicou que 79,6% dos empreendedores não procuraram apoio nos 

órgãos competentes, o que poderia ter contribuído na elevação da taxa de 

sobrevivência das empresas nascentes. Esses órgãos de apoio deveriam ser 

parceiros dos empreendedores, constituindo recursos disponíveis à sua ação 

(SARASVATHY, 2001).  

As IES precisam conscientizar os alunos sobre o papel e a importância das 

redes de relacionamento que nascem de uma ordem espontânea e não são criadas 

e nem se mantém por meio de autoridade. São fruto da vontade daqueles que a 

compõem (JUNQUEIRA, 2008). Logo, o papel das IES é desenvolver atividades 
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educacionais que promovam habilidades sociais para que os alunos, 

voluntariamente, ampliem suas redes. 

 Vale e Guimarães (2010) realizaram uma pesquisa para analisar o impacto 

das redes sociais na criação e mortalidade de negócios, distinguindo aqueles que 

conseguem sobreviver daqueles que são extintos. Os resultados evidenciaram a 

importância do que as autoras chamaram de ativos relacionais, tipo particular de 

capital ou recurso produtivo importante para a iniciação empreendedora. As 

empresas pesquisadas pelas autoras foram indagadas sobre os tipos de 

relacionamentos mais importantes para alguém que desejasse criar uma empresa, 

os dirigentes de empresas ativas consideraram: os prováveis clientes, fornecedores 

e consultores, que não inclui os órgãos de apoio. Já dirigentes de empresas extintas 

não priorizaram o relacionamento com órgãos e consultores de apoio. Os dirigentes 

de empresas extintas (15%) consideraram que a falta de contatos e relacionamentos 

constituiu um dos motivos capazes de explicar o fechamento de suas empresas. 

Ainda Vale e Guimarães (2010) enfatizaram a necessidade de incorporar a 

temática das redes de relacionamentos nos programas de iniciação empreendedora.  

Além das redes, outros fatores merecem atenção. Na pesquisa GEM 2012, os 

especialistas pesquisados indicaram três fatores limitantes do empreendedorismo no 

Brasil: as Políticas Governamentais (77%), seguido do Apoio Financeiro (59,8%) e 

Educação e Capacitação (39,1%). 

Reconhecendo a importância da educação para a formação do empreendedor 

formula-se a seguinte pergunta: quais os comportamentos empreendedores que 

podem ser identificados nos alunos e em que níveis se apresentam?  

 

1.1 Objetivo da Pesquisa 

 

Este estudo tem como objetivo geral analisar os comportamentos 

empreendedores dos alunos das IES. 
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Os objetivos específicos são: 

a) identificar os comportamentos empreendedores por curso (Administração, 

Sistemas da Informação, Design de Moda, Design Gráfico, Hotelaria,  

Publicidade & Propaganda), idade e sexo; 

b) analisar as características comportamentais empreendedoras agregadas 

em três conjuntos: realização, planejamento e poder (COOLEY, 1990); 

c) identificar ações que poderão contribuir para o desenvolvimento de 

comportamentos empreendedores das IES. 

Neste sentido, a dissertação foi organizada da seguinte maneira: esta 

Introdução, capítulo 1; o capítulo 2, a Fundamentação Teórica, onde foi discutido o  

empreendedorismo, comportamento empreendedor e educação empreendedora. Na 

sequência, o capítulo 3, a Metodologia de Pesquisa, e no capítulo 4 são 

apresentados e analisados os resultados da pesquisa. E por fim, no capítulo 5, as 

Considerações Finais.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo trata sobre o empreendedorismo, as características 

comportamentais empreendedoras e as práticas de ensino direcionadas ao 

empreendedorismo nas IES.  

 

2.1 Empreendedorismo  

 

É interessante recuperar o sentido da palavra empreendedorismo que, em 

geral, parte-se da visão de Schumpeter (1997). 

A palavra entrepreneur é de origem francesa. A primeira referência ao termo 

entrepreneur, teria surgido na França do século XVI, referindo-se a uma pessoa que 

contratava soldados mercenários, aqueles que lutavam objetivando o pagamento ou 

a divisão dos despojos, sem ideais ou fidelidade a um Estado ou nação. Eles 

serviam a príncipes e a cidades em troca de pagamento. Então, originariamente, a 

palavra francesa era usada para designar aquele que incentivava brigas 

(MARTINELLI, 1994; DOLABELA, 2004; VALE, 2005). 

No século XVIII emerge a ligação entre o empreendedor e o risco. Nos anos 

1700, Richard Cantillon, economista, teve a visão do empreendedor como alguém 

que corria riscos, observando que os comerciantes, fazendeiros, artesãos e outros 

proprietários individuais compravam a preço certo e vendiam a preço incerto, 

portanto operavam com risco (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2009, p. 28). 

Cantillon pode ser considerado o primeiro teórico a definir o empreendedor 

(HERBERT; LINK, 1989). Para ele, o empreendedor é um agente que assume o 

risco de comprar fatores da produção por preços determinados, a fim de combiná-los 

em um produto que venderá por preços incertos (CANTILLON, 1950).  

No século XIX e início do século XX não se distinguia empreendedores de 

gerentes. O economista francês Jean-Baptiste Say procurava definir o 

empreendedor como aquele que transfere recursos econômicos de um setor de 

produtividade mais baixa para outro de produtividade mais elevada e de maior 

rendimento (FILION, 1999a). Os empreendedores eram vistos a partir de uma 

perspectiva econômica, ou seja, eram indivíduos que organizavam e operavam uma 

empresa para obtenção de lucro.  
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Em 1911 surgem as contribuições consideradas fundamentais para 

entendimento do empreendedorismo no sentido atual, quando Schumpeter publica a 

obra Teoria do Desenvolvimento Econômico. Ele associa o empreendedorismo ao 

impulso fundamental que aciona e mantém em marcha o motor capitalista. No cerne 

do desenvolvimento econômico está a inovação cujo agente é o empreendedor 

(SCHUMPETER, 1997). 

A função do empreendedor é reformar ou revolucionar o padrão de 
produção explorando uma invenção ou, de modo mais geral, um método 
tecnológico não experimentado, para produzir um novo bem ou um bem 
antigo de maneira nova, abrindo uma nova fonte de suprimento de 
materiais, ou uma nova comercialização para produtos, e organizando um 
novo setor (SCHUMPETER, 1952, P. 72).   

Até os tempos de Schumpeter, as grandes contribuições sobre o tema foram 

feitas por economistas (Cantillon, Say e Schumpeter eram economistas). Eles 

estavam interessados na compreensão do empreendedor como motor do sistema 

econômico e insistiam nos aspectos de coordenação de recursos e tomada de 

decisões (FILION, 1999a). Nesta perspectiva, os empreendedores eram vistos como 

detectores de oportunidades de negócio, criadores de empreendimentos e aqueles 

que correm riscos por causa do estado de incerteza no qual trabalhavam.  

Mas, outros campos do conhecimento passaram a se dedicar ao tema 

partindo do entendimento de que o comportamento empreendedor é um fenômeno 

complexo, difícil de ser compreendido através de modelos quantificáveis e, a recusa 

dos economistas em aceitar outros modelos acabou por demonstrar os limites da 

ciência econômica para compreensão do fenômeno (FILION 1999a). 

McClelland referiu-se aos economistas dizendo que insistiam na convicção de 

que as forças básicas subjacentes do desenvolvimento econômico situam-se, 

estritamente falando, fora da esfera econômica (MCCLELAND, 1972), ou seja, era 

necessário ampliar o estudo do fenômeno para além do campo da economia. 

A partir do limite para o entendimento do “mundo real” pelos axiomas 

propostos pelos economistas neoclássicos é que os estudos partiram para o 

universo comportamentalista. Recorreu-se às técnicas empíricas desenvolvidas por 

sociólogos e psicólogos e outros especialistas do comportamento humano. O 

sociólogo Max Weber (2004) pode ser considerado como um dos primeiros desse 

grupo ao identificar o sistema de valores culturais como um elemento fundamental 

para a explicação do comportamento empreendedor. Entretanto, o principal 
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expoente que contribuiu com a ciência do comportamento para o empreendedorismo 

foi o psicólogo David C. McClelland (FILION, 1999a). 

Os resultados de suas pesquisas, realizadas na década de 1960, revelaram 

que as pessoas são motivadas por três tipos de necessidades, a de realização 

pessoal (n Realização); de autoridade e poder (n-Poder); de afiliação (n-Afiliação). 

Para o autor, entre os motivos para empreender, a alta necessidade de realização (n 

Realização) é a mais forte. Por buscarem realização e êxito, desenvolvem 

comportamento que levam ao sucesso (McCLELLAND, 1972). 

Embora os estudos sobre empreendedorismo não sejam recentes é curioso 

observar que é crescente o interesse por este campo do conhecimento. Evidência 

desse interesse foi identificado através da busca de trabalhos acadêmicos no Web 

of Science, conjunto de base de dados que mantém informações sobre produção 

científica internacional, reconhecido pela Coordenação e Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). Foi realizada uma seleção de artigos através da 

palavra-chave “entrepreneurship”. O Gráfico1 demonstra que a partir de 2008 há 

crescimento constante no volume de publicações. 

 

Gráfico 1 ‒ Volume de publicações sobre empreendedorismo no Web of Science, de 
1993 à 2012 
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Martinelli (2007) atribui o interesse pelo empreendedorismo e o retorno 

renovado aos estudos acadêmicos a uma pluralidade de fatores como: (i) o 

crescimento da colaboração interdisciplinar entre economistas, sociólogos, 

antropólogos e cientistas políticos; (ii) o reconhecimento do papel fundamental das 

pequenas empresas familiares e o empreendedorismo social no desenvolvimento 

econômico de um país; (iii) a crescente importância do empreendedorismo entre as 

mulheres e os imigrantes como canais de emancipação e integração social; (iv) a 

crescente atenção para o papel exercido pelas empresas transnacionais como 

atores globais. 

Assim, o reconhecimento da importância do empreendedorismo para o 

desenvolvimento econômico, proposta inicialmente por Schumpeter (1997), 

permanece. O mesmo ocorre em relação ao interesse em preparar indivíduos para 

ocuparem a posição de empreendedor e essa é uma temática recorrente entre as 

IES. 

 

2.2 Características Comportamentais Empreendedoras 

 

Sabe-se que não há um estudo conclusivo que indique uma propensão a 

empreender. Mas, ao mesmo tempo, pesquisas indicam a existência de alguns 

comportamentos que são comuns entre as pessoas empreendedoras (CARLAND; 

CARLAND; HOY, 1992; SPENCER; SPENCER, 1993; COOLEY, 1991; 

SARASVATHY, 2001). O autor que deu início às contribuições das ciências 

comportamentais para o empreendedorismo foi McClelland (1972), psicólogo 

organizacional que se dedicou a estudar as motivações humanas. Identificou em 

suas pesquisas que as pessoas são motivadas por três tipos de necessidades que 

são adquiridas no decorrer da vida, ou seja, não são inatas. Logo, é possível 

desenvolvê-las. São elas: i) necessidade de realização pessoal (n Realização), 

pessoas são motivadas pela realização e pela procura. O indivíduo precisa testar 

seus limites e realizar um bom trabalho. Tem grande necessidade de feedback, bem 

como de se sentir realizado; ii) necessidade de autoridade e poder, que se 

caracteriza principalmente pela forte preocupação em exercer o poder sobre os 

outros, ao apresentar grande necessidade de ser influente, efetivo e de causar 

impacto; iii) necessidade de afiliação relacionada em estabelecer, manter, ou 
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restabelecer relações emocionais positivas com outras pessoas. A afiliação produz 

motivação e necessidade dos outros gostarem da pessoa, tornando-a popular.  

Com base nessas três necessidades (realização, poder e afiliação) 

McClelland (1972) desenvolveu sua teoria da motivação.  

McClelland (1972), voltando-se para estudos sobre desenvolvimento 

econômico, identificou que a necessidade de realização é um dos motores da 

motivação humana e que ajudam a entender a tendência empreendedora. Dadas 

condições adequadas, quanto maior a necessidade de realização, maiores as 

chances do indivíduo se envolver em uma atividade empreendedora (GIMENEZ, 

2013). 

Partindo da hipótese de que a motivação de realização (n Realização), a  

principal força motivadora do empreendedor, contribuindo fortemente para o 

crescimento econômico, em 1972, na obra A sociedade competitiva, McClelland 

apresenta os resultados de uma pesquisa envolvendo homens de negócios já 

estabelecidos, a fim de apurar suas necessidades de realização e os 

comportamentos empresariais demonstrados.   

A amostra foi composta por mais de 750 homens de negócios de quatro 

países: os Estados Unidos (exemplo de uma economia industrial avançada); a 

Turquia (país subdesenvolvido); a Itália (país bem desenvolvido em algumas regiões 

e não em outras) e a Polônia (um país comunista) (McCLELLAND, 1972, p. 88). 

Foram identificados comportamentos recorrentes como aceitação moderada de 

riscos, responsabilidade individual, conhecimento dos resultados das decisões (o 

dinheiro como medida dos resultados), previsões de possibilidades futuras, aptidões 

de organização e interesse por ocupações empresariais em função do prestígio e do 

risco (McCLELLAND, 1972, p. 256). 
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Spencer e Spencer (1993) realizaram nova pesquisa, agora no Equador, 

Malawi e Índia, aprofundando os conhecimentos sobre os comportamentos de um 

indivíduo empreendedor.  Essa pesquisa resultou em um conjunto de 

comportamentos, conforme o Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Comportamentos comuns entre os empreendedores a partir da pesquisa 

de Spencer e Spencer (1993) 

REALIZAÇÃO 

• Iniciativa  

• Vê e aproveita oportunidades  

• Persistência  

• Busca de informações  

• Interesse pela alta qualidade do trabalho  

• Comprometimento com contratos de trabalho  

• Orientação para a eficiência  

PENSAMENTO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 • Planejamento sistemático  

 • Solução de problemas  

MATURIDADE PESSOAL 

• Autoconfiança  

• Perícia (Expertise)  

• Reconhece suas próprias limitações  

INFLUÊNCIA 

 • Persuasão  

 • Uso de estratégias de influência  

DIREÇÃO E CONTROLE 

 • Assertividade  

 • Monitoramento  

ORIENTAÇÃO PARA OS OUTROS 

 • Credibilidade, integridade e sinceridade  

 • Preocupação com o bem-estar dos empregados  

 • Reconhecimento da importância de relacionamentos comerciais  

 • Providencia treinamento para os empregados  

COMPETÊNCIAS ADICIONAIS 

 • Formação de capital (apenas em Malawi)  

 • Preocupa-se com a imagem dos produtos e serviços (apenas no Equador) 

Fonte: Spencer e Spencer, com adaptações de Lenzi (2008). 
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Cooley (1991), também em continuidade aos estudos de McClelland,  

desenvolveu um modelo e o apresentou no seminário para fundadores de empresas 

do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento de Empreendedores, 

chamado Empretec, destacando as características comportamentais 

empreendedoras conforme Quadro 2.  

No Brasil, o Empretec é ministrado e realizado pelo SEBRAE mediante 

parceria com o PNUD. 

 

Quadro 2 – Características comportamentais empreendedoras de Cooley (1990) 

 (continua) 

CONJUNTO DE REALIZAÇÃO 

Busca de oportunidades e iniciativa:  

• faz coisas antes de solicitado ou, antes de forçado pelas circunstâncias; • age para expandir 
o negócio a novas áreas, produtos ou serviços; • aproveita oportunidades fora do comum para 
começar um negócio, obter financiamentos, equipamentos, terrenos, local de trabalho ou 
assistência. 

Correr riscos calculados:  

• avalia alternativas e calcula riscos deliberadamente;  • age para reduzir os riscos ou 
controlar os resultados; • coloca-se em situações que implicam desafios ou riscos moderados. 

Exigência de qualidade e eficiência:  

• encontra maneiras de fazer as coisas melhor e/ou mais rápido, ou mais barato; • age de 
maneira a fazer coisas que satisfaçam ou excedam padrões de excelência; • desenvolve ou 
utiliza procedimentos para assegurar que o trabalho seja terminado a tempo ou que o trabalho 
atenda a padrões de qualidade previamente combinados. 

Persistência:  

• age diante de um obstáculo; • age repetidamente ou muda de estratégia a fim de enfrentar 
um desafio ou superar um obstáculo; • assume responsabilidade pessoal pelo desempenho 
necessário para atingir as metas e objetivos. 

Comprometimento:  

• faz um sacrifício pessoal ou despende um esforço extraordinário para complementar uma 
tarefa; • colabora com os empregados ou se coloca no lugar deles, se necessário, para 
terminar um trabalho; • esforça-se para manter os clientes satisfeitos e coloca em primeiro 
lugar a boa vontade em longo prazo, acima do lucro em curto prazo. 

CONJUNTO DE PLANEJAMENTO 

Busca de informações:  

• consulta os especialistas para obter assessoria técnica ou comercial; • dedica-se 
pessoalmente a obter informações de clientes, fornecedores e concorrentes; • investiga 
pessoalmente como fabricar um produto ou fornecer um serviço. 

Estabelecimento de metas:  

• estabelece metas e objetivos que são desafiantes e que tem significado pessoal; • define 
metas em longo prazo, claras e específicas; • estabelece metas em curto prazo, mensuráveis. 

Planejamento e monitoramento sistemáticos:  

• planeja dividindo tarefas de grande porte em subtarefas com prazos definidos;  
• constantemente revisa seus planos levando em conta os resultados obtidos e mudanças 
circunstanciais; • mantém registros financeiros e utiliza-os para tomar decisões. 
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Quadro 2 – Características comportamentais empreendedoras de Cooley (1990) 

 (continuação e conclusão) 

CONJUNTO DE PODER 

Persuasão e rede de contatos:  

• utiliza estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir os outros; • utiliza pessoas-chave 
como agentes para atingir seus próprios objetivos; • age para desenvolver e manter relações 
comerciais.   

Independência e autoconfiança  

• busca autonomia em relação a normas e controles de outros; • mantém seu ponto de vista, 
mesmo diante da oposição ou de resultados inicialmente desanimadores; • expressa confiança 
na sua própria capacidade de completar uma tarefa difícil ou de enfrentar um desafio. 

Fonte: McClelland (1972) com adaptações de Cooley (1991).  

Cooley (1990) propôs a divisão das competências em três conjuntos de ação: 

realização, planejamento e poder. As características comportamentais foram 

distribuídas nesses três conjuntos. 

As contribuições de McClelland (1972), Cooley (1990) e Spencer e Spencer 

(1993) apresentam semelhanças e são complementares, logo indivíduos que 

apresentem esses comportamentos poderão utilizá-los numa ação empreendedora.  

Lenzi (2008) ressalta que não basta ter comportamentos individuais bem 

definidos, é necessário, sobretudo, que exista ou que se busque o espaço adequado 

para que estes gerem resultados concretos. Nesta direção Martinelli (2009) 

argumenta que para compreender o fenômeno do empreendedorismo não basta 

dedicar-se apenas ao indivíduo, que ele chama, metaforicamente, de semente. 

Também não é suficiente dedicar-se exclusivamente ao ambiente, que ele chama de 

campo. Para compreensão do fenômeno é necessário estudos dedicados ao 

indivíduo como também ao ambiente sociocultural e político institucional envolvidos. 

Logo, de nada adianta estimular e desenvolver comportamentos empreendedores se 

não houver um ambiente que possibilite a ação. 

Outra contribuição de Lenzi (2008) é que não basta estimular esses 

comportamentos empreendedores, é necessário que o indivíduo seja capaz de 

reproduzi-los em resultados em seu campo de atuação profissional. Zarifian (2001) 

em seus estudos sobre competências propôs a adoção de uma cultura baseada em 

desempenhos produtivos, voltados para a ação e resultado, ao invés de modelos 

baseados em hierarquias funcionais que valorize apenas a posição do indivíduo. 

Logo, não bastam programas de capacitação e acumulação de títulos, é necessário 

que o indivíduo seja capaz de agir e atingir resultados. 
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Embora estimular e desenvolver comportamentos empreendedores não 

possam garantir a obtenção de resultados, sabemos que os programas educacionais 

voltados a esta finalidade podem facilitar o processo. As IES precisam refletir  

continuamente sobre suas propostas pedagógicas a fim de contribuir para o 

desenvolvimento dos alunos, facilitando a assimilação de comportamentos que 

contribuam com a ação empreendedora no contexto social.    

Outros pesquisadores na linha comportamental têm buscado respostas sobre 

a influência das características individuais e do contexto social e a ação 

empreendedora como Sarasvathy, 2003; Martinelli, 2009; Baron e Shane, 2010; 

Gimenez, Inacio Junior e Sunsin, 2001; Inacio Junior e Gimenez, 2004; Dolabela, 

2006; Hashimoto, 2012a, entre outros. 

Quanto à proposição de McClelland (1972) de que os empreendedores 

apresentam elevada necessidade de realização (n Realização), observa-se que 

outros autores também abordaram essa necessidade, relacionada ao ato de 

empreender como: (i) o impulso para a realização reflete-se nas pessoas ambiciosas 

que iniciam novas empresas e orientam o seu crescimento. Em muitos casos, o 

impulso empreendedor torna-se evidente desde cedo, até mesmo na infância 

(BROCKHAUSS; HORWITZ, 1986); (ii) para Casson (1982), o empreendedor é 

alguém que se especializa em realizar decisões avaliativas sobre a melhor alocação 

de recursos escassos; (iii) ser empreendedor significa ter, acima de tudo, a 

necessidade de realizar coisas novas, pôr em prática ideias próprias, características 

de personalidade e comportamento que nem sempre é fácil de encontrar (DEGEN, 

1989); (iv) Bernard Shaw, crítico, escritor e reformista social irlandês (1856-1950), 

descreveu o inconformismo com o “status quo” daqueles que têm grande 

necessidade de realizar. Para ele, o homem racional adapta-se ao mundo, o 

irracional tenta adaptar o mundo a si. Portanto, todo progresso depende do homem 

irracional (OLIVEIRA, 2008). 

Para Schumpeter, a realização de combinações novas (inovação) é uma 

função especial, e o privilégio de um tipo de pessoa que é muito menos numeroso 

do que todos os que têm a possibilidade “objetiva” de fazê-lo. O comportamento dos 

empresários é um problema especial que se depara com oposições como o da 

psique do próprio homem de negócios. A história da ciência é uma grande 

confirmação do fato de que consideramos excessivamente difícil adotar um ponto de 

vista científico ou um método novo. O pensamento volta repetidamente à trilha 
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habitual, mesmo que tenha se tornado inadequado e mesmo que a inovação mais 

adequada em si mesma não apresente nenhuma dificuldade particular. É, portanto, 

necessário uma força de vontade nova e de outra espécie para arrancar, dentre o 

trabalho e a lida com as ocupações diárias, oportunidade e tempo para conceber e 

elaborar a combinação nova e resolver olhá-la como uma possibilidade real e não 

meramente como um sonho. Essa liberdade mental pressupõe um grande 

excedente de força sobre a demanda cotidiana e é algo peculiar e raro por natureza 

(SCHUMPETER, 1997). A esse excedente de forças McClelland (1972) chamou de 

necessidade de realização. 

Por outro lado, há também autores que questionaram a relação que 

McClelland (1972) procurou estabelecer entre a necessidade de realização e o 

empreendedorismo. Fillion (1999a) aponta que o foco de pesquisa de McClelland 

(1972) era buscar explicação para a existência de grandes civilizações. Ele 

concentrou sua pesquisa em gerentes de grandes organizações, o que de fato é 

associado ao empreendedorismo, mas nunca fez conexão entre a necessidade de 

auto-realização e a decisão de lançar, possuir ou até mesmo gerenciar um negócio. 

Alguns autores acham a necessidade de realização insuficiente para explicar a 

criação de novos empreendimentos (HULL; BOSLEY; UDEEL, 1980).  

As críticas à McClelland estão direcionadas à relação que ele estabeleceu 

entre alta necessidade de realização e ser um empreendedor bem sucedido, ou 

seja, se os empresários pesquisados possuem elevadas necessidades de 

realização, isto significaria que pessoas com elevada necessidade de realização 

seriam empreendedores bem sucedidos. Essa proposição não foi confirmada. 

Timmons (1973) identificou em suas pesquisas que pessoas que 

frequentavam treinamento com o objetivo de intensificar sua necessidade de 

realização avançaram mais na direção de abrir seus próprios negócios do que 

pessoas de outros grupos. Essa contribuição do autor é interessante, pois reforça 

que através de programas educacionais é possível desenvolver as necessidades 

humanas que proporcionam motivação (realização, afiliação e poder), conforme 

proposto por McClelland (1972), que se trata de necessidades adquiridas e não 

inatas.  

Sobre os comportamentos relacionados como importantes para o 

empreendedor, não foi identificado críticas, mas contribuições no sentido de que é 
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necessário compreender o indivíduo e o ambiente de forma integrada, ou seja, a 

semente e o campo propostos por Martinelli (2009). 

 

2.3 A Educação Empreendedora 

 

Educar para o empreendedorismo requer uma reflexão sobre as diferentes 

visões do fenômeno encontradas na literatura. 

Partindo da concepção de Schumpeter (1997) de que o empreendedor é um 

agente de inovação, aquele que modifica a situação presente, lança algo novo que 

pode ser um produto, um novo sistema de distribuição, um novo método ou uma 

nova estrutura (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2009, p. 29), pode-se chegar ao 

entendimento de que o empreendedor é um ator atomizado e autossuficiente (é o 

agente), mas, ao contrário, ele está inserido em redes sociais (CAPELLA; LEITE, 

2013). 

A concepção do empreendedor como um criador de redes amplia a visão do 

processo empreendedor que passa a ser um articulador, ou seja, agente com 

capacidade de unir e conectar diferentes atores e recursos dispersos no mercado e 

na sociedade, agregando valor à atividade produtiva (VALE, 2005).  

Nesta direção, Granovetter (1985) afirma que a ação econômica dos 

indivíduos, dentre elas o empreendedorismo, é tanto facilitada como dificultada pelos 

relacionamentos que esse indivíduo possui. “[...] as transações econômicas de todo 

tipo estão repletas de conexões sociais [...]” (GRANOVETTER, 1985, p. 63).  

A seguir a análise do impacto das redes sociais, segundo Granovetter (1973), 

que identifica os laços fortes e fracos.  

Os laços fortes se caracterizam por contatos intensos e frequentes, como os 

familiares. Já os laços fracos são caracterizados pelos contatos eventuais e 

esporádicos. O autor sustenta que quanto mais fortes os vínculos conectando dois 

indivíduos, mais similares estes indivíduos são (GRANOVETTER, 1973, p. 1362), ou 

seja, vínculos fortes sugerem redes coesas e interconectadas, redes muito 

parecidas. Já os vínculos fracos sugerem contatos e relacionamentos eventuais e 

mais superficiais, logo, possuem redes compostas por membros e grupos diferentes. 

No contexto do empreendedorismo, os laços fortes seriam pouco propensos a 

sustentar a atividade, visto que os contatos e informações provenientes da rede de 

laços fortes seriam muito próximos daquelas já existentes no próprio mundo de 
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relações do empreendedor. Já os laços fracos conectam indivíduos com 

relacionamentos diferentes, distantes do empreendedor, ampliando a difusão e troca 

de diferentes tipos de informações. Granovetter (1973) vislumbra o empreendedor 

como um agente capaz de conectar grupos sociais distintos, compostos por 

diferentes atores – como produtores, vendedores e compradores – que, de outra 

maneira, permaneceriam desconectados.  

A existência de uma rede requer o reconhecimento do outro e a definição de 

objetivos comuns possibilitam a construção de um tecido social que fortalece a ação 

empreendedora a partir da interação entre os sujeitos (PINTO; JUNQUEIRA, 2009). 

Vale (2006, 2007) reforça a visão das empresas como “plataformas de 

relacionamentos”, de onde derivam muitas das novas iniciativas empreendedoras.  

Estudos indicam que, ao longo do processo de evolução de um 

empreendimento, os laços mais fortes (familiares e amigos) vão perdendo a 

importância que lhe é atribuída inicialmente em prol de laços mais fracos e de 

natureza mais impessoal (HALINEN; TÖRNROOS, 1998). 

A pesquisa de Vale e Guimarães (2010) sobre mortalidade das empresas 

concluiu que, no contexto pesquisado, as empresas ativas parecem demonstrar, 

relativamente, maior capacidade de recorrer a fontes mais diversificadas e distantes 

de informações, o que caracteriza os laços fracos. 

Vale (2006) ao elaborar o conceito de “capital relacional”, propõe que os laços 

são um tipo particular de ativo produtivo e mostra, por meio de pesquisas empíricas, 

que ele é tão importante para a competitividade empresarial como os demais 

recursos produtivos, tradicionalmente citados na literatura.  

Educar para o empreendedorismo requer abordar a importância dos laços no 

mundo dos negócios e a necessidade de incorporar a temática das redes e 

relacionamentos nos programas. 

Há outras reflexões sobre a visão do empreendedor como um articulador de 

redes como os estudos de Chell, 2000; Paiva Junior, Gonçalves e Melo, 2005; 

Vasconcellos, 2007; Pardini e Brandão, 2007, Martinelli, 2009. 

A partir da década de 2000 emerge uma nova abordagem de estudo sobre o 

empreendedorismo, baseada nos estudos de Sarasvathy (2001, 2003), professora 

de Darden, University of Virginia, que, desenvolveu a Teoria do Effectuation. 

Para sua tese de doutorado realizou pesquisa em 1997 cuja amostra 

consistiu-se de 30 empresários experientes, fundadores de empresas que variam de 
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tamanho entre US$ 200 milhões e 6.500 milhões, incluindo uma diversidade de 

experiências empreendedoras em uma grande variedade de indústrias. Cada 

indivíduo teve que resolver um problema de 17 páginas, composto por 10 processos 

de decisão típicos que ocorrem na transformação de uma ideia em uma empresa de 

sucesso. A lógica subjacente ao trabalho foi: Dado o fato de que os pesquisados 

eram empresários experientes e não tinham mais nada em comum, havendo 

utilização de processos comuns na solução de problemas, então poderia extrair os 

pontos em comum e criar um modelo de conhecimento empresarial (SARASVATHY, 

2003). 

No momento em que a análise atingiu 20 empreendedores, os resultados 

começaram a apontar para um claro padrão sobre como os empreendedores criam 

mercados e empresas, como identificam o mercado para um novo produto. Os 

resultados apontavam para uma inversão dos princípios e processos que 

frequentemente são ensinados aos alunos em programas de MBA. O ‘como 

identificar o mercado para um novo produto’ ensinado nos programas de ensino é 

invertido ao identificado na pesquisa (SARASVATHY, 2003). 

A autora explica que o processo ensinado nos programas é baseado na 

causalidade (processo causal) que inicia com o resultado almejado e se concentra 

nos meios para gerar esse resultado. Mas, o resultado da pesquisa aponta que os 

empresários pesquisados iniciam com o que se têm e, a partir disto, escolhem entre 

os possíveis resultados. A este processo, a autora denominou effectuation.  

Para resumir quantitativamente, 74% dos participantes do estudo se 

comportaram de acordo com o effectuation em, pelo menos, 63% do tempo e,  44 % 

deles utilizaram o processo causal em menos que 85% do tempo (SARASVATHY, 

2003). 

O processo de causalidade está incorporado nos procedimentos relacionados 

por Kotler em sua obra Gestão de Marketing (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 

2009). Kotler (2000) sugere que para incluir um produto ou serviço no mercado 

deve-se seguir etapas como: analisar as oportunidades de longo prazo no mercado; 

pesquisar e escolher os mercados alvo; desenvolver os perfis dos segmentos alvo; 

avaliar a atratividade de cada segmento; elaborar estratégias de marketing; planejar 

os programas de marketing; organizar, implementar e controlar os esforços de 

marketing, entre outras. 
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Esse é o processo de marketing conhecido como segmentação, alvo e 

posicionamento. Processo que exige tempo, esforço analítico e também recursos 

para a pesquisa e para implementar as estratégias de marketing (HISRICH; 

PETERS; SHEPHERD, 2009).   

Já a lógica do effectuation é mais simples e sugere uma inversão na relação 

causa-efeito. Os empreendedores, nesta abordagem, partem da definição de muitos 

mercados que poderiam trabalhar, iniciam o negócio com base em poucas 

informações, mas aproveitam as contingências e parcerias que consolidam no 

processo para, por meio de experimentação, incluírem seus produtos e serviços no 

mercado. Nesse modelo, a preocupação do empreendedor é com delimitação do 

que ele suporta perder, ou seja, o objetivo não é maximizar o lucro, como ocorre no 

modelo causal, mas sim de reduzir a incerteza de certas estratégias e combinação 

de recursos (TASIC; ANDREASSI, 2008).  

Sarasvathy (2001) posiciona-se sobre o effectuation não para justificar a sua 

superioridade em relação aos processos elaborados a partir da lógica causal. O 

effectuation representa um estilo ocasional de raciocínio dos empreendedores e é 

preciso considerar que existem empreendedores que adotam tanto a lógica causal 

como a lógica do effectuation.  

Hashimoto (2012a) considera que o effectuation é oportuno nos primeiros 

estágios de um novo empreendimento, período em que a incerteza é alta, os 

recursos são poucos e o empreendedor está investigando possibilidades. Já nos 

estágios mais maduros, o raciocínio causal é necessário devido à existência de uma 

comunidade de interessados, a incerteza diminuiu consideravelmente, os riscos de 

uma decisão errada aumentam, há mais pessoas envolvidas e os objetivos já estão 

claros. Outra consideração do autor é que quando o empreendimento baseia-se em 

tecnologia e requer altos investimentos para garantir os recursos necessários, o 

risco passa a ser muito alto e é necessário reduzir a incerteza. Nestes casos a 

abordagem causation é a mais adequada.  

Saravasthy (2001, 2003) descreve cinco princípios básicos da lógica do 

Effectuation: 

O princípio da parceria estratégica ou colcha de retalhos (patchwork) ‒ É a 

criação de algo novo com os meios já existentes. É unir-se a outras pessoas ou 

instituições com objetivos comuns ou complementares a fim de obter mais recursos. 

Para identificar esses recursos, o empreendedor faz as seguintes reflexões: (i) quem 
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ele é (gostos, habilidades, traços); (ii) o que ele tem (educação, treinamentos, 

especialidades, experiências e recursos materiais e financeiros) e (iii) quem ele 

conhece e o que eles têm (redes sociais, familiares, amigos, profissionais). 

Essas reflexões resultam no “o que eu tenho?”, “quais os meios que 

disponho?”. A autora observa que os retalhos não são importantes, mas, sim, o que 

o empreendedor faz com eles. 

Esse princípio retoma a importância das redes. O Effectuation sugere que a 

busca por um cliente ou um parceiro é local, alguém de dentro da rede pessoal do 

empreendedor para, em seguida, generalizar o cliente ou parceiro em um segmento 

inicial, e adicionar segmentos ao longo do tempo e, assim, definir o mercado para 

seu produto ou empresa (SARASVATHY, 2003).  

Nesta perspectiva, o negócio se inicia com base na rede pessoal do 

empreendedor, estabelecido com base nas relações caracterizadas por laços fortes 

(GRANOVETTER, 1985). Mas, a rede vai se ampliando ao adicionar novos 

segmentos até chegar ao mercado. Esta abordagem está de acordo com o que Vale 

e Guimarães (2010) identificaram em sua pesquisa, sobre criação e mortalidade de 

empresas, que reforça a importância dos relacionamentos prévios, da rede pessoal 

do empreendedor, no início do processo de criação do mercado, mas, a partir da 

criação da empresa, a rede deve ser ampliada. Vale e Guimarães (2010) 

identificaram que o grupo de empresas ativas apresentou maior capacidade relativa 

de relacionar-se com diferentes instituições, como, por exemplo, os sindicatos 

empresariais (42,4% do total de empresas ativas contra 26,4%, no caso das 

extintas).  

A educação para o empreendedorismo deve contemplar metodologias que 

contribuam para que os alunos se tornem articuladores de redes, tanto nos 

processos causais como no Effectuation.  

O segundo princípio é da perda sustentável que se refere ao compromisso 

antecipado do que alguém aceita perder ao invés de ficar calculando os retornos 

previstos para o projeto. Baseia-se na condição financeira atual do empreendedor e 

sua predisposição psicológica de suportar a perda (HISRICH; PETERS; 

SHEPHERD, 2009). 

Essa condição permite a adoção de posturas mais ousadas, possibilidade de 

fazer mais experimentos e testes práticos. Seus erros custam pouco e podem ser 

assimilados facilmente na estrutura existente. Pode-se dizer que o raciocínio 
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baseado no effectuation não aumenta a probabilidade de sucesso, mas reduz os 

custos do fracasso ao permitir que ele ocorra no início e em níveis baixos de 

investimento (HASHIMOTO, 2012a). 

O terceiro princípio é o do pássaro na mão que envolve negociar com todos 

os parceiros (stakeholders) que estejam realmente dispostos a se comprometerem 

com o projeto, sem se preocuparem com a execução de análises competitivas 

demoradas. Considerar que estes parceiros é que vão determinar os objetivos e não 

o contrário, ou seja, os objetivos é que determinam os parceiros, o que é comum na 

lógica da causalidade. 

O quarto princípio é o da alavancagem de contingências, chamado 

metaforicamente de princípio da limonada. Eventos inesperados são vistos como 

uma oportunidade. Ao invés de evitá-los, melhor é suportá-los ou adaptar-se a eles 

e, se possível, transformar o imprevisto em algo lucrativo. 

Saravasthy (2001) aponta que os participantes da pesquisa diziam viver pelo 

lema do ‘preparar-apontar-fogo’. Se perder muito tempo no preparar-apontar-

apontar-apontar..., nunca vai ver as coisas boas que aconteceriam se já começasse 

fazendo para depois mirar e só então achar o seu alvo. 

Na abordagem da causalidade existe um plano a ser seguido e as 

contingências são vistas como indesejáveis, procura-se evitá-las enfatizando a 

importância do planejamento que antecipa, ao máximo, os elementos do futuro. Uma 

consequência dessa abordagem é que pode levar à perda de oportunidades 

emergentes por desviar-se delas como se fossem ‘distrações’ que o desviariam do 

objetivo final.   

O quinto princípio refere-se ao controle do futuro, chamado metaforicamente 

como o do piloto no avião. Este princípio reforça a confiança em trabalhar com 

pessoas como primeiro acionador de oportunidade ao invés de restringir os esforços 

à investigação de fatores externos ao indivíduo, como tecnologias ou tendências 

socioeconômicas. Diferente do modelo causal que foca a predição do futuro, o 

effectuation considera o futuro controlável, pois ele é, em grande parte, produto a 

tomada de decisão humana e que os empresários moldam ou ‘entregam’ o futuro, 

logo, não precisam perder tempo e esforço com previsões. Assim, podem controlar o 

futuro com suas próprias ações, não sendo necessário prevê-lo. Alguns participantes 

da pesquisa disseram preferir um mercado imprevisível, que possa ser moldado 

através de seu trabalho em conjunto com colaboradores comprometidos, clientes e 
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parceiros, pois em um mercado mais previsível, indivíduos com recursos fariam 

predições melhores, diminuindo a vantagem competitiva daquele que utiliza a lógica 

do effectuation.   

Esses princípios permitem que empreendedores assumam o controle de seus 

empreendimentos, sem planos de negócios pré-programados, navegando, formando 

e explorando ambientes incertos (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2009). 

Trazer as contribuições do effectuation é oportuno, pois o ensino do 

empreendedorismo está estruturado na lógica causal e tem como principal 

ferramenta o plano de negócios (LOPES, 2010). Os estudos de Sarasvathy (2001) 

apontam para um percentual expressivo de empreendimentos que iniciam com a 

lógica do effectuation. Desenvolver metodologias que se aproximem dessa proposta, 

adicionalmente ao ensino do modelo causal, é um desafio a ser alcançado pelas 

instituições de ensino que se dedicam ao empreendedorismo. 

Para que as IES desenvolvam uma cultura acadêmica que valorize o 

empreendedorismo, Hashimoto (2012b) propõe as seguintes premissas:  

(i) o ensino não pode se restringir apenas à sala de aula, porque as 

competências empreendedoras não são desenvolvidas apenas pelo conteúdo 

acadêmico ou transmitidos por aulas expositivas. Muitas dessas competências 

precisam ser vivenciadas para serem adquiridas. 
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Entende-se por competências a combinação de recursos (conhecimentos, 

habilidades e atitudes) que aplicados conjuntamente geram o desempenho do 

trabalho, ou seja, são as realizações da pessoa em determinado contexto 

organizacional que agregarão valor econômico para a organização e valor social 

para o próprio indivíduo (ZARIFIAN, 2001; CARBONE et al., 2005). A Figura 1 

apresenta essa dinâmica. 

 

Figura 1 – Comportamento como medida de desempenho 

 

 
 
Fonte: Fleury e Fleury (2001), com adaptações da autora. 

Este estudo dedica-se a pesquisar comportamentos empreendedores nos 

alunos de uma IES entendendo que o comportamento é o resultado da mobilização 

e aplicação das competências. O comportamento é uma medida de desempenho. 

I. Outra premissa é que o ensino sobre empreendedorismo não se limita à 

criação de novas empresas. As competências desenvolvidas são valorizadas 

pelo mercado de trabalho em geral. Empresas procuram valorizar a capacidade 

de seus funcionários de terem ideias de melhoria dos processos e produtos e 

agirem de forma proativa para transformá-las em realidade. Nessa direção 

Drucker faz a seguinte contribuição: 

O que precisamos é de uma sociedade empreendedora, na qual a inovação 
e o empreendimento sejam normais, estáveis e contínuos. Exatamente 
como a administração se tornou o órgão específico de todas as instituições 
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contemporâneas, e o órgão integrador de nossa sociedade de 
organizações, assim também a inovação e o empreendimento tornar-se-ão 
uma atividade vital, permanente e integral em nossas organizações, nossa 
economia, nossa sociedade (DRUCKER, 2008, p. 349). 

Isso significa que todas as organizações e seus executivos façam do 

empreendedorismo uma atividade do dia a dia, uma prática em seu trabalho e 

em suas organizações. O preparo dos profissionais para essa visão do mundo 

dos negócios ocorre em inúmeras instâncias da vida social e uma delas são as 

IES. 

(ii) A terceira premissa apontada por Hashimoto (2012b) é a necessidade das IES 

ampliar seu envolvimento com a comunidade local. Para isso, necessitam 

atingir o nível de práticas, não somente pelo impacto social gerado pelas 

empresas criadas por seus alunos, mas para interagir com os diversos 

elementos que fazem parte do ecossistema empreendedor, incluindo governo, 

investidores, incubadoras, empresários, entre outros.  

(iii) A última premissa é a necessidade de manter os alunos egressos em sua rede 

de relacionamento, considerando que fazem parte da comunidade local em que 

a instituição está inserida. Os egressos que se tornam empreendedores são 

mais suscetíveis e favoráveis a apoiar o desenvolvimento de novos 

empreendedores do que os demais. Eles podem atuar como mentores, dar 

palestras, contribuindo para a disseminação de uma cultura acadêmica que 

valorize a ação empreendedora. A IES, dentro de uma cultura acadêmica que 

estimula o empreendedorismo, deve atuar, ela própria, como uma articuladora 

de redes. 

A dedicação das IES na busca de um ambiente acadêmico que privilegie o 

empreendedorismo não é recente. Os primeiros cursos e conferências de 

empreendedorismo que se tem notícia foram em 1947, na Harvard Business School, 

que criou o curso de gerenciamento de pequenas empresas e, em 1953, Drucker 

montou um curso de empreendedorismo e inovação na New York University 

(HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2009). 

O primeiro Congresso Internacional foi em 1973, em Toronto, Canadá. O 

Babson College, de Boston, instituiu em 1978 a Academy of Distinguished 

Entrepreneurs para premiar empreendedores reconhecidos internacionalmente 
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(DOLABELA, 2004). O campo de estudos acadêmicos sobre empreendedorismo 

começa a surgir a partir da década de 1950. 

Em 1984, a FGV instituiu, na graduação, a disciplina “Criação de Novos 

Negócios – Formação de Empreendedores” e que passou a ser obrigatória para 

todos os alunos da graduação. 

Também em 1984, disciplinas voltadas para a criação de empresas foram 

iniciadas na FEA-USP e, neste mesmo ano, o departamento de Ciência da 

Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul incluiu uma disciplina 

de ensino de criação de empresas. Desde então, outras iniciativas surgiram 

(DOLABELA, 2004). 

Embora a primeira disciplina de empreendedorismo tenha sido criada em 

1981, a atividade empreendedora no Brasil nas décadas de 1980 e 1990, foi 

marcada pela necessidade, entendida como única opção para geração de renda 

para subsistência e não como uma carreira planejada, busca de capacitação para 

seu exercício. A indústria, principal locomotiva do crescimento econômico, foi 

particularmente atingida e sua participação no Produto Interno Bruto (PIB) diminuiu 

de 33,7%, em 1980, para 29,1%, em 1993 (PINHEIRO; GIAMBIAGI; 

GOSTKORZEWICZ, 1999). Os postos de trabalho tornaram-se insuficientes e os 

jovens foram especialmente atingidos por esse fenômeno (POCHMANN, 2007a).  

Gera-se assim uma mudança profunda. Cansados de se sentir uma “cortiça 
que bóia” ao sabor das águas, muitos procuram no setor informal, em 
atividades sociais mas motivadoras, ou até em segmentos de economia 
ilegal, formas menos tradicionais de reconstrução da sua relação com o 
trabalho. Hamilton d’Angelo, em pesquisa de doutorado sobre o camelô de 
São Paulo, realça a que ponto as pessoas podem freqüentemente encontrar 
melhor remuneração, mas sobretudo ter mais controle sobre as suas 
atividades, serem donas de si (DOWBOR, 2006, p. 33). 

Dowbor (2006) traz a contribuição do estudo inglês de Leboyer (1994) sobre a 

vida e uso do tempo de onze desempregados bem adaptados:  

Todos souberam criar para si uma atividade (política, social, religiosa ou 
artística) que os ocupa em tempo integral e lhes dá, ao mesmo tempo, o 
sentimento de desenvolver suas capacidades e de serem úteis à sociedade 
mais que antes. Nenhum deles desejava voltar atrás (LÉVY-LEBOYER, 
1994, p.83).  

Houve uma desestruturação relativa do emprego tradicional, que também se 

tornou escasso, o que deu origem a novos caminhos que estão em construção 

(DOWBOR, 2006). 
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Atores econômicos e sociais se sentiram interessados na busca de novas vias 

de desenvolvimento. A gestão social, por exemplo, se mostrou como uma alternativa 

na construção de soluções para os problemas sociais, privilegiando o coletivo, a 

participação articulada dos diversos atores sociais e se contrapondo à chamada 

gestão estratégica que valoriza o individual (IIZUKA; JUNQUEIRA, 2012). 

Outro caminho para o desenvolvimento foi um olhar renovado para o 

empreendedorismo, como base para a geração de novos negócios e o aumento do 

número de empregos, pareceu-lhes muito necessário. Políticos e dirigentes 

universitários começaram a se dar conta da importância de tratar do 

empreendedorismo como tema de formação, inclusive nas IES. O foco da educação 

superior brasileira para a formação de futuros empregados qualificados já se 

mostrava insuficiente diante das necessidades do país (LIMA et al., 2011). 

A partir do ano 2000 a educação para o empreendedorismo deve ser 

entendida como uma estratégia que vai além do combate ao desemprego. É opção 

de carreira, valorizada na sociedade. O Gráfico 2 demonstra que a partir de 2003 o 

empreendedorismo por oportunidade tornou-se mais expressivo que o 

empreendedorismo por necessidade. 

 

Gráfico 2 ‒ Evolução da taxa dos empreendedores iniciais por oportunidade e 

necessidade – Brasil – 2002-2012 

 
As taxas significam o percentual de empreendedores iniciais. 
TEA ‒ Indivíduos que estão no processo de iniciar um novo negócio, bem como aqueles que estão 
conduzindo um negócio há menos de 42 meses. 

A estabilização da moeda e a abertura do mercado certamente contribuíram 

para que o ambiente se tornasse mais favorável ao empreendedorismo. 

Outro fator que tem favorecido a atividade são os incentivos à formação de 

empreendedores direcionados aos jovens, principalmente pelas IES.  
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Congressos e simpósios internacionais sobre o tema, realizados no Brasil, 

coordenados pelas IES indicam um amadurecimento desse interesse. Instituições 

como a FGV, o Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais do Rio de Janeiro 

(IBMEC-RJ), apoiaram eventos como o Internationalizing Entrepreneurship 

Education and Training Conference – IntEnt 2006 e Roundtable on Entrepreneurship 

Education (REE) Latin America, eventos realizados no Rio de Janeiro e coordenados 

pela Stanford Technology Ventures Program’s em 2007 (LIMA et al., 2011). 

A Endeavor Brasil propõe à Universidade de Stanford que o Brasil tivesse sua 

própria REE, que foi realizada em 2010, evento que passou a ser organizado 

anualmente em parceria com Instituições de Ensino, Endeavor e apoio de entidades 

como SEBRAE e SENAC (LIMA et al., 2011). 

Em 2011, pela primeira vez, o Brasil participa da pesquisa Global University 

Entrepreneurial Spirit Students Surve (GUESSS), que faz um levantamento mundial 

sobre o espírito empreendedor de estudantes universitários. O projeto foi realizado 

pelo Programa de Mestrado e Doutorado em Administração de Empresas da 

Universidade Nove de Julho (UNINOVE). 

Outra evidência do crescente interesse no meio acadêmico é o número de 

grupos de pesquisa registrados na plataforma digital Lattes (banco de dados sobre 

currículos de professores, grupos de pesquisa e instituições) do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  

O relatório do GUESSS (2011) apresentou o resultado de uma busca na 

plataforma Lattes, realizada em 2011, utilizando o filtro ‘empreendedorismo’ e 

identificou 233 grupos registrados. Na mesma ocasião, a busca pela expressão 

‘educação empreendedora’ identificou 16 grupos (CNPq, 2011). Atualizando estes 

dados em novembro de 2013, a busca pela palavra ‘empreendedorismo’ identificou 

318 grupos (aumento de 36,5%) e a expressão ‘educação empreendedora’, 22 

grupos de pesquisa (aumento de 37,5%)  

Esses números evidenciam a importância crescente atribuída ao 

empreendedorismo e à educação empreendedora. Seu papel deve ir além de dar 

conhecimento como também dar suporte e mostrar as ferramentas que auxiliem os 

jovens universitários.  
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2.4 As Atividades de Ensino Empreendedor nas IES 

 

Contribuições como a de Drucker (2008), que compreende o 

empreendedorismo como algo que pode ser ensinado às pessoas e não como um 

dom ou habilidade inata, estimularam a adoção de programas educacionais voltados 

ao desenvolvimento de competências que contribuam com o desempenho dos 

discentes. Pesquisas também são desenvolvidas para compreender o impacto dos 

programas existentes e colaborar na criação de novos programas ou melhorias para 

os já existentes. Um exemplo destas pesquisas é a de Miller e Melhado (2012), 

coordenada pela Endeavor. Esta pesquisa faz parte do The Entrepreneurship 

Education Project (EEP), abrange 80 universidades em 40 países e traz informações 

sobre as práticas adotadas no campo da educação para o empreendedorismo. No 

Brasil, em 2012, participaram 6.215 estudantes e 46 Instituições de Ensino Superior 

brasileiras. Das 46 IES pesquisadas apenas 4,3% não oferecem atividades ligadas 

ao tema.  

Dentre as atividades desenvolvidas destacam-se disciplinas como “Introdução 

ao Empreendedorismo” que foi o mais representativo (69,6%), e que também é a 

disciplina mais oferecida nos demais países pesquisados (67,4%). Outra disciplina 

bastante oferecida é a “Criação de Novos Negócios” (63%). 

Reconhecendo a necessidade de avançar, passaram a oferecer disciplinas 

para aprofundar o ensino como “Finanças para Pequenos Negócios” (oferecido por 

apenas 26,1% das fontes analisadas), “Criatividade” e “Inovação” (39,1%). 
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Esses cursos são usualmente oferecidos para a Graduação (76%) ou Pós-

Graduação (52,2%). A Tabela 1 demonstra as disciplinas oferecidas. 

 

Tabela 1 – Disciplinas oferecidas pelas IES 

CURSOS 
2012 

2011 MUNDO 
QDE % 

Introdução ao empreendedorismo 32 69,6% 93,8% 67,40% 
Criação de novos negócios 29 63% 31,3% 41% 
Administração de pequenos negócios 18 39,1% 31,3% 30,7% 
Finanças e pequenos negócios 12 26,1% 12,5% 18,0% 
Negócios familiares 7 15,2% 12,5% 16,5% 
Franquias 2 4,3% 6,3% 7,8% 
Gestão do crescimento 2 4,3% 6,3% 10,2% 
Empreendedorismo social 12 26,1% 37,5% 23,9% 
Empreendedorismo corporativo 2 4,3% 31,3% 15,5% 
Empreendedorismo sem fins lucrativos 7 15,2% 12,5% 11,2% 
Criatividade e inovação 18 39,1% 50,0% 30,7% 
Novos negócios 11 23,9% - - 
Modelos de Negócios 14 30,4% - - 
Nenhum destes 4 8,7% - - 
Outros 14 30,4% 6,3% - 

Fonte: Miller; Melhado, 2012. 

Outra constatação é que essas disciplinas não se restringem aos cursos de 

Administração. No geral, 69,6% das Universidades oferecem cursos de 

empreendedorismo também fora da escola de negócios. Entre as IES analisadas, 

37% oferecem aulas ligadas ao empreendedorismo nos cursos de Engenharia, 

41,3% em Ciências Sociais Aplicadas (como Direito, Economia, Comunicação, entre 

outros), reforçando a tendência de se estabelecer como conteúdo transversal. 

Entre as outras atividades promovidas, os resultados apontaram para uma 

tendência em praticar aquelas que proporcionam maior contato com a história de 

empreendedores, como palestras com empreendedores (89,1%) e visitas a 

pequenos negócios (43,5%). Também são frequentes as atividades que 

proporcionam uma experiência real, como competições de planos de negócios que 

aparecem em segundo lugar (45,7%).  
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A Tabela 2 apresenta as atividades praticadas pelas IES. 

 

Tabela 2 – Atividades oferecidas pelas IES 

ATIVIDADES 2012 2011 MUNDO 

Palestrante convidado focado em empreendedorismo/pequenos 
negócios  

89,1% 6,3% 71,4% 

Visitas e excursões focadas em empreendedorismo/pequenos 
negócios 

43,5% 18,8% 37,3% 

Competição de planos de negócios 45,7% 75% 57,8% 
Estágios focados em empreendedorismo/pequenos negócios 37,0% 37,5% 40,1% 
Estudos de viabilidade 43,5% 31,3% 34,2% 
Organizações estudantis focadas em empreendedorismo/ 
pequenos negócios 

30,4% 18,8% 46,6% 

Eventos da Semana Global do Empreendedorismo 50,0% 50,0% 24,2% 
Programa Bota pra Fazer  32,6% 25,0% 3,4% 
Nenhuma das anteriores 0,0% - - 
Outros  10,9% 6,3% - 

Fonte: Miller; Melhado, 2012. 

As atividades relacionadas na Tabela 2 geralmente ocorrem fora das salas de 

aula, que é uma das premissas propostas para o ensino empreendedor 

(HASHIMOTO, 2012b). 

Para análise das atividades desenvolvidas pelas IES, Menzies (2009) propõe 

três categorias: pesquisa, ensino e prática.  

A categoria pesquisa inclui produção acadêmica de artigos, livros, relatórios 

e outras formas de publicação, a formação de grupos de pesquisa, estudos 

temáticos e setoriais, análises de tendência e investigação científica, programas de 

formação de pesquisadores, programas de iniciação científica, publicação de 

periódicos científicos, participação de comitês de avaliação científica, bolsas de 

fomento à pesquisa, geração de bases de dados empíricos, etc. 

Na categoria ensino, a missão é promover a formação educacional básica 

aos alunos. O principal objetivo é a transmissão do conhecimento em 

empreendedorismo. Esta função é realizada por meio de cursos, disciplinas de 

empreendedorismo, seminários, workshops, congressos, palestras, rodas de debate 

e discussão, mesas redondas, videoaulas, startup weekends e outras atividades 

interativas. Blogs, sites, redes sociais, fóruns de discussão e outros canais virtuais. 

Também inclui a revisão de conteúdos de disciplinas em cursos curriculares, 

relacionamento com a imprensa e outras formas de disseminação do conhecimento.  

A IES pesquisada mantém, pelo menos, uma disciplina de empreendedorismo 

em todos os cursos de graduação, dentre elas, “Introdução ao Empreendedorismo”, 
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“Cultura Empreendedora” e “Criação de Novos Negócios”. Utiliza ferramentas de 

ensino como Oficinas de Jogos Empreendedores que simulam o planejamento e 

gerenciamento de pequenos negócios; Oficina de Estudos de Casos baseados em 

histórias reais de ex-alunos da Instituição e planos de negócio.  

Disponibiliza ainda cursos como o Bota Pra fazer, da Kauffman – Foundation 

Endeavor, direcionado à criação de um negócio. Além disso, realiza workshops, 

seminários e palestras para disseminar o empreendedorismo. 

Na categoria Prática são relacionadas as atividades de aplicação do 

conhecimento em empreendedorismo. Envolve uma variedade grande de iniciativas 

que englobam, dentre outras coisas, competições em geral: de planos de negócios, 

de inovação e criatividade, de sumários executivos, feiras de negócios, etc. 

Simulações de rodadas de negociação com investidores. Concursos de jogos de 

empresas, estágios, laboratórios de empreendedorismo, visitas técnicas, clubes de 

investimentos, programas de mentoria e aconselhamento, assessoria à criação de 

novos negócios, empresas juniores, relações com a comunidade, etc. Incubadoras e 

parcerias, relacionadas direta ou indiretamente com a comunidade (KATZ, 1991). 

A IES pesquisada mantém competições por planos de negócio que envolve 

mais que 2.000 alunos e tem duração semestral. Os inscritos passam por uma fase 

de capacitação, identificam uma oportunidade e desenvolvem o plano de negócio. 

Mantém parcerias internacionais como com a Babson College, universidade 

americana que mantém foco no empreendedorismo e com uma faculdade filandesa, 

a Team Academy, que propõe o ensino do empreendedorismo na prática, fora das 

salas de aula tradicionais. Através dessas parcerias, a IES pesquisada adquire 

conhecimento sobre as metodologias que estão sendo utilizadas e atua na formação 

dos docentes. Em 2012 foram capacitados 1200 profissionais. 

A IES participa da Semana Global do Empreendedorismo, um movimento 

internacional articulado pelo Instituto Empreender Endeavor, disponibilizando mais 

de 100 atividades para a Semana Global, como palestras e seminários e conta com 

a participação de mais de 20.000 pessoas.  

Também há a manutenção de um laboratório de empreendedorismo, que 

abriga o programa das Empresas Juniores e um programa de consultoria 

direcionado à estruturação de ideias de negócios. Os programas de estágio que 

estimulam o empreendedorismo, como, por exemplo, em startup’s são estimulados. 
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As ações voltadas ao ensino e prática do empreendedorismo na IES 

pesquisada são semelhantes às identificadas na pesquisa da Endeavor de 2012 

(MILLER; MELHADO, 2012). 

A categoria ‘pesquisa’, também proposta por Menzies (2009), não foi 

abordada pela IES para esse estudo, não sendo possível relacionar atividades 

desenvolvidas nesse campo. 

Outra pesquisa realizada em 2012, pela Associação Nacional de Estudos em 

Empreendedorismo e Gestão de Pequenos Negócios (ANEGEPE), sob coordenação 

do Prof. Marcos Hashimoto (2012b), se propôs a identificar e analisar 33 centros de 

empreendedorismo nas IES brasileiras, essa pesquisa aponta para uma baixa 

produção acadêmica de relevância que não passa de meio artigo em periódico 

internacional, em média, por ano. Em periódicos nacionais, a produção não chega a 

dois artigos, em média, por ano. Das 33 instituições pesquisadas, 16 não publicam 

sequer um artigo por ano, sendo que destas, metade são universidades, ou seja, 

com estruturas voltadas à pesquisa e publicação acadêmica.  

É curioso observar que embora a pesquisa conduzida por Hashimoto (2012b)  

identifique que as IES pesquisadas apresentem baixa produção acadêmica há 

crescente número de grupos de pesquisa registrados na plataforma digital Lattes 

(banco de dados sobre currículos de professores, grupos de pesquisa e instituições). 

O Relatório GUESSS (2011) realizou uma busca na plataforma Lattes em 2011 e 

identificou 233 grupos registrados. Atualizando estes dados em novembro de 2013, 

a busca pela palavra ‘empreendedorismo’ identificou 318 grupos (aumento de 

36,5%) (CNPq, 2013).  

Essa diferença entre a baixa produção dos centros de empreendedorismo, 

identificada por Hashimoto (2012b), e o aumento no número de grupos de pesquisa 

sobre o tema na Plataforma Lattes, pode estar evidenciando um distanciamento 

entre os centros de pesquisa e os centros de empreendedorismo, embora ambos 

façam parte das IES.  

O levantamento teórico apresentado contribuirá com as análises dos 

resultados obtidos nesta pesquisa, como a contribuição de Martinelli (2007; 2009), 

que nos fará compreender que o fenômeno empreendedor é uma consequência de 

diversos fatores como as leis, a cultura, ambiente político, educação formal, as redes 

de relacionamento, entre outros (MARTINELLI, 2009), estes fatores influenciam o 

comportamento empreendedor do indivíduo.  

http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/
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Neste mesmo sentido, Vale (2005), Vale e Guimarães (2010), propõem que o 

empreendedor não é um ser atomizado, individualista e que não atua isoladamente, 

mas um articulador de redes, com capacidade de conectar diferentes atores e 

recursos dispersos no mercado e na sociedade, agregando valor à atividade 

produtiva (VALE, 2005). As autoras priorizam o estabelecimento de redes de 

relacionamento entre os comportamentos empreendedores e sugerem que educar 

para o empreendedorismo requer metodologias que promovam habilidades 

relacionais.  

Por fim, o modelo de Sarasvathy (2001) que identificou em suas pesquisas 

uma lógica de formação e estruturação dos negócios diferentemente da tradicional 

ensinada nas escolas a qual chamou de effectuation. Dentre os princípios do 

effectuation encontra-se o das parcerias estratégicas que é a capacidade do 

empreendedor de identificar em sua rede de relacionamentos alguém que pudesse 

agregar recursos tangíveis ou intangíveis ao empreendimento, se tornando um 

cliente, fornecedor ou parceiro. Logo, o effectuation também reforça a necessidade 

de habilidades relacionais do empreeendedor.  

Esta pesquisa pretende identificar os comportamentos empreendedores nos 

alunos de uma IES e sugerir ações que possam contribuir para a evolução do perfil 

dos alunos com base nas contribuições teóricas apresentadas. 
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3 METODOLOGIA 

 

Compreendendo que o método é o caminho que enriquece a teoria e vice-

versa e que ele é um discurso de circunstâncias, ou seja, não existe método fora das 

condições em que o sujeito se encontra (MORIN, 2003), pretende-se, nesta 

pesquisa, descrever o caminho percorrido e as decisões tomadas no processo. 

Esta pesquisa iniciou com o levantamento da bibliografia do 

empreendedorismo o que possibilitou a compreensão da amplitude do campo de 

estudo direcionado para os pequenos e médios negócios, empreendedorismo social, 

educação empreendedora e comportamento empreendedor.  

Assim, buscou-se identificar uma teoria que permitisse compreender o 

fenômeno do empreendedorismo e analisar os resultados da pesquisa. 

“Uma teoria só cumpre seu papel cognitivo, só adquire vida, com o pleno 

emprego da atividade mental do sujeito. E é essa intervenção do sujeito o que 

confere ao termo método seu papel indispensável” (MORIN, 2003, p. 24). 

A partir desta fase de estudos ficou mais claro o objeto de pesquisa e a sua 

condução. 

A pesquisa é um estudo de caso de natureza qualitativa e quantitativa, 

realizado em um Centro Universitário, privado, localizado no município de São 

Paulo, e que se propõe a desenvolver métodos de ensino que estimulem uma 

atuação empreendedora em todos os cursos de formação. 

Inicialmente foi feito um levantamento documental que informou as práticas 

da instituição, direcionadas ao ensino empreendedor. Também foi realizada a 

observação direta de práticas. Além disso, foi aplicado um questionário com 

perguntas fechadas e abertas (Apêndice 1), respondido por 461 alunos, distribuídos 

em 12 salas de aula de seis cursos (Tabela 3).  

O número de alunos pesquisados difere do total de matriculados devido à 

ausência na data de aplicação do instrumento de pesquisa. Os cursos foram 

escolhidos pela facilidade de acesso do autor, sendo assim é uma pesquisa com 

amostras caracterizadas como acidentais, ou seja, “formadas pelos elementos que 

se pode obter, porém sem nenhuma segurança de que constituam uma amostra 

exaustiva de todos os possíveis subconjuntos do universo” (RICHARDSON et al. 

1999, p. 160).  
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Tabela 3 – Distribuição dos alunos por curso 

Curso 
Total de alunos por 

curso* 
 

Amostra da pesquisa por curso 

  
1º 

ano 
4º 

ano 
Total 

 1º  
ano 

4º 
ano 

Total 
Total 

pesquisados 

Administração de Empresas 78 67 145  54 46 100 21,69% 

Design Gráfico 66 80 146  60 48 108 23,43% 

Design de Moda 48 58 106  48 12 60 13,02% 

Hotelaria 31 41 72  28 26 54 11,71% 

Publicidade e Propaganda 44 16 58  44 15 59 12,80% 

Sistemas da Informação 90 59 149  43 37 80 17,35% 

Total 355 321 676  277 184 461 100,00% 

*Fonte: Instituição de Ensino Superior, objeto desta pesquisa. 

Em seguida é mostrado, no Gráfico 3, a participação de cada curso na 

amostra da pesquisa. 

 

Gráfico 3 – Distribuição da amostra por curso 

 

 

Em cada sala de aula o questionário foi distribuído pela pesquisadora que 

informou a finalidade da pesquisa e forneceu informações sobre o preenchimento. 

Além disso, foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 

3), conforme orientação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). A coleta de dados ocorreu em 

outubro de 2013.  

O questionário utilizado na pesquisa (Apêndice 1)  já havia sido testado em 

outras pesquisas realizadas  no Brasil (BATISTA, 2004; CARNEIRO, 2008; 
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OLIVEIRA, 2010; DIAS et al., 2010; DIAS; MARTENS; BOAS, 2012; LIZOTE;  

VERDINELLI; SILVEIRA, 2013). 

Este questionário é composto por um conjunto de 55 afirmações. Cada uma 

delas possui uma escala de 5 pontos: 1= nunca, 2 = raramente, 3 = às vezes, 4 = 

frequentemente e 5 = sempre. Esta escala foi construída a partir de Likert (1932) e 

permite medir atitudes e comportamentos utilizando opções de resposta que variam 

de um extremo (nunca apresenta) até o outro extremo (sempre apresenta), 

permitindo descobrir níveis de opinião dos pesquisados e, no conjunto, permite 

identificar áreas a melhorar. 

A base do instrumento de pesquisa são as características comportamentais 

empreendedoras, agrupadas em três conjuntos (McCLELLAND, 1972; COOLEY, 

1991), conforme Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Características comportamentais empreendedoras 

CONJUNTO CARACTERÍSTICA COMPORTAMENTAL 

CONJUNTO DE REALIZAÇÃO 

Busca de oportunidades e iniciativa; Correr 
riscos calculados; 
Exigência de qualidade e eficiência; 
Persistência;  
Comprometimento. 

CONJUNTO DE PLANEJAMENTO 
Busca de informações;  
Estabelecimento de metas;  
Planejamento e monitoramento sistemáticos. 

CONJUNTO DE PODER 
Persuasão e rede de contatos;  
Independência e autoconfiança. 

Fonte: Cooley, 1991, com adaptações de Lenzi, 2008. 

Para cada comportamento há cinco afirmações. A pontuação máxima para 

cada um deles é de 25 pontos, sendo considerado empreendedor o indivíduo cuja 

pontuação mínima atinja 15 pontos. Há uma sequência estruturada de somas e 

subtrações que deverá ser utilizada para identificar a pontuação de cada 

característica comportamental (Apêndice 2).  

Foram incluídas no questionário as variáveis demográficas idade e sexo, além 

de duas questões abertas: (i) Qual a importância que você atribui ao estudo de 

empreendedorismo para sua vida profissional?; (ii) Que relacionamentos você 

desenvolveu e que facilitariam a sua ação empreendedora?   
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Com as questões abertas busca-se identificar a relevância do 

empreendedorismo para os alunos e a visão sobre sua inserção no mercado de 

trabalho, bem como os contatos que poderiam influenciar sua ação empreendedora. 

O questionário também foi pré-testado com vinte estudantes em sala de aula 

diferente das que foram a base da pesquisa.  

Os dados quantitativos e qualitativos obtidos com os questionários foram 

transcritos em uma planilha eletrônica (Excel). 

Para análise quantitativa, foi utilizado o aplicativo computacional Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS.20) para o processamento dos dados e os 

testes estatísticos. 

A análise dos pontos obtidos por cada aluno e curso permitiu verificar os 

comportamentos empreendedores comparando os diferentes cursos, ano letivo, 

idade e sexo. 

Além disso, os respondentes foram agrupados, de acordo com a somatória 

dos pontos obtidos, em três grupos: baixa, média e alta pontuação. Esta análise foi 

realizada por curso e ano letivo. 

Ademais também foi analisado os resultados dos comportamentos 

empreendedores agrupados nas três categorias (realização, planejamento e poder) 

comparando os pontos obtidos pelos alunos nos diferentes cursos para identificar o 

desempenho dos alunos de cada curso.  

A análise das questões abertas (Apêndice 1) foi realizada com a análise do 

conteúdo. 

As respostas obtidas para a pergunta ‘Qual a importância que você atribui ao 

estudo de empreendedorismo para sua vida profissional?’ foram agrupadas nas 

seguintes categorias: sem opinião, baixa importância, média importância e muito 

importante. 

A segunda questão, que perguntava aos alunos sobre quem eles conheceram 

que poderiam ajudá-los numa ação empreendedora, buscando identificar a rede 

social de articulação para o empreendedorismo, foi lembrada pelos alunos no 

momento da pesquisa. As respostas obtidas foram relacionadas e agrupadas por 

curso.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PEQUISA 

 

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa e sua análise. Inicialmente, 

será apresentado o perfil dos alunos por idade e sexo. 

O perfil revela que há um equilíbrio entre os alunos do sexo feminino e 

masculino (Tabela 4). Pode-se inferir que mais de 80% dos alunos, independente do 

curso, possui até 25 anos, sendo, principalmente, do sexo feminino (54,2%). 

 

Tabela 4 - Distribuição dos pesquisados por idade e sexo 

Idade/sexo Feminino Masculino 
Total 
Geral 

% 

Até 20 117 89 206 44,7% 
21 a 25 112 84 196 42,5% 

Mais de 25 19 25 44 9,5% 
Não informou idade 2 3 5 1,1% 

Não informou idade  e 
sexo 

- - 10 2,2% 

Total geral 250 201 461 
 

 
54,2% 43,6% 

 
100% 

 

A partir das respostas obtidas na pesquisa foi realizada a classificação dos 

alunos mediante o conjunto de pontos obtidos na escala Likert (1932) e distribuídos 

em três grupos de baixa, média e alta pontuação. 
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A partir desta distribuição o Gráfico 4 apresenta os três grupos, ou seja, o 

grupo dominante, com pontuação média e que representa 55% dos respondentes, 

enquanto os outros dois grupos apresentam 45%, sendo a alta com 30%. Isto 

significa que 85% dos pesquisados encontram-se nos grupos de média e alta 

pontuação. 

 

Gráfico 4 – Distribuição dos pesquisados 

 

 

Os resultados serão apresentados considerando os três conjuntos propostos 

por Cooley (1990) que são: (i) realização, composto pelos comportamentos ‘busca 

de oportunidades e iniciativa’, ‘correr riscos calculados’, ‘exigência de qualidade e 

eficiência’, ‘persistência e comprometimento’; (ii) planejamento, que inclui a ‘busca 

de informações’, ‘estabelecimento de metas’, ‘planejamento e monitoramento 

sistemático’; (iii) poder, concentra os comportamentos ‘persuasão e rede de 

contatos’ e ‘independência e autoconfiança’. 

  

Baixa pontuação 
70 respondentes 

15% 

Média pontuação 
253 respondentes 

55% 

Alta pontuação 
138 respondentes 

30% 
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Os resultados da pontuação dos três conjuntos (Tabela 5) revelam que os 

comportamentos ‘estabelecimento de metas’ e ‘busca de informações’ apresentam 

pontuação destacada e, esses dois comportamentos encontram-se no conjunto 

planejamento. Isto vem reiterar Sarasvathy (2001) quando diz que os programas de 

ensino empreendedor estão estruturados na lógica causal, aquela que inicia com o 

resultado almejado (estabelecimento de uma meta) e se concentra nos meios para 

gerar esse resultado, privilegiando o planejamento. 

 

Tabela 5 – Comportamentos empreendedores  

    Grupos 

    Baixo Médio Alto 

Realização 

Busca de Oportunidades e Iniciativa 14,3 17,3 19,5 

Correr Riscos Calculados 12,1 15,9 17,1 

Exigência de Qualidade e Eficiência 14,2 18,3 19,6 

Persistência 13,4 16,3 18,8 

Comprometimento 15,4 17,9 20,3 

Planejamento 

Busca de Informações 15,0 17,8 20,6 

Estabelecimento de Metas 14,6 18,5 21,6 

Planejamento e Monitoramento Sistemáticos 13,3 16,5 19,2 

Poder 
Persuasão e Redes de Contato 12,6 15,8 18,3 

Independência e Autoconfiança 14,3 17,5 19,8 

 

O comportamento do conjunto Realização que apresentou menor pontuação 

foi ‘correr riscos calculados’ e, no conjunto Poder, o comportamento ‘persuasão e 

redes de contato’.  
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Os resultados deste estudo também foram comparados com outras três 

pesquisas, realizadas em 2004, 2008 e 2012 (Quadro 4), e que utilizaram o 

questionário de McClelland (1972) e Colley (1991). Para permitir a comparação dos 

estudos, os resultados da pesquisa atual foram agrupados em um único grupo, ou 

seja, não foi mantida a divisão dos grupos de baixa, média e alta pontuação, 

conforme Tabela 5. 

 

Quadro 4 – Características dos estudos de 2004, 2008 e 2012 

 Fonte: 1. Batista, 2004; 2. Carneiro, 2008; 3. Dias; Martens; Boas, 2012. 

  

Estudo População Pesquisada
Nº de 

pesquisados

1. 

Alunos do 3º ano letivo dos cursos de Administração e 

Turismo&Lazer da Universidade Regional de Blumenal no término 

de realização de uma disciplina semestral de empreendedorismo.

99

2.

Membros do Conselho de Jovens Empreendedores da 

Associação Comercial do Rio de Janeiro (CONJOVE); 

estudantes do 3º ano letivo de Administração Faculdade de 

Economia e Finanças IBMEC RJ e alunos do 3º ano letivo e da 

Universidade Gama Filho, do último período.

30

3. 

Membros de duas empresas juniores. Uma formada por 23 alunos 

do 1º ao 3º ano do curso de Administração da Universidade 

Federal de Lavras (UFLA) e 17 alunos de uma Empresa Junior 

formada por alunos de Administração e Economia da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

40
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Comparando os resultados desta pesquisa com os outros, percebe-se que há 

algumas semelhanças. Por exemplo, o comportamento ‘correr riscos calculados’ foi 

o que apresentou a menor pontuação seguido pelo comportamento ‘persuasão e 

redes de contato’ (Tabela 6). 

É interessante observar que a pesquisa atual apresenta a menor pontuação 

nos comportamentos ‘persuasão e redes de contato’ e ‘correr riscos moderados’ 

quando comparado com outros estudos. E entre eles também há uma variação 

decrescente de acordo com o ano da pesquisa (Tabela 6). 

O conjunto ‘planejamento’ (Tabela 6) apresenta pontuações mais elevadas 

nos estudos, reforçando a proposição de Sarasvathy (2001, 2003) de que o ensino 

empreendedor está ancorado sobre a lógica causal que privilegia o planejamento. 

 

Tabela 6 – Comparação dos resultados das pesquisas  

    Pesquisas 

Conjunto Comportamento 
Estudo 
2004* 

Estudo 
2008* 

Estudo 
2012* 

Estudo 
atual 

Realização 

Busca de Oportunidades e Iniciativa 18,3 18,6 18,2 17,5 

Correr Riscos Calculados 17,0 16,8 15,8 15,6 

Exigência de Qualidade e Eficiência 18,0 17,7 17,1 18,1 

Persistência 17,0 17,8 17,3 16,6 

Comprometimento 18,8 19,5 18,6 18,2 

Planejamento 

Estabelecimento de Metas 18,3 20,9 19,7 18,2 

Busca de Informações 19,3 19,3 18,6 18,8 

Planejamento e Monitoramento 
Sistemáticos 

17,3 17,8 17,1 16,8 

Poder 
Persuasão e Redes de Contato 17,3 17,3 16,9 16,1 

Independência e Autoconfiança 19,8 18,3 17,2 17,7 

Fonte: 1. Batista, 2004; 2. Carneiro, 2008; 3. Dias; Martens; Boas, 2012. 

O comportamento ‘persuasão e redes de contato’ obteve baixa pontuação nos 

estudos (Tabela 6) e é compreendido como o comportamento característico de 

indivíduos que utilizam estratégias deliberadas para influenciar pessoas, utilizam 

pessoas-chave como agentes para atingir seus objetivos, agem para desenvolver e 

manter relações comerciais (COOLEY, 1990). Neste sentido, as contribuições de 

Vale (2005) reforçam a imagem do empreendedor como um articulador de redes e 
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não um ser atomizado. Vale e Guimarães (2010) identificaram, em pesquisa sobre 

mortalidade das empresas, que aquelas que se mantiveram ativas consideravam as 

redes de relacionamento como fator fundamental para manutenção das 

organizações.  

Martinelli (2009), embora se referindo a empreendedores já estabelecidos e 

não a estudantes, também reitera o que propôs Vale (2005) e Sarasvathy (2001), a 

importância das redes sociais no processo de empreender. Para o autor, os 

empreendedores bem sucedidos: 

[...] não operam em um vácuo social. Eles precisam convencer investidores, 
obter matéria prima, construir uma organização e motivar funcionários. Eles 
também precisam descobrir maneiras de estabilizar as relações com os 
concorrentes e se ajustar às regras e leis determinadas pelo governo 
(MARTINELLI, 2009, p. 215). 

Ainda sobre o comportamento ‘persuasão e redes de contato’, Sarasvathy 

(2001) inclui as parcerias estratégicas como um princípio que norteia a lógica do 

Effectuation que é a predisposição em unir-se a outras pessoas ou instituições com 

objetivos comuns ou complementares a fim de obter mais recursos tangíveis e 

intangíveis. 

A baixa pontuação para o comportamento ‘persuasão e redes de contato’, 

identificada na pesquisa, sinaliza a necessidade de desenvolver metodologias de 

ensino que estimulem os alunos a estabelecer redes e parcerias, lembrando que as 

redes não se mantêm pela autoridade (JUNQUEIRA, 2008), logo, a atuação das IES 

deve ser de influenciar a mudança de atitude, de “querer ser” um articulador de 

redes. Zarifian (2001) enfatiza que: 

[...] a faculdade de mobilizar redes de atores em torno das mesmas 
situações, é a faculdade de fazer com que esses atores compartilhem as 
implicações de suas ações, é fazê-los assumir áreas de co-
responsabilidade (ZARIFIAN, 2001, p. 74). 

Ainda na análise da Tabela 6, o destaque no comportamento 

‘estabelecimento de metas’ demonstra que o esforço das IES em desenvolver 

atividades que se dedicam aos planos de negócios e às competições trouxeram 

avanços. Mas, passa a ser necessário, não substituir, mas ampliar as metodologias, 

como diz Sarasvathy (2001, 2003), a fim de estimular outros comportamentos além 

daqueles que são recorrentes no processo de causal, como, por exemplo, o 

comportamento de articulador de redes. 
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A pesquisa realizada pela Endeavor (MILLER; MELHADO, 2012) reitera esse 

debate enquanto menciona que já há uma mudança nas práticas das IES que 

podem contribuir no desenvolvimento de habilidades relacionais. A prática de trazer 

palestrantes focados em empreendedorismo e pequenos negócios, por exemplo, em 

2011, era praticada por 6,3% das instituições pesquisadas e, em 2012, passou para 

89,1%. Visitas e excursões também focadas ao tema foram ampliadas. Em 2011 era 

praticada em 18,8% das pesquisadas e em 2012, 45,7%. As palestras e as visitas a 

empreendedores podem ser estruturadas para estimular a formação de redes de 

contato e colaboração. A pesquisa ainda revela que houve desaceleração das 

competições por planos de negócio. Em 2011 eram praticadas por 75% das IES e, 

em 2012, houve redução para 45,7% das pesquisadas.  

Outro comportamento com baixa pontuação foi o ‘correr riscos calculados’ 

(Tabela 6). A aceitação de riscos moderados está relacionada com a necessidade 

de realização (n Realização). McClelland (1972) baseia-se em três necessidades 

humanas para compor sua teoria da motivação (realização, poder e afiliação). 

Dentre as três necessidades, a de realização (n Realização) é a mais evidente entre 

os empreendedores. A ‘aceitação de riscos moderados’ está relacionada à 

necessidade de realização (n Realização) (McCLELLAND, 1972). 

Os empresários apresentam tendência a preferir circunstâncias de incerteza 

moderada onde seus esforços e habilidades influenciam o resultado, ou seja, o êxito 

faz com que se sintam realizados. Riscos altos representam menor possibilidade de 

êxito por mérito, implicando em pura sorte, como nos jogos de azar, e, geralmente, 

não proporcionam realização aos indivíduos com n Realização elevada. Atividades 

em que os riscos são muito baixos, o êxito é certo, praticamente não há incerteza 

quanto aos resultados o que não atrai empreendedores, pois não há a mobilização 

de suas capacidades, logo, não se realizam (McCLELLAND, 1972). 

A teoria da motivação de McClelland (1972) baseia-se em necessidades 

adquiridas, logo, a necessidade de realização (n realização) é adquirida no percurso 

da vida e não uma necessidade inata. A reflexão que deve ser feita é de como 

elevar a necessidade de realização dos alunos para que eles anseiem assumir mais 

riscos moderados? Outra possibilidade é que os alunos tenham a percepção de que 

não dispõem de um conjunto de conhecimentos e habilidades que lhes permitam 

assumir riscos moderados. Neste caso, o risco moderado passa a ser percebido 

como elevado. 
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Há também a possibilidade de que o ambiente não seja reconhecido como 

favorável pelos alunos, como por exemplo, falta de regulamentação no setor que 

pretende atuar, condições desfavoráveis na obtenção de crédito, legislação, entre 

outros. Estes fatores ambientais podem inibir a assunção de riscos. 

É possível estabelecer uma relação entre os dois comportamentos que 

apresentaram baixa pontuação, ‘persuasão e redes de contato’ e ‘correr riscos 

calculados’. Se os alunos ampliarem suas redes interpessoais, poderão contar como 

os recursos disponíveis na rede, desde conhecimentos, experiências e também 

recursos materiais, ampliarão os recursos disponíveis, para além dos individuais. 

Vergara (2012), quando relaciona as vantagens do trabalho em equipe, aborda a 

questão da assunção de riscos: “Posso ainda arrolar como vantagem do trabalho em 

equipe, que equipes têm tendência maior a assumirem riscos, porque a 

responsabilidade pelos resultados fica compartilhada” (VERGARA, 2012, p. 193). 

Portanto, em equipe, ou redes, há o compartilhamento de recursos e também 

do resultado. Aprender a atuar em rede pode contribuir para que os alunos 

assumam mais riscos moderados. 

Relacionando as pontuações obtidas por faixa etária (Tabela 7) observa-se 

que o grupo de respondentes com 26 anos ou mais foi o que apresentou pontuação 

superior em maior número de comportamentos. 

 

Tabela 7 – Relação dos comportamentos empreendedores por idade 

 
Comportamento 

Até 20 
anos 

21 a 25 anos 
26 anos 
ou mais 

Realização 

Busca de Oportunidades e Iniciativa 17,7 17,3 18,3 

 Correr Riscos Calculados 15,8 15,5 16,0 

Persistência 16,9 16,3 16,8 

Exigência de Qualidade e Eficiência 18,1 18,2 18,0 

Comprometimento 18,2 18,2 18,6 

Planejamento 

Busca de Informações 18,3 18,1 18,7 

Estabelecimento de Metas 19,1 18,7 18,8 

Planejamento e Monitoramento 
Sistemáticos 

16,6 17,0 17,3 

Poder 
Persuasão e Redes de Contato 16,3 15,8 16,3 

Independência e Autoconfiança 18,0 17,4 17,7 
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A análise das pontuações obtidas, considerando os alunos do 1º e 4º ano 

letivo (Tabela 8), não demonstrou que os alunos do 4º ano apresentam pontuação 

superior a dos alunos do 1º ano na maioria dos comportamentos pesquisados. 

É interessante observar que a pontuação dos comportamentos é crescente 

em relação à idade (Tabela 8), o que não foi constatado na análise da pontuação 

dos alunos do 1º ano letivo em relação ao 4º ano, sugerindo que a idade e a 

experiência de vida têm mais impacto na evolução dos comportamentos do que os 

programas oferecidos pelas IES.  

 

Tabela 8 – Pontuação dos cursos por ano letivo  

 

Na análise da relação dos resultados dos comportamentos empreendedores 

por curso (Gráfico 5) verifica-se que é o conjunto planejamento que obteve a maior 

média em relação aos demais conjuntos, independente do curso pesquisado, o que 

reforça a proposição de Sarasvathy (2001, 2003) de que o ensino está estruturado 

sob a lógica causal, ou seja, quando baseada no estabelecimento de objetivos e 

busca meios para alcançá-los. 

O conjunto Poder foi o que apresentou menor pontuação nos cursos, com 

exceção do curso de Publicidade & Propaganda e Sistemas da Informação. Estes 

Curso 1º ano 4º ano

Realização Administração de empresas 17,6 17,2

Sistemas da Informação 16,9 17,6

Comunicação visual/    design gráfico 17,1 16,7

Design de moda 17,1 16,8

Hotelaria 17,6 17,5

Publicidade e Propaganda 17,6 16,9

Planejamento Administração de empresas 18,3 18,2

Sistemas da Informação 18,1 19,1

Comunicação visual/    design gráfico 17,2 17,2

Design de moda 17,5 18,2

Hotelaria 18,6 17,8

Publicidade e Propaganda 18,4 17,2

Poder Administração de empresas 17,7 16,5

Sistemas da Informação 17,4 17,4

Comunicação visual/    design gráfico 16,1 15,5

Design de moda 16,8 17,2

Hotelaria 16,9 16,7

Publicidade e Propaganda 18,2 16,4
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obtiveram pontuação no conjunto ‘Poder’ superior a do conjunto ‘Realização’, mas 

ainda inferior ao ‘Planejamento’.  

O conjunto ‘Realização’, considerado por McClelland (1972) como de suma 

importância para o empreendedorismo, obteve pontuação intermediária em relação 

às outras duas, revelando que, em geral, os alunos desses cursos não apresentam a 

categoria Realização mais destacada.  

 

Gráfico 5 – Relação dos comportamentos empreendedores por curso 
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Analisando os resultados por sexo dos respondentes, percebe-se que os 

alunos do sexo feminino apresentaram pontuação ligeiramente superior no conjunto 

‘Realização’, enquanto os do sexo masculino não apresentaram o mesmo 

comportamento (Tabela 9). Embora as diferenças sejam sutis, podem estar 

demonstrando uma tendência.  

 

Tabela 9 – Relação dos comportamentos empreendedores por sexo 

 Comportamentos empreendedores Feminino Masculino Total 

Realização 

Busca de Oportunidades e Iniciativa 17,6 17,6 17,6 

Correr Riscos Calculados 15,4 16,0 15,7 

Persistência 16,7 16,5 16,6 

Exigência de Qualidade e Eficiência 18,2 18,0 18,1 

Comprometimento 18,4 18,1 18,3 

Planejamento 

Busca de Informações 18,2 18,3 18,2 

Estabelecimento de Metas 18,7 19,2 18,9 

Planejamento e Monitoramento 
Sistemáticos 

16,5 17,3 16,8 

Poder 
Persuasão e Redes de Contato 15,8 16,5 16,1 

Independência e Autoconfiança 17,4 18,1 17,7 

 

Outra variável que não foi contemplada nesta pesquisa, mas que contribui 

para explicar as diferenças de comportamento é a cultura, pois no dizer de Dolabela 

(2004) o empreendedorismo é fruto de uma cultura: 

Tudo indica que o empreendedorismo seja fruto de uma cultura. Embora 
haja dúvidas sobre a possibilidade de ensinar alguém a ser empreendedor, 
sabe-se que é possível que alguém aprenda a sê-lo em circunstâncias 
favoráveis ao autoaprendizado (DOLABELA, 2004, p. 110). 

Assim, o papel da IES é criar um ambiente cultural que favoreça o 

aprendizado e evolução do comportamento empreendedor.  

Neste sentido, as questões abertas contribuirão para visualizar o 

entendimento do aluno sobre o ensino empreendedor. 
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A questão é saber a importância que o aluno atribui ao ensino sobre 

empreendedorismo para sua vida profissional. O discurso dos alunos foram 

agregados em categorias (Tabela 10). A análise desta tabela permite visualizar que 

os alunos atribuem grande importância ao estudo sobre empreendedorismo (75,5%).  

 

Tabela 10 – Importância atribuída pelos alunos ao estudo do empreendedorismo 

Grau de 
importância 

Expressões utilizadas nas respostas 
Total 

(*) 
% sobre os 

respondentes 

Importante e 
muito importante 

Grande importância; Importância máxima; 
Extrema; Fundamental; Essencial;  Primordial; 
Ótimo caminho;  Muito contribuidor; Muito 
eficaz. 

185 75,5% 

Média 
Média; Mediano; Útil; Ajuda; Gosto; 
Interessante; Alguma importância; Razoável; 
Importância alternativa. 

25 10,2% 

Baixa 
Nenhuma importância; Não me interessa; Não 
vejo muita importância; Pouca importância 

25 10,2% 

Sem opinião 
Não tenho opinião a respeito; Não sei qual a 
importância;  Não sei; Nunca pensei em 
empreendedorismo 

10 4,1% 

Não responderam 
a pergunta  

157 39,1% 

Total 
 

402 100% 

(*) Curso de Publicidade & Propaganda não teve acesso às questões abertas – 59 participantes. 

Outros alunos atribuíram baixa importância ao ensino sobre o tema (10,2%), 

podem estar sinalizando uma visão ainda estreita dos respondentes sobre o tema ao 

entender que os estudos sobre empreendedorismo são válidos e úteis apenas para 

quem pretende dar início ao próprio negócio. As justificativas mais comuns 

encontradas nas respostas para a baixa importância atribuída ao ensino sobre 

empreendedorismo foram: ‘não é a carreira que planejei’, ‘não acho importante para 

o meu futuro’. 

Portanto a maioria dos alunos (75,5%) considera o ensino do 

empreendedorismo como uma expectativa de carreira profissional, independente do 

curso que realiza. 
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Outra questão visa identificar a rede de contatos (pessoas e instituições) que 

os alunos mencionam como importantes para uma ação empreendedora futura, ou 

seja, referências que o aluno buscaria para compor sua rede de relacionamento 

numa ação empreendedora (Tabela 10).  

Foram relacionados na Tabela 10 os relacionamentos citados por dez alunos 

ou mais. 

A resposta de maior incidência foi ‘nenhum relacionamento’. O que revela que 

o aluno não identificou, no momento em que respondeu o questionário, uma rede de 

relações que facilitaria sua ação empreendedora. Ficando restrito aos 

relacionamentos no contexto familiar e escolar, ou nenhum relacionamento. 

Entretanto, os relacionamentos de laços fortes, como os familiares, são 

comuns na fase inicial dos empreendimentos (VALE, GUIMARÃES, 2010), assim, é 

natural que alunos participantes da pesquisa considerem os familiares como 

relacionamentos importantes, mas, é necessário que tenham consciência da 

necessidade de ampliar essa rede, desenvolvendo relações de laços fracos 

(GRANOVETTER, 1985). Halinen e Törnroos (1998) também observaram que ao 

longo do processo de evolução de um empreendimento, os laços mais fortes ou de 

natureza mais pessoal vão perdendo a importância em prol de laços mais fracos e 

de natureza mais impessoal. A diversidade e composição das redes podem impactar 

nas chances de sobrevivência dos empreendimentos. 

Outra resposta frequente são os relacionamentos no trabalho, que são 

característicos de laços fracos. Vale (2007) tem a visão das empresas como 

“plataformas de relacionamentos”, de onde derivam muitas das novas iniciativas 

empreendedoras. O contexto organizacional provê acesso a conhecimentos e 

informações sobre oportunidades empreendedoras e contribuem com a formação de 

redes sociais, que facilitam a mobilização de recursos.  
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Tabela 11  – Relacionamentos que facilitariam a ação empreendedora 

mencionados pelos alunos 

Respostas 
Administraçã

o 
Design 
Gráfico 

Design de 
moda 

Hotelari
a 

Sistemas da 
Informação 

Tota
l (*) 

Nenhum 
relacionamento 

5 26 14 0 3 48 

Professores 11 12 7 10 1 41 

Relacinamentos no 
trabalho 

12 14 10 2 0 38 

Família 10 6 3 7 1 27 

Amigos 7 9 3 5 2 26 

Amigos da 
faculdade 

3 5 4 3 4 19 

Faculdade Senac 4 3 3 0 7 17 

Profissionais da 
área 

1 3 0 5 5 14 

(*) Curso de Publicidade & Propaganda não teve acesso às questões abertas – 59 participantes. 
Não respondeu: 159 participantes. 

Relacionamentos com outras empresas (fornecedores, clientes, órgãos de 

apoio), investidores e outros empreendedores são mencionados com menor 

frequência. 

Apesar da importância que os alunos atribuem ao ensino do 

empreendedorismo, eles não têm uma visão das estratégias que devem buscar para 

viabilizar esse processo. Isso torna-se claro quando não identificam quais as 

referências que devem buscar para tornar o projeto empreendedor viável. Eles 

restringem essa referência à família e a professores, da mesma maneira não 

valorizam os relacionamentos profissionais na área de conhecimento onde poderiam 

empreender e viabilizar um projeto empreendedor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os comportamentos empreendedores são importantes para o exercício de 

qualquer profissão, em instituição pública ou privada, à frente do próprio negócio ou 

como empregado. Reconhecendo essa importância, as IES, a partir da década de 

1980, iniciaram programas destinados ao empreendedorismo que foram sendo 

ampliados e atualmente é uma prática comum nas IES e em diversos cursos.  

O interesse pelo fenômeno empreendedor não é recente. Contribuições 

fundamentais são creditadas ao economista Schumpeter (1911) que associou o 

fenômeno ao motor do desenvolvimento econômico e, no seu cerne colocou a 

inovação cujo agente é o empreendedor. Os economistas consideravam o 

empreendedor como aquele que identificava oportunidades, criava 

empreendimentos e corria riscos. Visualizavam o empreendedor como alguém que 

age individualmente, de forma atomizada. 

Mas, o fenômeno passou a ser objeto de estudo entre os 

comportamentalistas. Dentre eles, destaca-se o psicólogo McClelland (1972) que 

desenvolveu pesquisas para identificar comportamentos empreendedores. Defendia 

que o sucesso em um empreendimento não dependia apenas de um bom plano de 

negócios ou de fontes de financiamento, mas está atrelado aos comportamentos do 

empreendedor. 

Um ponto de convergência entre os diferentes campos do conhecimento é a 

contribuição do empreendedorismo para o desenvolvimento econômico e social. 

Reconhecendo esta contribuição, políticas públicas têm sido implementadas, entre 

elas, destaca-se a educação para o empreendedorismo. 

Educar para o empreendedorismo requer o desenvolvimento de metodologias 

que promovam os comportamentos empreendedores. 

Esta pesquisa buscou identificar os comportamentos empreendedores nos 

alunos de uma IES, analisar os comportamentos em três conjuntos – ‘realização’, 

‘planejamento’ e ‘poder’ e identificar ações que poderão contribuir para o 

desenvolvimento de comportamentos empreendedores. 

Os resultados deste estudo revelaram que o conjunto ‘planejamento’ foi o que 

obteve a maior pontuação em relação aos demais conjuntos, independente do curso 

pesquisado, o que reforça a proposição de Sarasvathy (2001, 2003) de que o ensino 

está estruturado sob a lógica causal que estabelece objetivos e busca meios para 
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alcançá-los. O comportamento ‘estabelecimento de metas’, que faz parte do 

conjunto ‘planejamento’, foi o que obteve maior pontuação.  

Os comportamentos que apresentaram menor pontuação foram ‘correr riscos 

calculados’ que integra o conjunto ‘realização’ e ‘persuasão e redes de contato’ do 

conjunto ‘poder’. Estes comportamentos também obtiveram a menor pontuação em 

outros estudos realizados em 2004, 2008 e 2012. E, entre estes estudos também há 

uma variação decrescente desses dois comportamentos, de acordo com o ano da 

pesquisa. 

O conjunto ‘realização’, considerado por McClelland (1972) como de suma 

importância para o empreendedorismo, obteve pontuação intermediária em relação 

às outras duas, revelando que, em geral, os alunos desses cursos não apresentam a 

categoria realização mais destacada.  O conjunto ‘poder’ foi o de menor pontuação. 

Relacionando as pontuações obtidas por faixa etária observa-se que o grupo 

de respondentes com 26 anos ou mais foi o que apresentou pontuação superior nos 

comportamentos: (i) Busca de Oportunidades e Iniciativa; (ii) Correr Riscos 

Calculados; (iii) Persistência; (iv) Busca de Informações; (v) Planejamento e 

Monitoramento Sistemáticos, e (vi) Persuasão e Redes de Contato, comparando 

com os grupos de idade inferior. Não houve aumento na pontuação dos 

comportamentos quando analisados os resultados dos alunos do 1º e 4º ano letivo. 

A idade e a experiência de vida parecem exercer mais influência na pontuação do 

que os programas das IES.  

Os cursos de Administração, Hotelaria, Publicidade & Propaganda e Sistemas 

da Informação obtiveram pontuações mais elevadas comparadas com as dos cursos 

de Design Gráfico, Design de Moda. As razões que influenciam essas diferenças 

não foram pesquisadas, podendo ser objeto de estudos futuros. 

As redes de contato mencionadas pelos alunos, que facilitariam a ação 

empreendedora limitam-se aos relacionamentos do contexto familiar e amigos 

próximos, ou seja, característicos de laços fortes, o que é natural na fase inicial do 

empreendimento, mas, as IES precisam conscientizar os alunos da necessidade de 

ampliar essa rede, ampliando as relações características de laços fracos, que 

promovam atividades que estimulem a ampliação dessas redes sabendo que a 

diversidade na composição das redes pode impactar nas chances de sobrevivência 

dos empreendimentos.  
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Os resultados por sexo dos respondentes identificaram que os alunos do sexo 

feminino apresentaram pontuação ligeiramente superior no conjunto ‘realização’, 

enquanto os do sexo masculino destacaram-se no conjunto ‘planejamento’ e ‘poder’. 

Embora as diferenças sejam sutis, podem estar demonstrando uma tendência.  

Elevado número de respondentes atribuíram grande importância ao estudo 

sobre empreendedorismo para a vida profissional. Contudo, eles não têm a 

percepção do conteúdo do curso, o que a IES se propõe a desenvolver. Isso  tornou 

claro quando não identificaram quais as referências que devem buscar para tornar o 

projeto empreendedor viável. Eles restringem essa referência à família e  

professores, da mesma maneira não valorizam os relacionamentos profissionais nas 

áreas de formação específica, como fornecedores, associações de classe e órgãos 

de apoio, que poderiam viabilizar um projeto empreendedor. 

Pequena parcela de alunos atribuiu pouca importância ao ensino do 

empreendedorismo o que pode sinalizar uma visão limitada dos respondentes de 

que os estudos do empreendedorismo são úteis apenas para quem pretende dar 

início ao próprio negócio. Eles não associam o empreendedorismo com a carreira 

almejada. 

Há tendência dos programas de ensino estarem direcionados à lógica que 

privilegia o planejamento. É preciso ter claro que existem outras lógicas que 

norteiam o processo empreendedor, como o effectuation (SARASVATHY 2001, 

2003), e que demandam outros comportamentos que também viabilizam a ação 

empreendedora. Entre eles, ‘correr riscos calculados’ e ‘persuasão e redes de 

contato’, que apresentaram baixa incidência na pesquisa o que reforça a 

necessidade de desenvolver nos alunos habilidades relacionais e as redes de 

contato.  

A ampliação dessas redes implica na adição de recursos não apenas 

financeiros, mas também conhecimento e relacionamentos, que facilitam a ação 

empreendedora. A evolução do comportamento ‘persuasão e redes de contato’ 

poderá contribuir para a evolução do comportamento ‘correr riscos calculados’, pois 

o aluno hábil na articulação de redes compartilha recursos, o que favorecerá a 

assunção de riscos.  

Contudo, as práticas de ensino em empreendedorismo adotadas, tanto pela 

IES pesquisada quanto nas instituições pesquisadas pela Endeavor (MILLER; 

MELHADO, 2012), apontam para ações voltadas ao desenvolvimento individual. As 
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competições por planos de negócios, em geral, são realizadas em grupos, mas 

embora haja interação entre os membros do grupo, não há colaboração entre eles. 

Os programas e metodologias adotadas pelas IES, que se dedicam ao ensino 

individual e atomizado, precisam dar espaço às atividades em rede, onde cada 

integrante contribui com um conjunto de recursos tangíveis e intangíveis. No modelo 

de rede, os empreendimentos deixam de ser de um único ator e passam a ser de um 

grupo de pessoas, que compartilham interesses e responsabilidades. O desafio 

nesta mudança não é pequeno, pois requer das IES um ambiente cultural que 

privilegie a coesão e os interesses sociais, a cooperação e as parcerias. 

A cultura é uma variável que não foi contemplada nesta pesquisa, e, também, 

poderá ser objeto de estudo futuro contribuindo para explicar as diferenças de 

comportamento identificadas.  

Outra limitação deste estudo foi a impossibilidade de acompanhar uma turma 

do 1º ano até o 4º ano para saber o que mudou no seu comportamento 

empreendedor. Assim, outros estudos são necessários, que contemplem os alunos 

no ingresso e no final do curso, a fim de avaliar os comportamentos 

empreendedores em dois momentos distintos. 

Outra possibilidade de avaliar o desempenho dos alunos pela IES é 

acompanhar a evolução dos alunos após o termino dos cursos. Com isso é possível 

visualizar seus comportamentos ao longo do tempo e as determinações sociais que 

condicionam seu comportamento empreendedor. Assim, o relacionamento das IES 

com os egressos contribuiria para reelaborar metodologias e o conteúdo dos 

programas de ensino. Esse acompanhamento implica na manutenção de uma rede 

social que articula os egressos e a IES. A instituição passaria a ser uma articuladora 

de redes, deixando de valorizar a perspectiva individual para privilegiar a cultura 

focada nas relações sociais. 

 

  



74 
 

REFERÊNCIAS 

 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa, Portugal: Edições 70, 1979.  
 
BARON, R. A.; SHANE, S. A. Empreendedorismo: uma visão do processo. São 
Paulo: Cengage Learning, 2010. 
 
BATISTA, C. H. Estudo comparativo do desenvolvimento das características 
comportamentais empreendedoras dos alunos da disciplina de 
empreendedorismo durante o primeiro semestre letivo de 2004 nos cursos de 
Administração e Turismo & Lazer da FURB. 2004. 86 f. Dissertação (Mestrado em 
Administração de Empresas) ‒ Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 
Santa Catarina, 2004.  
 
BROCKHAUSS Sr., R. H.; HORWITZ, P. S. The psychology of the entrepreneur. In: 
SEXTON, Donald L.; SMILOR, Raymond W. (Eds.). The art and science of 
entrepreneurship. Cambridge, Mass.: Ballinger, 1986. p. 25-48.    
 
CANTILLON, R. [1755]. Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general. 
México: Fondo de Cultura Economica, 1950. 
 
CAPELLA, A. C. N.; LEITE, L. Q. Inovação, mudança e defesa de ideias em políticas 
públicas: o papel dos empreendedores. In: ENCONTRO NACIONAL DA 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO, 2013, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: ENANPAD, 2013. 
 
CARBONE, P. P. et al. Gestão por competência e gestão do conhecimento. Rio 
de Janeiro: FGV, 2005. 
 
CARLAND, J. W.; CARLAND, J. A.; HOY, F. An Entrepreneurship Index: an empirical 
validation. Frontiers of Entrepreneurship Research, v. 25, n. 3, p. 244-265, 1992. 
 
CARNEIRO, P. D. P. Metodologia Fuzzy aplicada para predição do 
comportamento empreendedor. 2008. 73 f. Dissertação (Mestrado Profissional em 
Administração de Empresas) ‒ Faculdade de Economia e Finanças IBMEC, Rio de 
Janeiro, 2008.  
 
CASSON, M. C. The Entrepreneur: an Economic Theory. Oxford: Martin Robertson, 
1982. 
 
CHELL, E. Networking entrepreneurship and microbusiness behavior. 
Entrepreneurship and Regional Development, v. 12, n. 3, p. 195-214, 2000. 
 
COOLEY, L. Seminário para fundadores de empresa. Manual del Capacitador. 
Washington: MSI, 1991. 
 
______. Entrepreneurship training and the strengthening of entrepreneurial 
performance. Final Report. Washington: USAID, 1990. (Contract N. DAN-5314-C-
00-3074-00). 



75 
 

DEGEN, R. O Empreendedor: fundamentos de iniciativa empresarial. São Paulo: 
Pearson, 2005.  
 
DIAS, T. R. F. V. et al. Características comportamentais empreendedoras relevantes 
e comuns: um estudo com os alunos membros de duas empresas juniores. In: 
SEMINÁRIO EM ADMINISTRAÇÃO, 13., 2010, São Paulo. Anais... São Paulo: 
SEMEAD, 2010. Disponível em:  
<http://www.ead.fea.usp.br/Semead/13semead/resultado/trabalhosPDF/932.pdf>. 
Acesso em: 26 out. 2013. 
 
DIAS, T. R. F. V.; MARTENS, C. D. P.; BOAS, A. A. V. B. Estudo das características 
comportamentais empreendedoras dos estudantes membros de duas empresas 
juniores. In: SIMPÓSIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO, LOGÍSTICA E 
OPERAÇÕES INTERNACIONAIS, 15., 2012, São Paulo. Anais... São Paulo: 
SIMPOI, 2012. Disponível em: 
<http://www.simpoi.fgvsp.br/index.cfm?FuseAction=arquivo.monta&ID_EdicaoArquiv
o=2012&Pagina=busca_det&ID=241>. Acesso em: 26 set. 2013. 
 
DOLABELA, F. O segredo de Luiza. 30. ed. São Paulo: Cultura Editores 
Associados, 2006. 
 
______. Oficina do empreendedor. 6. ed. São Paulo: Editora de Cultura, 2004. 
 
DOWBOR, L. O que acontece com o trabalho? 3. ed. São Paulo: Senac, 2006.  
 
DRUCKER, P. F. Inovação e espírito empreendedor: prática e princípios. São 
Paulo: Cengage Learning, 2008. 
 
DUTRA, J. S. Gestão de pessoas: modelos, processos, tendências e perspectivas. 
São Paulo: Atlas, 2008. 
 
ENDEAVOR. Empreendedorismo nas universidades brasileiras. [S.l.: s.n.]: 2012. 
 
FILION, L. J. Empreendedorismo: empreendedores e proprietários-gerentes de 
pequenos negócios. Revista de Administração, São Paulo, v. 34, n. 2, p. 5-28, 
abr./jun. 1999a.  
 
FLEURY, A.; FLEURY, M. T. L. Estratégias empresariais e formação de 
competências: um quebra-cabeça caleidoscópico da indústria brasileira. São Paulo: 
Atlas, 2001. 
 
FREITAS, A. B. Traços brasileiros para uma análise organizacional. In: MOTTA, 
Fernando C. Prestes; CALDAS, Miguel. (Orgs.). Cultura organizacional e cultura 
brasileira. São Paulo: Atlas, 2007.  
 
FREITAS, M. E. Cultura organizacional: evolução e crítica. São Paulo: Cengage 
Learning, 2008. 
 
  



76 
 

GAMA, H. C.; BEDÊ, M. A.; MOREIRA, R. de F. Sobrevivência das empresas no 
Brasil. São Paulo: SEBRAE, jul. 2013. (Coleção Estudos e Pesquisa). Disponível 
em: 
<http://bis.sebrae.com.br/GestorRepositorio/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/93
772f4f62b0716c573d3a9ed5a6a3aa/$File/4456.pdf>. Acesso em: 23 out. 2013. 
 
GIMENEZ, F. A. P. Empreendedorismo e pequena empresa: dezesseis haikaiis 
um pouco de prosa e outros versos. Curitiba: Edição do Autor, 2013. 
 
GIMENEZ, F. A. P.; INACIO JUNIOR, E.; SUNSIN, L. A. S. B. Uma investigação 
sobre a tendência do comportamento empreendedor. In: SOUZA, E. C. L. (Org.). 
Empreendedorismo: competência essencial para pequenas e médias empresas. 
Brasília: UnB, 2001. p. 9-28.  
 
GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR (GEM). Empreendedorismo no 
Brasil: 2012. Curitiba: IBQP, 2012.   
 
GRANOVETTER, M. Economic action and social structure: the problem of 
embeddedness. American Journal of Sociology, v. 91, n. 3, p. 481-510, 1985. 
 
______. The strength of weak ties. American Journal of Sociology, v. 78, n. 6, p. 
1360-1380, 1973. 
 
HALINEN, A.; TÖRNROOS, J. A. The role of embeddedness in the evolution of 
business networks. Scandinavian Journal of Management, v. 14, n. 3, p. 187-205, 
1998.  
 
HALTER, M. New Migrants in the Marketplace: Boston’s Ethnic Entrepreneurs. 
Massachusetts: University of Massachusetts Press, 1995. 
 
HASHIMOTO, M. Espírito empreendedor nas organizações. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012a. 
 
______. Centros de empreendedorismo acadêmicos no Brasil: uma análise 
contextualizada. São Paulo: Anapege, 2012b. 
 
HÉRBERT, R. F.; LINK, A. N. In search of the meaning of entrepreneurship. Small 
Business Economics, v. 1, n. 1, p. 39-49, 1989. 
 
HISRICH, R. D.; PETERS, M. P.; SHEPHERD, D. A. Empreendedorismo. 7. ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2009. 
 
HOLANDA, S. B. de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.  
 
HULL, D. L.; BOSLEY, J. J.; UDEEL, G. G. Enewing the hunt for the Heffalump: 
identifying potential entrepreneurs by personality characteristics. America Journal of 
Small Business Management, v. 18, n. 1, p. 11-18, 1980. 
 
  



77 
 

IIZUKA, E. S.; JUNQUEIRA, L. A. P. Produção acadêmica em gestão social: visita 
aos Anais dos EnAPEGS de 2007 a 2012. In: COLÓQUIO INTERNACIONAL 
SOBRE PODER LOCAL, 12., 2012, Salvador. Anais... Salvador: Editora da UFBA 
(CIAGS), 2012. v. 1, p. 1. 
 
INÁCIO JUNIOR, E.; GIMENEZ, F. A. P.  Potencial empreendedor: um instrumento 
para mensuração. Revista de Negócios, Blumenau, v. 9, n. 2, p. 107-116, abr./jun. 
2004. 
 
JUNQUEIRA, L. A. P. Gestão social: organização, parceria e redes sociais. In: 
CANÇADO, A. C. et al. (Orgs.). Os desafios da formação em gestão social. 
Palmas-TO: Provisão, 2008. p. 87-103. 
 
KATZ, J. A. The institution and infrastructure of entrepreneurship. Entrepreneurship 
Theory and Practice, v. 15, n. 3, p. 85-102, 1991. 
 
KOTLER, P. Administração de marketing. Tradução de Bazán Tecnologia e 
Linguística. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000. 
 
LEBOYER, C. L. A crise das motivações.  São Paulo: Atlas, 1994. 
 
LEITÃO, M. Saga brasileira: a longa luta de um povo por sua moeda. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Record, 2011.  
 
LENZI, F. C. Os empreendedores corporativos nas empresas de grande porte: 
um estudo da associação entre tipos psicológicos e competências empreendedoras. 
2008. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) – Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 
 
LIKERT, R. A technique for the measurement of attitudes. The Science Press: 
New York, 1932. (Archives of Psychology, n. 140). 
 
LIMA, E. et al. Intenções e atividades empreendedoras dos estudantes universitários 
‒ Relatório de estudo GUESSS Brasil 2011. Caderno de Pesquisa, São Paulo, n. 
2011-01. São Paulo: UNINOVE, 2011. Disponível em:  
<http://www.guesssurvey.org/PDF/2011/finalissimo-Relatorio-GUESSS-Brasil.pdf>. 
Acesso em: 25 out. 2013.  
 
LIZOTE, S. A.; VERDINELLI, M. A.; SILVEIRA, A. Relação entre autoeficácia e 
competências empreendedoras: um estudo com graduandos de administração. In: 
SEMINÁRIOS EM ADMINISTRAÇÃO, 16., 2013, São Paulo. São Paulo: SEMEAD, 
2013. Disponível em: 
<http://www.semead.com.br/16semead/resultado/trabalhosPDF/509.pdf>. Acesso 
em: 26 out. 2013. 
 
LOPES, R. M. Educação empreendedora: conceitos, modelos e práticas. Rio de 
Janeiro: Elsevier; SEBRAE, 2010. 
 



78 
 

MARTENS, C. D. P.; FREITAS, H. Influência do ensino de empreendedorismo nas 
intenções de direcionamento profissional dos estudantes. Estudo & Debate, Lajeado, 
v. 15, p. 71-95, 2008. 
 
MARTINELLI, A. O contexto do empreendedorismo. In: MARTES, A. C. B. (Org.). 
Redes e sociologia econômica. São Carlos: EdufsCar, 2009. p. 207-237. 
 
MARTINELLI, A. Uma perspectiva italiana do empreendedorismo: entrevista com 
Alberto Martinelli. RAE - eletrônica, São Paulo, v. 6, n. 2, jul./dez. 2007.  Disponível 
em: <http://rae.fgv.br/rae-eletronica/vol6-num2-2007/perspectiva-italiana-
empreendedorismo-entrevista-com-alberto-martinell>. Acesso em: 18 jan. 2014. 
 
______. Entrepreneurship and management. In: SMELSER, N. J.; SWEDBERG, R. 
(Eds.). The handbook of economic sociology. Princeton: Princeton University 
Press, 1994. 
 
McCLELLAND, D. A sociedade competitiva: realização e progresso social. Rio de 
Janeiro: Expressão e Cultura, 1972. 
 
MENZIES, T. V. University-based Entrepreneurship Centers: Frameworks for 
Analysis. Disponível em: 
<http://sbaer.uca.edu/research/usasbe/2009/PaperID205.pdf>. Acesso em: 16 jan. 
2014.  
 
MILLER, A.; MELHADO, J. P. Empreendedorismo nas universidades brasileiras. 
São Paulo: Endeavor Brasil, 2012.  
 
MORIN, E.; CIURANA, E. R.; MOTTA, R. D. Educar na era planetária – o 
pensamento complexo como método de aprendizagem pelo erro e incerteza 
humana. Brasília, DF: Cortez, 2003. 
 
MORRIS, M. Setting the Stage: Center Development Track. Pennsylvania: Global 
Consortium of Entrepreneurship Center Annual Meeting, Pennsylvania State 
University, Oct., 2010.  
 
MOTTA, F. C. P.; CALDAS, M. P. (Orgs.). Cultura organizacional e cultura 
brasileira. São Paulo: Atlas, 1997.  
 
OLIVEIRA, G. L. Por uma ressignificação do conceito de cidadania mundial: 
investigações preliminares. 2008. Dissertação (Mestrado em Direito Internacional e 
Integração Econômica) ‒ Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
2008. 
 
OLIVEIRA, J. M. Lócus de controle e a efetividade empresarial em 
microempresários do Estado do Rio Grande do Norte. 2010. Dissertação 
(Mestrado em Administração de Empresas) ‒ Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, Natal, 2010. 
 
  

http://rae.fgv.br/rae-eletronica/vol6-num2-2007/perspectiva-italiana-empreendedorismo-entrevista-com-alberto-martinell
http://rae.fgv.br/rae-eletronica/vol6-num2-2007/perspectiva-italiana-empreendedorismo-entrevista-com-alberto-martinell


79 
 

PAIVA JUNIOR, F.; GONÇALVES, C. A.; MELO, S. B. Empreendedorismo e 
relacionamento: um composto de confiança e adaptabilidade. In: ENCONTRO DE 
ESTUDOS SOBRE EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DE EMPRESAS, 4., 2005, 
Londrina. Anais... Londrina: UEM/UEL, 2005. 
 
PARDINI, D. J.; BRANDÃO, M. M. Competências empreendedoras e sistemas de 
relações sociais: a dinâmica dos construtos na decisão de empreender nos serviços 
de fisioterapia. In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 2007, Rio de Janeiro. 
Anais... Rio de Janeiro: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Administração (ANPAD), 2007. 
 
PINHEIRO, A.; GIAMBIAGI, F.; GOSTKORZEWICZ, J. A economia brasileira nos 
anos 90: o desempenho macroeconômico do Brasil nos anos 90. Rio de Janeiro: 
BNDES, 1999. 
 
PINTO, A. M. G.; JUNQUEIRA, L. P. Relações de poder em uma rede do terceiro 
setor: um estudo de caso. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 
43, n. 5, p. 1091-1116, set./out. 2009.  
 
POCHMANN, M. Situação do jovem no mercado de trabalho no Brasil: um 
balanço dos últimos 10 anos. São Paulo: Centro de Estudos Sindicais e de 
Economia do Trabalho, Universidade Estadual de Campinas, 2007a. 
 
PRADO JUNIOR, C. Formação do Brasil contemporâneo. 3. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1948.  
 
PREITE SOBRINHO, W. Primeira faculdade do Brasil completa 200 anos. Folha de 
São Paulo on-line, São Paulo, 18 fev. 2008. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u372876.shtml>. Acesso em: 20 out. 
2013. 
 
RICHARDSON, R. J. et al. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 
1999. 
 
RIFKIN, J. O fim dos empregos. São Paulo: Makron Books do Brasil, 1995. 
 
SARASVATHY, S. D. Entrepreneurship as a science of the artificial. Journal of 
Economic Psychology, v. 24, p. 203-220, 2003. 
 
______. Causation and Effectuation: Toward a theoretical shift from economic 
inevitability to entrepreneurial contingency. Academy of Management Review, v. 
26, n. 2, p. 243-288, 2001. 
 
SCHUMPETER, J. A teoria do desenvolvimento econômico.  São Paulo: Nova 
Cultural, 1997. 
 
______. Can Capitalism survive? New York: Harper & Row, 1952.  
 



80 
 

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
(SEBRAE). Manual de operacionalização do projeto Empretec. Brasília: 
SEBRAE, 2001. 
 
SERAFIM, M. C.; LEÃO, I. Uma perspectiva italiana do empreendedorismo: 
entrevista com Alberto Martinelli. Redalyc, Universidad Autónoma del Estado de 
México, 2007. Disponível em: 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=205114656007>. Acesso em: 10 dez. 2013. 
 
SILVA, S. S. Características comportamentais empreendedoras: um estudo 
comparativo entre empreendedores e intraempreendedores. 2006. Dissertação 
(Mestrado Profissional em Gestão e Estratégia em Negócios) ‒ Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro, 2006.  
 
SPENCER JR., L. M.; SPENCER, S. M. Competence at Work: models for superior 
performance. New York: John Wiley and Sons, 1993.  
 
TASIC, I.; ANDREASSI, T. Strategy and entrepreneurship: decision making and 
creation under uncertainty. Journal of Operations and Supplt Chain 
Managenment, v. 1, n. 1, p. 12-23, Jan./June 2008. 
 
TIMMONS, J. A. Characteristics and role demands of entrepreneurship. American 
Journal of Small Business, v. 3, n. 1, p. 5-17, 1978.  
 
TRUZZI, O. M. S.; SACOMANO, M. N. Economia e empreendedorismo étnico: 
balanço histórico da experiência paulista. Revista de Administração de Empresas, 
v. 47, n. 2, p. 37-48, abr./jun. 2007.  
 
VALE, G. M. V.; GUIMARÃES, L. O. Redes sociais na criação e mortalidade de 
empresas. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 50, n. 3, p. 325-
337, jul./set. 2010 . 
 
VALE, G. M. V. Territórios vitoriosos: o papel das redes organizacionais. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2007. 
 
______. Laços como ativos territoriais: análise das aglomerações produtivas na 
perspectiva do capital social. 2006. Tese (Doutorado em Administração de 
Empresas) ‒ Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2006. 
 
______. O empreendedor como um articulador de redes e artífice do crescimento. 
In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 29., 2005, Brasília. Anais... Brasília: 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD), 
2005. 
 
VASCONCELLOS, G. M. R. Empreendedores e redes de relacionamento. In: 
ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 31., 2007, Rio de Janeiro. Anais... Rio 
de Janeiro: Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Administração (EnANPAD), 2007. 



81 
 

VERGARA, S. C. Gestão de pessoas. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Porto Alegre: Martin 
Claret, 2004. 
 
WOOD, T. J.; CALDAS, M. P. Antropofagia organizacional. Revista de 
Administração de Empresas, São Paulo, v. 38, n. 4, p. 6-17, out./dez. 1998. 
 
ZARIFIAN, P. Objetivo competência: por uma nova lógica. São Paulo: Atlas, 2001. 
 
 
Sites consultados 
 
 
BRASIL. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Disponível em: 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/LeisComplementares/2006/leicp123.htm>. 
Acesso em: 25 out. 2013.  
 
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO (CNPq). Busca de informações. Disponível em: 
<http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/>. Acesso em: 21 out. 2013. 
 
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). 
Nosso trabalho. [19--]. Disponível em: 
<http://www.pnud.org.br/NossosProjetos.aspx>. Acesso em: 21 out. 2013. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Histórico. Disponível em: 
<https://www.ufba.br/historico>. Acesso em: 1 nov. 2013.  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. Origenes. Disponível em: 
<http://www.unc.edu.ar/institucional/historia/origenes>. Acesso em: 1 nov. 2013. 
 
  

http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/
http://www.pnud.org.br/NossosProjetos.aspx%20-%20acesso%20em%2021/10/2013
https://www.ufba.br/historico%3e.%20Acesso%20em:%201%20nov.%202013
http://www.unc.edu.ar/institucional/historia/origenes.%20Acesso%20em:%201%20nov.%202013


82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

  



83 
 

APÊNDICE 1 

 

Características Comportamentais Empreendedoras (CCE’s) 

 

Data: ______/______/__________ 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome (opcional):____________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _______________________Idade: ______________ Sexo: ________ 

Curso: ____________________________________________________________________ 

Semestre:___________ 

 

INSTRUÇÕES 

 

A avaliação das características comportamentais empreendedoras é baseada em estudos 

desenvolvidos por David McClelland, pesquisador de Harvard, que se especializou em 

comportamento empreendedor. 

A. Leia atentamente cada questão e decida qual melhor se aplica a você (considere como 

você é e não como gostaria de ser). Seja honesto(a) consigo mesmo(a). Lembre-se de 

que ninguém faz tudo corretamente, nem mesmo é desejável que se saiba fazer tudo. 

B. Assinale a alternativa que melhor o descreve. 

C. O questionário é constituído por 55 questões breves. 

D. Algumas afirmações podem ser similares, mas nenhuma é exatamente igual – NÃO 

DEIXE DE RESPONDÊ-LAS. 

E. Este questionário se constitui de diferentes etapas em sequência. Leia atentamente cada 

uma das questões. 
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QUESTIONÁRIO 

Item Nunca 
Raras 
vezes 

Algumas 
vezes 

Usualmente Sempre 

01) Esforço-me para realizar as coisas que devem ser 
feitas. 

     

02) Quando me deparo com um problema difícil, levo 
muito tempo para encontrar a solução. 

     

03) Termino meu trabalho a tempo.      

04) Aborreço-me quando as coisas não são feitas 
devidamente. 

     

05) Prefiro situações em que posso controlar ao 
máximo o resultado final. 

     

06) Gosto de pensar no futuro.      

07) Quando começo uma tarefa ou projeto novo, coleto 
todas as informações possíveis antes  de dar 
prosseguimento a ele. 

     

08) Planejo um projeto grande dividindo-o em tarefas 
mais simples. 

     

09) Consigo que os outros apoiem minhas 
recomendações. 

     

10) Tenho confiança que posso ser bem-sucedido em 
qualquer atividade que me proponha executar. 

     

11) Não importa com quem fale, sempre escuto 
atentamente. 
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Item Nunca 
Raras 
vezes 

Algumas 
vezes 

Usualmente Sempre 

12) Faço as coisas que devem ser feitas sem que os 
outros tenham que me pedir. 

     

13) Insisto várias vezes para conseguir que as outras 
pessoas façam o que desejo. 

     

14) Sou fiel às promessas que faço.      

15) Meu rendimento no trabalho é melhor do que o das 
outras pessoas com quem trabalho. 

     

16) Envolvo-me com algo novo só depois de ter feito 
todo o possível para assegurar o seu êxito. 

     

17) Acho uma perda de tempo me preocupar com o 
que farei da minha vida. 

     

18) Procuro conselhos das pessoas que são 
especialistas no ramo em que estou atuando. 

     

19) Considero cuidadosamente as vantagens e 
desvantagens de diferentes alternativas antes de 
realizar uma tarefa. 

     

20) Não perco muito tempo pensando em como posso 
influenciar as outras pessoas. 

     

21) Mudo a maneira de pensar se outros discordam 
energicamente dos meus pontos de vistas. 

     

22) Aborreço-me quando não consigo o que quero.      

23) Gosto de desafios e novas oportunidades.      

24) Quando algo se interpõe entre o que eu estou 

tentando fazer, persisto em minha tarefa. 

     

25) Se necessário, não me importo de fazer o trabalho 

dos outros para cumprir um prazo de entrega. 

     

26) Aborreço-me quando perco tempo.      

27) Considero minhas possibilidades de êxito ou 

fracasso antes de começar atuar. 

     

28) Quanto mais específicas forem minhas 

expectativas em relação ao que quero obter na vida, 

maiores serão minhas possibilidades de êxito. 

     

29) Tomo decisões sem perder tempo buscando 

informações. 

     

30) Trato de levar em conta todos os problemas que 

podem se apresentar e antecipo o que faria caso 

sucedam. 

     

31) Conto com pessoas influentes para alcançar 

minhas metas. 

     

32) Quando estou executando algo difícil e desafiador, 

tenho confiança em meu sucesso. 

     

33) Tive fracassos no passado.      

34) Prefiro executar tarefas que domino perfeitamente 

e em que me sinto seguro. 

     

35) Quando me deparo com sérias dificuldades, 

rapidamente passo para outras atividades. 

     

36. Quando estou fazendo um trabalho para outra 

pessoa, me esforço de forma especial, para que fique 

satisfeita com o trabalho. 
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Item Nunca 
Raras 

vezes 

Algumas 

vezes 
Usualmente Sempre 

37) Nunca fico totalmente satisfeito com a forma como 

são feitas as coisas; sempre considero que há uma 

maneira melhor de fazê-las. 

     

38) Executo tarefas arriscadas.      

39) Conto com um plano claro de vida.      

40) Quando executo um projeto para alguém, faço 

muitas perguntas para assegurar-me de que entendi o 

que quer. 

     

41) Enfrento os problemas na medida em que surgem, 

em vez de perder tempo antecipando-os. 

     

42) Para alcançar minhas metas, procuro soluções que 

beneficiem todas as pessoas envolvidas em um 

problema. 

     

43) O trabalho que realizo é excelente.      

44) Em algumas ocasiões obtive vantagens de outras 

pessoas. 

     

45) Aventuro-me a fazer coisas novas e diferentes das 

que fiz no passado. 

     

46) Tenho diferentes maneiras de superar obstáculos 

que se apresentam para a obtenção de minhas metas. 

     

47) Minha família e vida pessoal são mais importantes 

para mim do que as datas de entregas de trabalho 

determinadas por mim. 

     

48) Encontro a maneira mais rápida de terminar os 

trabalhos, tanto em casa quanto no trabalho. 

     

49) Faço coisas que as outras pessoas consideram 

arriscadas. 

     

50) Preocupo-me tanto em alcançar minhas metas 

semanais quanto minhas metas anuais. 

     

51) Conto com várias fontes de informação ao procurar 

ajuda para a execução de tarefas e projetos. 

     

52) Se determinado método para enfrentar um 

problema não der certo, recorro a outro. 

     

53) Posso conseguir que pessoas com firmes 

convicções e opiniões mudem seu modo de pensar. 

     

54) Mantenho-me firme em minhas decisões, mesmo 

quando as outras pessoas se opõem energicamente. 

     

55) Quando desconheço algo, não hesito em admiti-lo.      
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1. Qual a importância que você atribui ao estudo de empreendedorismo para sua vida 
profissional? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
2. Quais relacionamentos (instituições e pessoas) você desenvolveu que facilitariam a sua 

ação empreendedora? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 

 

Pontuação das Características Comportamentais Empreendedoras 

 

Para cada uma das 55 questões do questionário foi atribuída uma resposta que 

corresponde a uma pontuação: 

 

Nunca =  1 ponto 

Raramente =  2 pontos 

Às vezes =  3 pontos 

Frequentemente = 4 pontos 

Sempre =  5 pontos  

 

As questões estão vinculadas a um comportamento empreendedor. A somatória ou 

subtração do total dessas questões irão compor a pontuação do comportamento 

empreendedor. 

Conjunto Comportamento Empreendedor 
Questões (Q.) a serem somadas ou 

subtraídas (-) 
Soma 

adicional 

Realização 

Busca de oportunidades e iniciativa Q.1 Q.12 Q.23 (-)Q.34 Q.45 6 

Persistência Q.2 Q.13 Q.24 (-)Q.35 Q.46 6 

Comprometimento Q 3 Q.14 Q.25 Q.36 (-)Q.47 0 

Exigência de qualidade e eficiência Q.4 Q.15 Q.26 Q.37 Q.48 6 

Correr riscos calculados Q.5 Q.16 Q.27 (-)Q.38 Q.49 6 

Planejamento 

Estabelecimento de metas Q.6 (-)Q.17 Q.28 Q.39 Q.50 6 

Busca de informações Q.7 Q.18 (-)Q.29 Q.40 Q.51 6 
Planejamento e monitoramento 
sistemáticos Q.8 Q.19 Q.30 (-)Q.41 Q.52 6 

Poder 
Persuasão e rede de contatos Q.9 (-)Q.20 Q.31 Q.42 Q.53 6 

Independência e autoconfiança Q.10 (-)Q.21 Q.32 Q.43 Q.54 6 

Fator de correção Q.11 (-)Q.22 (-)Q.33 (-)Q.44 Q.55 18 

 

Fator de correção 

 

A partir da pontuação total das características comportamentais, é necessário 

verificar o fator de correção que é utilizado para corrigir a possível tendência do respondente 

apresentar uma imagem altamente favorável de si mesmo. 
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As questões 11, 22, 33, 44 e 55 referem-se ao fator de correção. As questões 22, 33 

e 44 devem ser subtraídas. Se o resultado for maior que 20, então a pontuação das 10 

características comportamentais deve ser corrigida: 

 

Resultado da soma 
das questões 11, 22, 

33, 44 e 55 
Fator de correção  

24 ou 25 7 

22 ou 23 5 

20 ou 21 3 

19 ou menos 0 

 

Para ajustar a pontuação das características comportamentais deve-se subtrair o 

fator de correção, chegando à pontuação final. 
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APÊNDICE 3 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

Prezado(a) Sr(a), 
 
Meu nome é Cristiane Silva Penteado Bertolino. Sou aluna do mestrado em Administração 
de Empresas da Pontifícia Universidade Católica – PUC/SP. Estou convidando você a 
participar da minha pesquisa por motivo da sua posição e vivência em relação ao ensino 
sobre empreendedorismo. O título da pesquisa é “Desenvolvimento do comportamento 
empreendedor dos jovens em uma Instituição de Ensino superior”. Estou sendo orientada 
pelo Prof. Dr. Luciano Antonio Prates Junqueira, docente da Faculdade de Administração da 
PUC/SP. 
 
O objetivo deste estudo é observar a evolução das dez características comportamentais 
empreendedoras conforme proposto pelo psicólogo e pesquisador David McClelland (1972). 
Serão pesquisados alunos do primeiro e do último ano de cursos de bacharelado de uma 
Instituição de Ensino Superior (IES). Sua participação será por meio de um questionário com 
55 questões de múltipla escolha e duas questões abertas. 
 
Segundo a resolução CNS/MS nº 196/96, uma pesquisa que envolve seres humanos, 
independente da área de conhecimento, pode trazer riscos. Porém, considera-se que os 
riscos nesta pesquisa são muito pequenos, pois o objetivo é analisar a evolução de 
características empreendedoras nos alunos, a partir das respostas obtidas no questionário, 
para ampliar o conhecimento acadêmico sobre a eficiência do ensino a partir da análise dos 
dados obtidos na pesquisa. 
 
Os resultados deste estudo serão publicados no texto da dissertação, em revistas e 
congressos científicos. Por esse motivo, assegura-se o sigilo sobre informações específicas 
sobre você. Caso se faça necessário tratar as informações especificamente, não serão 
revelados nomes ou qualquer informação que possa levar à sua identificação. Além disso, 
você pode solicitar abandonar sua participação na pesquisa sem nenhum prejuízo. 
 
Fico à disposição para qualquer questionamento sobre os objetivos, justificativas e 
metodologia deste estudo. 
 
Pesquisadora:      Orientador: 
Cristiane Silva Penteado Bertolino   Luciano Antônio Prates Junqueira 
Celular: 11 98708.1438    Email: junq@pucsp.br 
Email: cris.bertolino@yahoo.com.br 
 
Comitê de Ética da PUC/SP 
Tel: 11 3670.8466 
Email: cometica@pucsp.br 
 
 
Atenciosamente 
 
 
Cristiane Silva Penteado Bertolino 
Mestranda em Administração de Empresas – PUC/SP 
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