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1 - INTRODUÇÃO 

Atualmente, um dos maiores problemas das IES (Instituições de Ensino Superior) está 

no grande percentual de bacharéis que elas formam e lançam no mercado a cada ano, que se 

mostra em dissonância com a realidade dos dias atuais nos quais sobressaem altos índices de 

desemprego. Esse cenário emerge, principalmente, devido ao enxugamento do quadro de 

funcionários nas grandes corporações, reestruturações, fechamento, privatizações, 

robotização, informatização, fusões, ferramentas administrativas como o downsizing 

(HENRY, FRANCES e LEITH, 2005) e níveis de crescimento da economia girando na casa 

de 2% ao ano. Dessa forma, da década de 90 até os dias atuais, a história brasileira tem 

presenciado a crescente busca pelo auto-emprego, caracterizado pelo surgimento de 

empreendedores involuntários, representados principalmente por recém-formados e por 

trabalhadores demitidos de suas empresas. 

Em convergência com este quadro, surgem as profundas transformações vivenciadas 

nas últimas décadas nos mais diferentes aspectos – políticos, sociais, tecnológicos e 

econômicos – que têm gerado insegurança em toda a sociedade devido a uma grande sensação 

de incerteza que os domina. Esse cenário pressionou por mudanças nas estratégias 

competitivas, visto que se tem reduzido gradativamente a intensidade da vantagem 

competitiva conseguida através do lançamento de novos produtos e serviços. Por outro lado, 

ainda, o tempo desta vantagem é igualmente curto e vem se reduzindo nas últimas décadas. 

Instala-se, então, um ambiente de “hipercompetição” nos quais as organizações são obrigadas 

a buscar novas formas de gestão com predomínio no desenvolvimento da capacidade de 

inovação de seus indivíduos, ou seja, por meio de ações intra-empreendedoras e/ou de 

empreendedorismo corporativo (VARGAS, 2002).  

Kuratko, Ireland e Hornsby (2001) enfatizam que ocorreu uma revolução ao longo das 

décadas de 80 e 90 sobre o valor das ações empreendedoras como contribuinte para o 

desempenho das empresas. Foi um período no qual as empresas estavam redefinindo seus 

negócios enquanto pensavam em como usar melhor seus recursos humanos e aprendiam a 

competir na economia global. Salientam ainda que algumas das companhias mais conhecidas 

do mundo tiveram que suportar transformações dolorosas para ficarem mais empreendedoras, 

através de anos de reorganização e reestruturação promovendo mudanças na identidade ou 

cultura destas empresas, enquanto fundiam em seu âmago o novo espírito empreendedor ao 

longo de suas operações. 
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Barringer e Bluendorn (1999) contribuem ao dizer que o empreendedorismo 

corporativo é um fenômeno de comportamento no qual, todas as empresas se posicionam 

dentro de um continuum que se enquadra de altamente conservador a altamente 

empreendedor. Empresas empreendedoras são tomadoras de risco, inovadoras e pró-ativas 

enquanto que empresas conservadoras são adversas ao risco, menos inovadoras e adotam o 

“esperar pra ver”. O posicionamento da empresa neste continuum é chamado de intensidade 

empreendedora, que vai atuar como um termômetro da capacidade competitiva da 

organização dentro de um ambiente turbulento.  

Diante de todo este cenário, um dos caminhos que poderiam ser e vêm sendo trilhados 

na busca de inserção das IES e universidades na sociedade atual seria prover suas grades 

curriculares da graduação e, mais recentemente ainda, da pós-graduação (lato e strictu sensu) 

com o ensino de empreendedorismo em conjunto com as disciplinas e práticas didático-

pedagógicas mais recomendadas para essa abordagem. Essa mudança acarretaria em lançar no 

mercado não mais simples administradores prontos para gerenciar grandes corporações e sim 

pessoas arquitetadas de conhecimentos para vir a abrir um negócio, um empreendimento, 

assim como buscar inovações dentro das empresas em que trabalham, atuando como 

empreendedores corporativos, e contribuindo para a contínua inserção e sobrevivência das 

organizações dentro de ambientes cada dia mais complexos.   

Esse papel da universidade pode variar de aluno para aluno, desde um estímulo ao 

comportamento empreendedor para os que nunca tiveram contato com o campo - 

encorajando-os e ofertando os conhecimentos e habilidades necessárias para empreender, até 

uma consolidação das características comportamentais empreendedoras para aqueles que já 

possuem um passado que foi formando seu comportamento empreendedor no percorrer de sua 

vida, como experiência profissional, família empreendedora, influência de parentes e amigos, 

dentre outros. Estes são considerados fatores sociais que contribuem na formação do 

empreendedor e que devem ser levados em consideração na avaliação de seu desenvolvimento 

(FILION, 1999). 

Para se atingir este objetivo, a universidade tem que viabilizar novos meios de ensino 

que incitem maior criatividade e busca do novo, sem deixar de lado o atual, que em muitas 

circunstâncias ainda é o mais pedagógico. 
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1.1 - OBJETIVO GERAL: 

A partir das considerações precedentes, apresenta-se o objetivo da presente pesquisa: 

Analisar a formação do comportamento empreendedor dos discentes e egressos 

da pós-graduação lato sensu em Planejamento e Gestão de Negócios do Unicenp e a 

contribuição desse curso no seu estímulo ou desenvolvimento. 

 

 

1.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar uma análise comparativa das motivações que levam os discentes a 

empreender na empresa ou no negócio próprio; 

• Descrever quais as disciplinas e práticas didático-pedagógicas utilizadas para a 

formação empreendedora dos discentes e a sua contribuição no estímulo ou 

desenvolvimento de seu comportamento empreendedor; 

• Investigar se ocorreu uma sinergia entre os contextos de aprendizado do curso, dos 

fatores sócio-econômicos e de suas motivações no estímulo ou desenvolvimento de 

seu comportamento empreendedor; 

• Descrever quais os principais receios e expectativas dos discentes em abrir um 

negócio; 

• Descrever quais os principais objetivos profissionais dos alunos após a conclusão do 

curso; 

 

 
1.3 - Justificativa Teórica e Prática 

 Os pequenos empreendimentos são de grande importância nos países em 

desenvolvimento face à contribuição que exercem na geração de emprego e renda. Em 

conseqüência imediata, esses empreendimentos atuam como fonte de crescimento econômico, 

exercendo um papel essencial na distribuição de renda. Porém, em vias de fato, nem sempre o 

governo enxerga o potencial que esse segmento pode oferecer em benefícios a sua população. 

 De qualquer forma, a busca por gerir um negócio próprio tornou-se uma válvula de 

escape no qual grande parte da população brasileira está se inserindo para afugentar-se do 
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desemprego, atuando, principalmente, como empreendedores involuntários (FILION, 1999a), 

contribuindo para reduzir os efeitos econômicos e sociais de um ciclo recessivo, ou para 

retomar o crescimento econômico. 

Pesquisadores sociais de todo o país têm, então, se interessado por essa chave do 

desenvolvimento econômico-social, constatado por meio de um vertiginoso interesse a 

respeito das práticas empreendedoras e da criação de empresas ocorrido nos últimos cinco 

anos no Brasil. Tamanho interesse incorreu em um grande desenvolvimento da pesquisa e 

estudo do empreendedorismo e das PMEs (Pequenas e Médias Empresas), facilmente 

constatado ao observarem-se os tópicos de publicações dos principais congressos e encontros 

acadêmicos, os quais estão destinando um bom espaço ao tema “empreendedorismo”.  

Como será verificado em capítulos posteriores, o contexto empreendedor utilizado 

nesta pesquisa abrange também o empreendedorismo corporativo, ou seja, aquele em que 

empreende-se dentro de organizações. Este campo do empreendedorismo é considerado um 

dos principais aspectos responsáveis pelo desenvolvimento organizacional e econômico, 

assim como para geração de riqueza. Em conseqüência, acadêmicos e profissionais do 

mercado também têm mostrado interesse crescente neste campo desde meados dos anos 

oitenta devido ao efeito benéfico na revitalização e performance das empresas (ANTONCIC e 

HISRISH,  2004), principalmente quando inseridas em ambientes competitivos que desafiam 

o gerenciamento tradicional frente as descontinuidades criadas pela economia global, alta 

volatilidade, hipercompetição, mudanças demográficas, competição baseada no conhecimento 

e desaparecimento de setores acompanhado pelo enorme crescimento de outros (DESS, 

LUMPKIN e COVIN, 1997).  

Um dos fatos que recebeu maior destaque neste contexto foi a grande expansão de 

Programas e Centros de Empreendedorismo gerados dentro das IES, a inclusão de disciplinas 

deste campo de estudo nas grades curriculares de seus cursos, em especial o de administração 

e ainda, num período mais recente, a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, ou seja, 

especializações e MBAs, assim como de pós-graduação strictu sensu – mestrados e 

doutorados. Todos voltados a desenvolver o perfil empreendedor em seus alunos e estimulá-

los na iniciativa de desenvolver um negócio próprio e/ou incorporar o “espírito 

empreendedor” dentro das empresas em que trabalham, atuando, então, como empreendedores 

corporativos. 

 Este estudo pretende enriquecer a área de pesquisa em questão, por meio do 

levantamento de informações com os alunos da pós-graduação lato sensu quanto ao 

desenvolvimento de seu comportamento empreendedor, estimulado no percorrer do curso, e 
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ainda se estão aplicando-as na prática na empresa em que trabalham ou na geração de 

negócios próprios. Desta maneira, a pesquisa contribuirá para a melhor compreensão do 

desenvolvimento do comportamento empreendedor na pós-graduação lato sensu, visto que 

este segmento ainda está carente de pesquisas no campo do ensino de empreendedorismo.  

Outro motivo fundamental em optar-se pela pós-graduação emerge do perfil de seus 

discentes. Diferentemente da graduação, os alunos que ingressam em um curso de 

especialização ou MBA já estão integrados, em sua maioria, ao mercado de trabalho e com 

uma experiência profissional mais consolidada. Essa experiência os deixam mais maduros e 

responsáveis – qualidades essenciais para trabalhar no campo do empreendedorismo, assim 

como os tornam mais aptos a estarem inserindo inovações nas empresas em que trabalham ou 

mesmo a abrirem negócios próprios, estimulados pelos conhecimentos e network acumulados 

durante anos de trabalho – o que não se observa com freqüência em alunos de graduação, que 

em sua maioria ainda atuam como estagiários, sem uma extensa experiência profissional, 

muitas vezes necessária para encorajá-los a empreender. 

 A justificativa prática desta pesquisa está vinculada à contribuição que será dada a IES 

participante, para o aperfeiçoamento de seu curso de pós-graduação lato sensu em Gestão de 

Negócios, com o objetivo de: desenvolver em seus alunos o perfil empreendedor por meio de 

práticas didático-pedagógicas mais adequadas a este novo ensino, assim como a escolha de 

disciplinas que estejam em sinergia com o propósito de desenvolver habilidades e 

comportamentos empreendedores em seus alunos. 

 

 

1.4– ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A presente pesquisa está estruturada em quatro capítulos. O primeiro capítulo 

compreende a introdução, a apresentação da atualidade e importância do tema de pesquisa, a 

formulação do problema, a descrição dos objetivos de pesquisa, o objetivo geral e objetivos 

específicos, seguidos da justificativa teórica e prática. 

O segundo capítulo consiste na elaboração da base teórico-empírica, que serve de 

amparo para a proposta da pesquisa. Este capítulo está divido em quatro seções principais. A 

primeira abordará as origens, conceitos e desenvolvimento do empreendedorismo, assim 

como sua estreita ligação com conceituações vinculadas à inovação e importância para o 

desenvolvimento sócio-econômico brasileiro.  A segunda seção tratará especificamente do 

tema empreendedorismo corporativo, com o delineamento de suas várias vertentes e 
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diferenças conceituais na literatura. Já a terceira seção apresenta as características do 

comportamento empreendedor, que é colocado como inerente tanto para o empreendedor 

independente como para o empreendedor corporativo. Finalizando, a quarta seção diz respeito 

à formação empreendedora, no qual é realizado um relato de seu desenvolvimento histórico 

durante as últimas décadas; mostra-se a importância do tema e os principais debates 

relacionados ao mesmo; as principais metodologias, práticas didático-pedagógicas e apoios 

para o ensino de empreendedorismo; e, conclui retratando seu contexto atual.  

No terceiro capítulo é apresentada a metodologia a ser utilizada para a realização da 

pesquisa, que está dividido em duas seções principais. A primeira apresenta a especificação 

do problema a ser pesquisado, junto a apresentação das categorias de análise e definições 

constitutivas e operacionais. Já a segunda seção, refere-se sobre a delimitação da pesquisa, no 

qual serão discorridos: o seu delineamento, coleta e tratamento dos dados, análise dos dados e, 

finalizando, as limitações da pesquisa. 

O quarto capítulo aborda os resultados da pesquisa de campo e documental. 

Primeiramente efetiva-se uma descrição sobre o histórico e características da Pós-Graduação 

em Planejamento e Gestão de Negócios do Unicenp. Em seguida, é delineada a forma como o 

curso (uma das variáveis independente) estimula ou desenvolve os comportamentos 

empreendedores de seus discentes. Para isto são analisadas suas práticas pedagógicas e 

disciplinas. Em um terceiro momento, é analisada a segunda variável independente: os 

“fatores sócio-econômicos” da vida dos discentes que também foram ou são responsáveis pelo 

mesmo processo estudado na variável anterior. Para fechar a análise, elaborou-se uma síntese 

das principais conclusões da pesquisa. 

O capítulo de conclusão, então, fecha a pesquisa de dissertação apontando e 

ressaltando os principais achados da pesquisa quanto a contribuição do curso de pós-

graduação e dos fatores sócio-econômicos no estimulo ou desenvolvimento do 

comportamento empreendedor de seus discentes. Em um último momento, há a apresentação 

das referências bibliográficas utilizadas para a confecção da mesma. 
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2 – BASE TEÓRICO-EMPÍRICA 

O referencial teórico está dividido em quatro seções: a primeira faz uma análise das 

origens do termo empreendedorismo, traz algumas definições de empreendedorismo e 

empreendedor – escolhendo e justificando uma delas, relaciona o empreendedorismo ao 

contexto da inovação e, finalizando, mostra a importância do tema no contexto sócio-

econômico brasileiro. A segunda seção aborda de forma mais específica o campo do 

empreendedorismo corporativo, em decorrência de algumas de suas especificidades, seguido 

pela seção relativa a comportamento empreendedor. E como última seção, aborda-se questões 

relativas à formação empreendedora: desde seu histórico, contexto atual, até as metodologias, 

recursos e práticas pedagógicas mais destacadas na literatura. 

 

 

2.1 – EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 

   

  2.1.1 - Origem 

 Dentre os estudos sobre a temática do empreendedorismo, os enfoques que recebem 

maior destaque, por estarem sendo utilizados com maior intensidade no campo científico, são: 

o econômico, representado principalmente pelo pensador Schumpeter (1982) e o 

comportamental, no qual recebe grande destaque o pensador McClelland. Sinteticamente, os 

economistas tendem a associar empreendedorismo com inovação, enquanto os 

comportamentalistas concentram-se nas características criativas e intuitivas dos indivíduos 

empreendedores (SOUZA, 2005). O que se nota claramente, é que economistas, psicólogos, 

sociólogos e outros pesquisadores de ciências sociais têm desenvolvido múltiplas perspectivas 

sobre o empreendedorismo, cada um usando sua cultura, lógica e metodologias, estabelecidas 

em graus diferentes de acordo com seus próprios campos. Em conseqüência, não há uma 

definição aceita como única na literatura, que por sua vez é amparada com muitas e 

frequentemente contraditórias definições (SCHUETZ, 2005). 

 Os primeiros economistas a utilizarem a expressão entrepreneur, retirada do termo 

francês “entreprende” que pode ser traduzido como o significado de “empreender”, foram: 

Richard Cantillon e Jean Baptiste Say no período do século XVIII e início do século XIX. 

Desde então, palavras relacionadas a esta, que compartilham origens semânticas comuns 

(como: empreendedorismo, empreendedor, empresa e empreendimento), entraram no 
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cotidiano e passaram a ser usadas correntemente para denotar uma larga variedade de assuntos 

e situações (MATLAY, 2005).  

 Richard Cantillon era um banqueiro, que atualmente poderia ser descrito como um 

capitalista de risco, sempre em busca de oportunidades de negócios, preocupado com o 

gerenciamento inteligente de negócios e a obtenção de rendimentos otimizados para o capital 

investido. O empreendedor foi identificado, então, por esta função econômica em lugar do 

tipo de personalidade ou estado social (SCHUETZ, 2005). Say, por sua vez, considerava o 

desenvolvimento econômico como resultado da criação de novos empreendimentos. Foi 

considerado um economista, pois naquela época (segunda metade do século XX) as ciências 

gerenciais não existiam (FILION, 1999a). 

Seus estudos mostravam que eles não só estavam interessados em economia, mas 

também em empresas, criação de empreendimentos, desenvolvimento e gerenciamento de 

negócios, de modo que isso os permitiu considerar os empreendedores como pessoas que 

corriam riscos porque investiam seu próprio dinheiro. Em 1911, Schumpeter associou o 

conceito de maneira mais clara à inovação, focando a sua essência na percepção e no 

aproveitamento das novas oportunidades no âmbito dos negócios, sempre vinculado com criar 

uma nova forma de uso dos recursos nacionais, em que eles sejam deslocados de seu emprego 

tradicional e sujeitos a novas combinações (FILION, 1999a). Os principais tipos de inovação 

que os empreendedores buscam e geram, segundo o mesmo autor, são: (1) introdução de um 

novo produto ou melhora de qualidade deste produto, (2) introdução de um novo método de 

produção, (3) abertura de um novo mercado, (4) utilização de novas fontes de provisão de 

matérias-primas, (5) executando alguma nova forma organizacional de indústria (SCHUETZ, 

2005). Esses meios de busca da inovação possibilitam ao empreendedor contribuir para o 

desenvolvimento da economia capitalista, promovendo o que ele denomina de “destruição 

criativa”, processo que emerge como fundamental para acionar e manter funcionando o motor 

capitalista (SOUZA, 2005). Na concepção dos economistas modernos, Drucker (1987) aponta 

o empreendedor como de grande importância e impacto para a economia ao influenciá-la e 

moldá-la profundamente. 

Dois autores tiveram destaque nas teorias comportamentalistas – representados por 

psicólogos, psicoanalistas, sociólogos e outros especialistas do comportamento humano. O 

primeiro foi Max Weber, que identificou o sistema de valores como um elemento 

fundamental para a explicação do comportamento empreendedor. Via os empreendedores 

como inovadores e pessoas independentes cujo papel de liderança nos negócios inferia uma 

fonte de autoridade formal. O segundo autor foi David C. McClelland que realmente deu 
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inicio a contribuição das ciências do comportamento para o empreendedorismo (FILION, 

1999). Ele não definia empreendedores da mesma forma que o restante da literatura, pois 

afirmava que: “Um empreendedor é alguém que exerce controle sobre uma produção que não 

seja só para o seu consumo pessoal. De acordo com a minha definição, um executivo em uma 

unidade produtora de aço na União Soviética é um empreendedor” (MCCLELLAND, 

1961:65 apud FILION 1999). 

  

 

2.1.2 – Empreendedorismo e o Empreendedor 

O termo “empreendedorismo” tem sido usado de maneira ascendente. A mídia tende a 

identificar e premiar indivíduos, organizações e nações que alcançam o sucesso por meio de 

seu “espírito empreendedor”. Como termo genérico, o empreendedorismo tem sido usado em 

uma grande variedade de contextos e cobre uma larga gama de significados e situações 

(MATLAY, 2005). As definições variam em diferentes atividades, incluindo a criação de 

negócios ou empresas, o desenvolvimento de novas combinações, a exploração de 

oportunidades, criação ou busca de novas oportunidades dentro de uma empresa 

(empreendedorismo corporativo), a união de fatores de produção, dentre outros. Desta forma, 

as razões da falta de consenso são oriundas do fato de que o conjunto de pesquisas em 

empreendedorismo é, geralmente, efetivado por indivíduos que abordam o empreendedorismo 

a partir dos pressupostos de suas próprias áreas de estudo (GIMENEZ e INÁCIO-JÚNIOR, 

2002). 

Essa imersão do empreendedorismo em diversas áreas possibilitou que a pesquisa e 

desenvolvimento do empreendedorismo e da educação empreendedora se expandissem 

exponencialmente. Os temas que caracterizam essas recentes pesquisas sobre empreendedores 

e criação de novos negócios nos últimos anos são os que seguem abaixo (KURATKO, 2004): 

1. Financiamentos de novos negócios, incluindo técnicas financeiras inovadoras; 

2. Empreendedorismo corporativo (intraempreendedorismo) e a necessidade da 

cultura empreendedora nas organizações ter ganho muita atenção durante os 

últimos anos; 

3. Educação empreendedora: tornou-se um dos tópicos mais fervorosos em 

escolas de negócios e universidades.  

4. Estratégias empreendedoras; 
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5. Os domínios empreendedores e gerenciais não são mutuamente exclusivos mas 

têm algo em comum até certa extensão; 

6. A grande variedade entre os tipos de empreendedores e seus métodos que 

utilizam para alcançar o sucesso, motivando pesquisas sobre seus aspectos 

psicológicos, que podem predizer sucessos futuros; 

7. Os riscos da carreira empreendedora, principalmente as exigências e o nível de 

stress. 

8. Mulheres e minorias empreendedoras que emergem em números sem 

precedentes. 

9. O espírito empreendedor tornando-se universal, julgando-se pelo enorme 

crescimento do interesse em empreendedorismo ao redor do mundo; 

10. As contribuições econômicas e sociais dos empreendedores. Novas empresas e 

negócios familiares têm feito uma imensa contribuição para criação de 

trabalho, inovação e renovações econômicas. 

Portanto, em vista o leque de contribuições que o empreendedorismo propicia às 

nações, aos indivíduos, às empresas e ao campo de pesquisa, uma definição universal do 

termo empreendedorismo é de difícil constatação. Diversos autores têm contribuído na 

tentativa de desenvolver um conceito que abrace grande parte das características 

empreendedoras, como, por exemplo, Drucker (1986), que aborda o empreendedorismo não 

apenas como a criação de pequenas e novas empresas. Na sua concepção, estes aspectos não 

são suficientes para que se determine uma empresa como sendo empreendedora. É preciso 

que se crie algo novo, diferente, que se mude ou transforme valores. Uma empresa, mesmo 

que motivada por uma oportunidade, mas que não promova uma inovação, não é considerada 

empreendedora para Drucker. Em convergência a este conceito, Carton, Hofer e Meeks 

(1998) defendem que a criação de um novo negócio independente é claramente classificado 

como empreendedorismo, assim como a criação de uma nova subsidiária que busca 

desenvolver novas linhas de negócios ou a criação de uma nova divisão que almeja um 

mercado internacional, que também pode ser considerado empreendedorismo – que neste 

estudo será denominado empreendedorismo corporativo e receberá um tratamento mais 

profundo no próximo tópico. 

O conceito de empreendedorismo foi inicialmente abordado por Schumpeter (p.54, 

1982), que abraça também as organizações: 
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Chamamos de “empreendimentos” à realização de combinações novas; 
chamamos “empresários” aos indivíduos cuja função é realizá-las. Esses 
conceitos são um tempo mais amplo e mais restrito do que no uso comum. 
Mais amplos, porque em primeiro lugar chamamos “empresários” não 
apenas aos homens de negócio “independentes” em uma economia de 
trocas, (...), mas todos que de fato preenchem a função pela qual definimos 
o conceito, mesmo que sejam, (...), empregados “dependentes” de uma 
companhia, como gerentes, membros da diretoria, etc (...) não é necessário 
que ele deva ser conectado permanentemente com uma firma individual, 
muitos “financistas”, “promotores” não o são, mas ainda podem vir a ser 
empreendedores segundo nosso senso. 

Desta forma, Schumpeter definiu qual o significado de empreendedorismo 

(“empreendimento”) e conclui que aqueles que executam estas funções são “empresários”, 

que pode ser tomado como sinônimo de empreendedores nesta pesquisa. Primeiramente, em 

sua definição o empreendedorismo envolve a criação de uma organização que persegue uma 

oportunidade. Segundo, ele não limita esta perseguição a novos negócios, ele também permite 

a existência do empreendedorismo dentro de uma organização existente. Terceiro, 

Schumpeter faz referência ao fato de que uma pessoa se transforma em empreendedora 

quando ela age. Finalmente, empreendedorismo é definido pela natureza de ações executadas 

(CARTON, HOFER e MEEKS, 1998). 

Dolabela (1999) e Carland et al (1984), por sua vez, compartilham de conceituações 

semelhantes para o emprego do termo empreendedorismo: designa principalmente as 

atividades de indivíduos que se prestam a geração de competências e de riquezas, sejam 

através da aquisição e transformação de conhecimentos em produtos ou serviços, na geração 

do próprio conhecimento ou na inovação em áreas como marketing, produção, organização, 

etc. 

Dentre a literatura recente, Gartner (1989) lista trinta e duas definições diferentes do 

termo “empreendedor” com o objetivo de mostrar que: existem muitas definições, porém 

algumas delas são vagas; poucos estudos empregam a mesma definição; cada autor busca a 

sua definição em particular; falta acordo sobre quem é o empreendedor; a existência de um 

grande número de características associadas ao empreendedor leva a um perfil cheio de 

contradições.  

Uma conceituação muito difundida e utilizada é a proposta pelo GEM – Global 

Entrepreneurship Monitor
1, divulgada anualmente em seus relatórios. O último relatório, 

referente ao ano de 2005, classifica os empreendedores independentes quanto ao estágio de 

seus negócios, dividindo-os em iniciais e estabelecidos: 
                                                
1 GEM – é uma pesquisa internacional liderada pela London Business School e o Babson College (EUA) cuja 
proposta é avaliar o empreendedor no mundo a partir de indicadores comparáveis. 
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Empreendedores iniciais: são aqueles cujos empreendimentos têm até 42 
meses de vida, três anos e meio, período em que a literatura considera 
capital para a sobrevivência de um empreendimento. Esses empreendedores 
(...) subdividem-se em dois tipos: nascentes: aqueles à frente de negócios 
em implantação – busca de espaço, escolha de setor, estudo de mercado etc. 
(...) e novos: seus negócios já estão em funcionamento e geraram 
remuneração por pelo menos três meses. 
Empreendedores estabelecidos: aqueles à frente de empreendimentos com 
mais de 42 meses (GEM, 2006). 

Na tentativa de mostrar as diferentes conceituações que envolvem os empreendedores 

independentes e corporativos, Sharma e Chrisman (1999, p.8) fazem uma proposta conceitual 

para empreendedorismo e empreendedor que integra claramente os conceitos de 

empreendedor independente e corporativo em uma única definição: “Os empreendedores são 

indivíduos ou grupos de indivíduos, que agindo independentemente ou como parte de um 

sistema corporativo, criam organizações novas ou instigam renovação ou inovação dentro de 

uma organização existente”. 

Stevenson e Gumpert (apud LOPES JR e SOUZA, 2005) não adotam a hipótese de 

que empreendedorismo seja “tudo ou nada”, ou traços que algumas pessoas ou organizações 

possuem e outras não. Os autores compreendem o empreendedorismo dentro de um contexto 

de variação de comportamento, onde o indivíduo se situa em um continuum que possui, como 

extremos, o administrador mais voltado para o status quo e o administrador com perfil 

empreendedor, orientado para a mudança, inovação e identificação de oportunidades. Na 

mesma linha conceitual, Gimenez e Machado (2000) afirmam que o empreendedorismo é 

melhor visto como um comportamento transitório que apresenta muito da situação enfrentada 

pelo empreendedor. Portanto, não se trata de ser ou não ser empreendedor, mas de se situar 

dentro de um espectro de pessoas menos ou mais empreendedoras. Tal caráter transitório do 

comportamento empreendedor também é adotado por Filion (1999, p.19) em sua conceituação 

de empreendedor, que é largamente utilizada como referência na literatura de 

empreendedorismo: 

O empreendedor é uma pessoa criativa, marcada pela capacidade de 
estabelecer e atingir objetivos e que mantém alto nível de consciência do 
ambiente em que vive, usando-a para detectar oportunidades de negócios. 
Um empreendedor que continua a aprender a respeito de possíveis 
oportunidades de negócios e a tomar decisões moderadamente arriscadas 
que objetivam a inovação, continuará a desempenhar um papel 
empreendedor. (...) Na verdade, muitas pessoas têm um papel 
empreendedor (...), seja por trabalharem em grandes corporações (como 
intraempreendedores ou empreendedores corporativos), seja por tornarem-
se auto-empregados sem criarem uma empresa. 
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Filion (1999) ainda faz uma síntese do seu ponto de vista sobre a consecução de um 

empreendedor, baseado em uma pesquisa realizada por ele em todo o mundo: o empreendedor 

é um ser social, produto do meio em que vive (época e lugar), são influenciados pelos hábitos, 

práticas e valores das pessoas. Se uma pessoa vive em um ambiente empreendedor, ele 

enxergará isso como algo positivo e se sentirá estimulado a criar seu próprio negócio.  

Nessa perspectiva, o empreendedorismo é um fenômeno cultural, ou seja, 

empreendedores nascem por influência do meio em que vivem, são influenciados pelos 

hábitos, práticas e valores das pessoas. Existem famílias mais empreendedoras do que outras, 

assim como cidades, regiões e países. Assim, aprende-se a ser empreendedor pela convivência 

com outros empreendedores. 

Outro conceito interessante é utilizado por Gimenez e Inácio-Júnior (2002, p. 2), que 

aborda o empreendedorismo como sendo a busca por “resultado tangível ou intangível de uma 

pessoa com habilidades criativas, sendo uma complexa função de experiências de vida, 

oportunidades, habilidades e capacidades individuais e que no seu exercício está inerente à 

variável risco, tanto em sua vida como em sua carreira do empreendedor”. 

Desta forma, as conceituações de Gimenez e Inácio-Júnior (2002) e Filion (1999) 

serão utilizadas nesta pesquisa, pois incorporam o empreendedor corporativo assim como o 

empreendedor independente, os quais as pessoas podem estar inseridas dentro de um 

continuum, sendo elas mais ou menos empreendedoras. Portanto, o conceito aqui utilizado 

reforça a visão do comportamento empreendedor como uma característica transitória e de 

empreendedorismo como um comportamento, fortemente influenciado por condições sociais, 

econômicas e estruturais de apoio e estímulo ao desenvolvimento empreendedor. 

Com relação aos fatores que induzem um indivíduo ao processo de empreendimento, 

William Gartner (1985) divulga no Academy of Management sua concepção sobre uma 

estrutura para descrever a criação de novos negócios por empreendedores, através da tentativa 

de organizar as diversas variáveis que têm sido usadas para descrever tal fenômeno. 

A criação do novo negócio é um fenômeno multidimensional; cada variável 
descreve apenas uma das dimensões (...) os empreendedores e suas firmas 
variam enormemente. As ações que eles realizam ou não e os ambientes em 
que eles operam e aos quais eles respondem são igualmente diversificados – 
e todos esses elementos formam combinações complexas e específicas na 
criação de cada novo negócio (GARTNER, p.697, 1985) 

 No estudo do autor, sugere-se que as diferenças entre empreendedores e seus negócios 

são muito maiores do que o presumido. Assegura, ainda, que esta diversidade pode ser ainda 

maior do que a diferença entre negócios empreendedores de negócios não empreendedores – 
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mostrando ser este, então, um complexo e multidimensional fenômeno, como na figura 

abaixo.    

 

Figura 1: Variáveis na Criação de Novos Negócios 

 

 

Fonte: Adaptado de Gartner (1985). 

 

Desta forma, o autor conclui que cada variável que compõe a criação de um novo 

negócio pode ser alocada sob cada uma das quatro dimensões da estrutura – tornando-a um 

instrumento utilizado para observar a enorme variedade de exemplos de criação de novos 

negócios. Assegura, ainda, que tentativas de diferenciar empreendedores e seus negócios de 

não empreendedores e seus negócios, como a de Carland et al (1984), avançaram na noção de 

que os empreendedores possuem características semelhantes. No entanto, existe uma clara e 

INDIVÍDUOS 

AMBIENTE ORGANIZAÇÃO 

Necessidade de 
realização 
Lócus de controle 
Propensão a tomar 
risco 
Satisfação no trabalho 
Experiência de 
trabalho 
Idade 

Acessibilidade a suprimentos 
Acessibilidade a clientes e novos 
mercados 
Influência governamental 
Proximidade a universidades 
Acessibilidade a transportes 
Condições de vida 
Alta porcentagem de imigrantes na 
região 
Larga base industrial 
Barreiras a entrada 
Rivalidade entre competidores 
Poder de barganha dos compradores 
Poder de barganha dos fornecedores 

Custos de liderança 
Diferenciação 
Foco 
Novos produtos ou serviços 
Entrada de franquias 
Joint ventures 
Venda de divisão 
Favorecimento a compras 
do governo 
 

PROCESSO 

A localidade do empreendedor como oportunidade 
de negócio 
Os recursos acumulados pelo empreendedor 
Os produtos e processos do empreendedor 
As respostas dos empreendedores ao governo e 
sociedade 



 15 

larga variação nos tipos de novos negócios iniciados, cada qual motivado por diferentes 

variáveis: “Por exemplo, há similaridades entre a criação de uma loja de colchões d’água por 

estudantes de 20 anos de idade e a criação de uma companhia de computadores pessoais por 

três engenheiros? As diferenças entre eles são mais importantes do que as similaridades?”.  

Essa fundamentação é essencial nesta pesquisa, visto que o estudo tenta diferenciar-se 

das demais pesquisas em ensino de empreendedorismo ao buscar analisar o comportamento 

empreendedor de discentes de pós-graduação lato sensu, os quais estão imersos em uma série 

de variáveis dentro das quatro dimensões da figura 1, como educação, presença de experiência 

nos empreendedores, satisfação no trabalho, idade, novos produtos ou serviços na 

organização, dentre outros – que contribuem para a formação de seu comportamento 

empreendedor.  

Como será discutido mais adiante, um número pouco expressivo destas variáveis 

atuando na vida de um indivíduo, não o impossibilita de vir a empreender visto que as 

características comportamentais dos empreendedores não são natas, elas podem vir a ser 

desenvolvidas. Um dos caminhos a percorrer nesse processo, é a busca por cursos voltados 

para a formação de um empreendedor, ou aqueles que possuem um enfoque no campo, 

podendo ser este um ponto de partida para a pessoa adquirir os conhecimentos, habilidades e 

características fundamentais do empreendedor. Após sua inserção em algum ramo de 

empreendimento (seja independente ou corporativo), este conjunto de fatores será 

aperfeiçoado no percorrer de sua vida, seja através da própria experiência no trabalho, 

relacionamento com outros empreendedores, contato direto com fornecedores e outras 

empresas, novos cursos, dentre outros. 

  

 

 2.1.3 - Empreendedorismo e Inovação 

 A possibilidade do desenvolvimento de inovações – seja de produtos, processos ou 

serviços, que o empreendedorismo possibilita é muito abordado na literatura (GARTNER, 

1985), atrelando-a de maneira clara à mudança e busca de oportunidades (BRAZEAL e 

HERBERT, 1999; DRUCKER, 1989; SOUZA, 2005). O empreendedor vê a mudança como 

norma e como sendo sadia, está sempre buscando a mudança, reage a ela, e a explora como 

sendo uma oportunidade (DRUCKER, 1989). Inovação tem forte vínculo com mudança, com 

o fazer coisas de forma diferente, de criar algo novo, de transformar o ambiente em que se 
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vive. Está muito além da simples relação que se faz com a criação de novos produtos ou 

serviços. É um termo econômico ou social, mais do que técnico (DORNELAS, 2003). 

A diferenciação entre invenção e inovação vem a ser muito relevante a fim de evitar 

confusões conceituais. Entende-se por invenção como sendo a criação do novo, podendo ser 

um novo produto ou uma nova forma de produzir, porém nem sempre uma invenção tem a 

praticidade e valor econômico (MARCHELLI e CORCETTI, 2004) ou ainda como aborda 

Perez (2004), a invenção de um novo produto ou processo ocorre dentro do que pode-se 

chamar de esfera tecnocientífica, no qual pode desaparecer para sempre. A invenção apenas 

vai assumir uma maior importância econômica quando se transformar em inovação 

(CAMPANÁRIO, 2002). 

Schumpeter foi um dos primeiros autores a fazer uma clara distinção entre invenção e 

inovação ao afirmar que a invenção não possui caráter especificamente econômico, mas sim 

ser este um princípio que enriquece o conhecimento (AVERY, 2003). A inovação, portanto, é 

composta por uma aplicabilidade comercial da invenção que tem como característica a criação 

de uma função nova, através do emprego de recursos de uma forma inusitada. Desta maneira, 

a inovação invoca a esfera econômica, visto que se obtém sucesso terá um significado 

econômico. Em outras palavras, a inovação transforma uma idéia em um novo produto ou 

processo que é introduzido com sucesso no mercado. Não é apenas criar algo 

tecnologicamente novo, mas sim dar um destino econômico para uma nova idéia, que pode 

ser, ou não, fruto de alguma invenção. 

Mañas (2003) incrementa esta discussão ao lembrar que criativos todos podem ser, 

mas poucos tentam colocar suas idéias em discussão ou dispõem-se a lutar para implementá-

las, por isso poucos têm sucesso em transformá-las em inovação, falta-lhes energia para tanto. 

Esse problema de transformar idéia em ação, a criatividade em inovação tem se tornado um 

problema para grandes empresas, levando-as a desenvolverem programas exaustivos para 

reverter esse cenário – dentre eles, a busca por funcionários que tenham ou desenvolvam o 

“espírito empreendedor” e atuem como empreendedores corporativos. Esta atual busca por 

empreendedores corporativos ou intraempreendedores possibilita, então, dizer que as 

organizações estão associando de forma clara o empreendedor à inovação, como já o fazia e 

divulgava Peter Drucker (1989): 

A inovação é o instrumento específico dos empreendedores, o meio pelo 
qual eles exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio 
diferente... Os empreendedores precisam buscar, de forma deliberada, as 
fontes de inovação, as mudanças e seus sintomas que indicam 
oportunidades para que uma inovação tenha êxito. 
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Brazeal e Herbert (1999) fazem uma importante contribuição ao distinguir duas 

diferentes visões sobre o empreendedorismo associado à inovação. A primeira das visões 

empreendedoras abraça o consenso de que as fronteiras do empreendedorismo são oriundas 

do processo de inovação incremental2, no qual eventualmente desencadeia eventos 

empreendedores. Uma segunda visão para exame do empreendedorismo é o reconhecimento 

de que o mesmo está habilitado para existência de algo novo (uma inovação – não apenas 

incremental), no qual pode ser desenvolvido por novos caminhos ao olhar-se para velhos 

problemas (criatividade). Enfatiza que esta última perspectiva empreendedora é altamente 

centrada em mudanças, inovações e criatividade.  

Dornelas (2003) apresenta um ponto de vista que integra as duas vertentes. Diz que 

quando os empreendedores buscam a prática da inovação, eles tomam ações proativas com o 

objetivo de obterem inovações de forma sistemática. Isto, no entanto, não lhes garante que as 

inovações sejam sempre de alto impacto ou radicais3. Assim, mesmo quando se obtêm 

inovações incrementais feitas de forma sistemática, estas acabam por trazer vantagens 

competitivas a seus negócios - sejam eles empreendedores que começam um novo negócio, 

assim como aqueles que estão trabalhando em organizações já estabelecidas. 

 Em resumo, a busca por inovações tem se tornado um imperativo frente as constantes 

e complexas transformações do mundo contemporâneo, que demandam competências para 

encontrar alternativas que possibilitem a adequação, a evolução e até mesmo a sobrevivência 

das organizações. O desenvolvimento tecnológico, grande responsável pelas mudanças e 

transformações, fornece estímulo e cria a visão para o espírito empreendedor e a inovação na 

sociedade, fazendo com que as empresas, principalmente em busca de vantagens 

competitivas, procurem novas direções, novas conquistas. Souza (2005, p.4) complementa 

esse raciocínio ao dizer que “as micros e pequenas empresas, consideradas agentes 

fundamentais do desenvolvimento econômico no que diz respeito à geração de empregos e 

criação de inovações tecnológicas, devido a flexibilidade, criatividade e ao dinamismo que 

                                                
2 Inovação incremental diz respeito às dinâmicas evolutiva da tecnologia, chamada “trajetória natural”, 
caracterizada por freqüentes incrementos ou pequenas modificações em processos ou produtos pré-exitentes e 
frequentemente são considerados eventos dispersos no tempo (BRAZEAL e HERBERT, 1999). Dito de outra 
maneira, a inovação incremental necessita somente de novos coeficientes dos mesmos produtos e insumos para 
melhorar os resultados, ocorrendo de forma contínua. Geralmente essa inovação surge como resultado do 
learning by doing e learning by using (CRUZ, 2004). 
 
3 Inovação radical são eventos descontínuos que alteram a base tecnológica e com freqüência envolvem uma 
combinação de produtos, processos e inovações organizacionais. É a introdução de um produto ou processo 
realmente novo, sendo praticamente impossível que uma inovação radical resulte de esforços para melhorar uma 
tecnologia existente (CRUZ, 2004). 
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lhes é peculiar, são o lócus onde os empresários vêm a exercer e manter sua capacidade 

produtiva e inovadora”. 

 

2.1.4 – Importância do Empreendedorismo Independente no Brasil 

O ambiente político-sócio-econômico brasileiro alçou parte de seus habitantes em uma 

trajetória dependente do empreendedorismo, o qual já está imersa em seu passado, presente e 

certamente estará para o futuro. Por meio de ações empreendedoras, voluntárias ou 

involuntárias, a população brasileira consegue escapar em parte do desemprego através da 

criação de micros e pequenas empresas. De acordo com dados do GEM – Global 

Entrepreneurship Monitor, que analisa o nível de atividade empreendedora em diferentes 

países, o Brasil ocupa a 7ª posição entre os 34 países com maiores taxas de 

empreendedorismo (GEM, 2004) desde que a pesquisa começou a ser desenvolvida no Brasil 

em 2001, atingindo um contingente de 15 milhões de pessoas, um dos maiores dentre os 

países pesquisados, perdendo apenas para os Estados Unidos. Infelizmente, o estudo conclui 

que mais uma vez esta alta taxa de empreendedorismo esta vinculada às mazelas sociais em 

que o país está inserido.  

O cenário que favorece esta colocação compreende uma série de contextos políticos, 

sociais e econômicos. Os anos compreendidos entre o final da década de 90 até os dias de 

hoje, têm sido marcados por baixas taxas de crescimento, girando em média de 2% ao ano. 

Somado a isto, o desemprego atingiu a casa dos 20% em 2003 e a renda real nas regiões 

metropolitanas apresentaram decréscimos de 2,8% em média no período 1998-2002 

(MORAES, 2005). Diante deste quadro, formas diferentes de geração de empregos passam a 

ser observadas, no qual a criação de pequenas empresas por iniciativas empreendedoras é 

alçada como de grande importância neste novo contexto, incluindo tanto empresas formais 

quanto informais. Diante destas mudanças no mundo do trabalho, Filion (1999) afirma que os 

anos 90 deram origem ao empreendedor “involuntário”, formado por jovens recém-formados 

e por pessoas demitidas em função de processos de fusões, privatizações e reengenharia, os 

quais não conseguindo retornar ao mercado formal de trabalho, têm na criação do próprio 

negócio uma alternativa de renda e trabalho, porém não movidos pelo aspecto da inovação.  

Essa forma de empreender é chamada de “empreendedorismo por necessidade”, que 

segundo dados do GEM (2005) registram a proporção de 46% do total de negócios abertos no 

país em 2004. Essa proporção, no período acumulado de 2001 a 2004 situou-se em torno de 

50%, saltando aos olhos a necessidade de atenção especial por parte dos governos estaduais e 
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federais na formulação de políticas e programas para a população que compõe esse 

percentual, pois em números absolutos, alcançam a casa dos sete milhões de pessoas (GEM, 

2005). O restante do percentual é quase em sua totalidade formado pelo empreendedorismo 

por oportunidade, oriundos de uma visão empreendedora somado a experiência do indivíduo, 

dentre outros fatores, que possibilitam ao ingressante no mercado ter maiores capacidades de 

sobrevivência, posto que a taxa de mortalidade das MPEs é assustadoramente alta. Os gráficos 

1 e 2 abaixo mostram a percentagem da TEA4 (Atividade Empreendedora Total) dentro das 

duas maneiras de se buscar o empreendedorismo: 

 

Gráfico 1 – Evolução da TEA segundo Oportunidade 2001-2004 
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Fonte: GEM, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 A TEA é definida como a porcentagem da força de trabalho que está ativamente iniciando novos 
empreendimentos ou é proprietária/gerente de negócios cujo período de existência é inferior a 42 meses.  
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Gráfico 2 – Evolução da TEA segundo Necessidade 2001-2004 
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Fonte: GEM, 2005 

Pesquisas realizadas pelo SEBRAE em 2005 constataram que para as empresas 

registradas na juntas comerciais dos Estados nos anos de 2000, 2001 e 2002, exatamente 

49,4% fecham suas portas com até dois anos depois de sua abertura, 56,4% com até três anos 

e 59,9% não sobrevivem além dos quatros anos. Esse percentual extremamente alto está 

vinculado a uma série de fatores como, por exemplo: falta de capital de giro, falta de clientes, 

carga tributária, recessão econômica, inadimplência, concorrência forte, falta de crédito, falta 

de mão-de-obra qualificada, instalações inadequadas e falta de conhecimentos gerenciais 

(SEBRAE, 2005; GEM, 2005; CARTENS e TEIXEIRA, 2005). Portanto, ao mesmo tempo 

em que o empreendedorismo independente assume um papel essencial na sociedade brasileira, 

muitos acabam fechando suas portas em função dos problemas citados ou passam a atuar de 

forma ilegal para fugirem dos encargos tributários. 

Outra questão de extrema importância referente ao empreendedorismo no Brasil é a 

absorção de mão-de-obra pelas micros e pequenas empresas. Dados do SEBRAE (2005) 

mostram que exatamente 30% dos empregos no Brasil são oriundos das pequenas e médias 

empresas, ao passo que as microempresas complementam esse quadro ao preencher 36,2% do 

total – ou seja, as MPMEs, oriundas em grande parte de atitudes empreendedoras, respondem 

por 66% dos empregos do país. A tabela abaixo mostra a evolução da distribuição das pessoas 

ocupadas por porte de empresas e setor de atividades em 1996 e 2002. 
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Tabela 1 – Distribuição Percentual das Pessoas Ocupadas, por Porte de Empresa 
e Setor de Atividade 1996-2002 

 
Micro Pequena Média Grande Total (%)  

1996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 2002 
Indústria 20,0 23,7 18,4 22,2 22,0 20,0 39,6 34,1 100,0 100,0 
Construção 25,4 27,3 25,8 26,0 25,6 25,0 23,2 21,7 100,0 100,0 
Comércio 56,3 58,9 20,4 22,4 5,2 4,1 18,1 14,7 100,0 100,0 
Serviços 24,6 28,8 17,0 18,8 6,6 6,2 51,8 46,2 100,0 100,0 
Total 31,8 36,2 18,8 21,0 11,5 9,8 37,9 33,0 100,0 100,0 
Fonte: Sebrae (2005) 

 

Números tão expressivos têm atraído um número cada vez maior de pesquisadores 

sociais com o intuito de entender essa área e demonstrar que esse pode ser um dos melhores 

caminhos que os governos federais e estaduais poderiam trilhar para melhor desenvolver e 

gerar riqueza neste país. Em um país com tamanhas desigualdades sociais e regionais, o 

fomento a empresas de pequeno porte pode representar um estímulo ao crescimento e à 

competitividade de setores e regiões, superando distorções entre as áreas de grande 

desenvolvimento e as áreas de pobreza extrema. 

Um bom exemplo da “chave” de desenvolvimento que as MPE’s têm se tornado, é o 

simples fato da sua existência em grande quantidade, no contexto econômico brasileiro, 

proporcionar uma menor concentração de mercado e melhorar a distribuição de renda, 

atuando como ponte para estabilidade social e política (FIGUEIREDO e MARTINELLI, 

2002). No processo de desenvolvimento, vem a ser de grande importância a contribuição que 

elas fazem ao gerar oportunidades para a absorção de grande parcela da força de trabalho e ao 

estimularem o desenvolvimento empresarial. Avery (2003, p.19) complementa ao dizer que as 

MPME’s promovem um desenvolvimento mais sadio da economia através das seguintes 

características: 

• Apresentam baixa relação investimentos/mão-de-obra empregada 

• Exercem papel complementar às atividades industriais mais complexas. 

• Atuam como meio eficaz de descentralização regional do desenvolvimento. 

• Absorção de grande parte da mão-de-obra não qualificada. 

• Florescem em mercados limitados ou especializados que não apresentem 

viabilidade econômica para grandes empresas. 

• São uma importante fonte de inovação em produtos, técnicas e serviços 
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Visto pela ótica microeconômica, as MPME’s apresentam uma série de vantagens se 

comparada as grandes empresas, principalmente pela sua maior flexibilidade e menor 

burocracia (característica primordial em uma nação extremamente burocrática como a 

brasileira), o que lhes permite respostas mais rápidas e adequadas ao ambiente em que estão 

inseridas (CARSTENS e TEIXEIRA, 2005). 

 

 

2.2 – EMPREENDEDORISMO CORPORATIVO 

O empreendedorismo corporativo é considerado um dos principais aspectos 

responsáveis pelo desenvolvimento organizacional e econômico, assim como para geração de 

riqueza. Em conseqüência, acadêmicos e profissionais do mercado têm mostrado interesse 

crescente neste campo desde meados dos anos oitenta devido ao efeito benéfico na 

revitalização e performance das empresas (ANTONCIC e HISRISH,  2004), principalmente 

quando inseridas em ambiente competitivos que desafiam o gerenciamento tradicional frente 

as descontinuidades criadas pela economia global, alta volatilidade, hipercompetição, 

mudanças demográficas, competição baseada no conhecimento e desaparecimento de setores 

acompanhado pelo enorme crescimento de outros (DESS, LUMPKIN e COVIN, 1997). Em 

face a estas peculiaridades, optou-se por um maior detalhamento, neste momento, deste 

interessante aspecto do empreendedorismo. 

Tais benefícios citados são independentes do tamanho da organização – pequenas, 

médias e grandes empresas têm alicerçado sua busca da vantagem competitiva e 

oportunidades em ações empreendedoras de seus funcionários, criando inovações, renovações 

e negócios corporativos novos (FERREIRA, 2001). Mas não apenas organizações agregam os 

frutos do empreendedorismo corporativo, toda uma economia pode ser afetada através do 

aumento da produtividade, aperfeiçoando as melhores práticas, criando novas indústrias e 

realçando a competitividade internacional (ANTONCIC e HISRISH, 2004). Por estas razões, 

o uso de habilidades empreendedoras dentro de organizações nos últimos anos tem sido, 

então, tema de calorosos debates entre profissionais e acadêmicos.  

Quando ações empreendedoras são estabelecidas dentro de uma empresa existente, de 

maneira geral, utiliza-se o termo empreendedorismo corporativo ou intraempreendedorismo 

(PINCHOT III, 1989; KURATKO, IRELAND e HORNSBY, 2001). Essa terminologia é 

considerada legítima, embasada no fato de que o processo empreendedor pode ser aplicado 

sem perda conceitual tanto ao empreendedorismo independente como ao empreendedorismo 
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corporativo, pois a oportunidade, os recursos e a equipe empreendedora são aspectos-chave, 

independente da organização (TIMMONS, 1994).  

Durante a década de 80 ao longo dos anos 90 houve uma revolução sobre o valor das 

ações empreendedoras como contribuinte para o desempenho das empresas. Foi um período 

no qual as empresas estavam redefinindo seus negócios enquanto pensavam em como usar 

melhor seus recursos humanos e aprendiam a competir na economia global (KURATKO, 

MONTAGNO e HORNSBY, 1990). Grandes empresas como IBM e Siemens passaram a 

enfrentar vultuosas dificuldades para competir com novas empresas mais rápidas e 

oportunistas, desafiando-os com preços menores, novos designs e desenvolvimento de 

produtos de forma rápida. Apesar deste declínio ter sido mais acentuado na indústria, o setor 

financeiro também se viu atingido por competidores ágeis, no qual diversos bancos tiveram 

que comprar seus novos rivais mais eficazes para sobreviver (THORNBERRY, 2003). Desta 

forma, algumas das companhias mais conhecidas do mundo tiveram que suportar 

transformações dolorosas para superar tais problemas e ficarem mais empreendedoras, através 

de anos de reorganização e reestruturação promovendo mudanças na identidade ou cultura 

destas empresas, enquanto fundiam em seu âmago o novo espírito empreendedor ao longo de 

suas operações. 

Entretanto, o desenvolvimento de atividades de empreendedorismo dentro de uma 

corporação foi e continua sendo de difícil execução, por envolver mudanças internas radicais 

e alterar o comportamento organizacional. Os principais entraves a serem superados com o 

empreendedorismo corporativo incluem: a) mudanças necessárias, inovações e melhoras na 

posição de mercado para evitar a estagnação e declínio; b) fraquezas percebidas em métodos 

tradicionais de administração corporativa; e c) renovação dos empregados desiludidos com o 

a burocracia do modelo organizacional (KURATKO, MONTAGNO e HORNSBY, 1990).  

Executivos e gestores dos mais variados segmentos de indústrias tentavam, e tentam 

ainda hoje, contribuir para alavancar novamente o sucesso de suas organizações incentivando 

o comportamento empreendedor de seus funcionários. Mas não apenas com relação ao quesito 

de criar novos negócios, e sim no entorno de algo mais abrangente, ligado com uma constante 

orientação à ação, pensando de forma diferente, sempre na busca de novas oportunidades para 

a empresa e criando algo novo. Tudo isto com o intuito básico de transformar estas ações em 

lucros para a organização, no qual recebe um especial destaque o papel do líder, responsável 

por orientar e estimular todo esse processo em seus funcionários (DORNELAS, 2003). Se a 

organização não tiver uma liderança bem estabelecida em todos os seus níveis, que permita 

uma integração vertical e horizontal, idéias inovadoras, que porventura surjam, poderão 
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encontrar resistência nos demais setores da empresa e não serem implantadas e, 

consequentemente, não obter ganhos para a empresa (MINTZBERG, 1995). 

Porém, para facilitar o comportamento empreendedor das pessoas dentro da 

organização, vem a ser necessário a implantação de um gerenciamento empreendedor e não 

continuar com um gerenciamento meramente administrativo. Gerenciamento empreendedor 

tem por pressuposto possibilitar aos membros de uma organização uma facilitação para 

criarem mudanças, buscarem iniciativas empreendedoras através do desenvolvimento de algo 

novo e recompensando-os por este esforço. Inversamente, o gerenciamento administrativo é 

orientado à execução de atividades existentes, no qual cada pessoa e departamento sabem seu 

lugar e seu principal objetivo é assegurar a continuidade de atividades já desenvolvidas 

(KANTER apud ELIASSON e DAVIDSSON, 2003). 

Barringer e Bluendorn (1999) contribuem ao dizer que o empreendedorismo 

corporativo é um fenômeno de comportamento no qual todas as empresas se posicionam 

dentro de um continuum que se enquadra de altamente conservador a altamente 

empreendedor. Empresas empreendedoras são tomadoras de risco, inovadoras e pró-ativas 

enquanto que empresas conservadoras são adversas ao risco, menos inovadoras e adotam o 

“esperar pra ver”. O posicionamento da empresa neste continuum é chamado de intensidade 

empreendedora, que vai atuar como um termômetro da capacidade competitiva da 

organização dentro de um ambiente turbulento.  

Assim, esta ampliação da perspectiva de empreendedorismo deixou o termo mais 

vinculado às características acima citadas - capacidade de correr riscos, busca de inovação e 

pró-atividade, que podem, então, serem aplicadas a processos corporativos como também para 

negócios independentes (SHARMA e CHRISMAN, 1999; ZAHRA e COVIN, 1995). O 

termo pró-atividade pode levar a diversas concepções de acordo com o referencial de cada 

leitor, portanto é importante destacar que a expressão refere-se à capacidade da organização 

de ganhar de seus concorrentes através da introdução de novos produtos, serviços ou 

tecnologias para o mercado (ZAHRA e COVIN, 1995).  

Kuratko, Montagno e Hornsby (1990), por sua vez, propuseram um modelo de 

avaliação do grau de empreendedorismo corporativo através da combinação destas três 

características que permite avaliar o quanto uma organização é empreendedora em um 

determinado período de tempo. Viabilizaram essa proposição através da combinação do grau 

e freqüência de empreendedorismo para, então, definir a intensidade empreendedora da 

organização.  
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Ao voltar-se o olhar apenas para a variável da inovação, nota-se que esta é uma das 

principais chaves do desenvolvimento da capacidade empreendedora, possibilitando às 

organizações explorar e desenvolver processos inovadores. Em função de tamanha 

importância, crescentes esforços estão sendo dirigidos para o entendimento de como 

efetivamente gerenciar o processo de criação de inovação nas empresas (ARTZ e NORMAN, 

2001). Mintzberg (1995) afirma que a estrutura adhocrática é a que mais estimula e propicia a 

inovação, dentre as cinco configurações organizacionais que analisa em seu estudo. 

Caracteriza essa configuração como sendo uma estrutura orgânica, com pouca formalização 

de comportamento, grande especialização horizontal do trabalho baseada no treinamento 

formal, tendência para agrupar os especialistas em equipes funcionais, interligadas entre si e 

descentralizadas, as quais são localizadas em diversos pontos da organização e envolvem 

várias combinações de gerentes de linha e técnicos de assessoria e operação. O autor ainda 

salienta que a chamada estrutura simples também permite a inovação, mas é uma inovação 

limitada a ambientes simples.  

Para Zahra e Covin (1995, p.47), a busca por inovações como fonte de vantagem 

competitiva pelas empresas é uma das razões para se esperar uma relação positiva e crescente 

entre atividades de empreendedorismo corporativo e a performance da empresa. E concluem: 

“Companhias inovadoras frequentemente se desenvolvem de maneira mais forte, com uma 

reputação de mercado positiva que assegura a lealdade do consumidor. Eles também 

monitoram mudanças no mercado e respondem mais rapidamente, capitalizando as 

oportunidades emergentes, (...) empresas empreendedoras sustentadas na inovação podem 

aumentar a distância de seus rivais”. 

 

 

2.2.1 – Definições e Formas de Empreendedorismo Corporativo 

Com relação à definição de empreendedorismo corporativo, não há uma vertente 

única, aceita como universal (FERREIRA, 2001) - assim como já demonstrou-se neste estudo 

que também não existe consenso para a definição de empreendedorismo. Apesar desta falta de 

convergência quanto ao termo, a literatura sobre empreendedorismo corporativo revela duas 

tendências principais: a primeira está focada no indivíduo que implementa inovações na 

empresa, apresentando o empreendedorismo corporativo como um conjunto de características 

psicológicas, de atributos pessoais e, ainda, dos papéis ou funções dos empreendedores que 

atuam dentro da organização. A segunda linha de tendência procura demonstrar o processo 
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intraempreendedor, os fatores que conduzem a sua emergência e as condições requeridas, 

delineando o empreendedorismo corporativo como um modo organizacional, caracterizado 

por fatores como liberdade e autonomia, permitindo a seus empregados estarem sempre na 

busca de inovações (CARRIER, 1996).  

Dentre as várias definições ou termos usados nas pesquisas, os utilizados com maior 

freqüência e que recebem maior destaque são: empreendedorismo corporativo (ZAHRA e 

COVIN, 1995; SCHENDEL 1990; SHARMA e CHRISMAN, 1999; DORNELAS, 2003) e 

intraempreendedorismo (ANTONCIC e HIRISCH, 2003; CARRIER, 1996; McGINNIS e 

VERNEY, 1987; LUCHSINGER e BAGBY, 1987; PINCHOT III, 1989). Sharma e Chrisman 

(1999) e Ferreira (2001) ainda identificam outros termos utilizados na literatura, como: 

empreendedorismo corporativo interno, empreendedorismo interno, empreendimento 

corporativo, renovação estratégica, negócios corporativos, administração de negócios, novos 

negócios, corporate venturing ou apenas venturing. Nesta pesquisa, o termo escolhido para 

este segmento do empreendedorismo é o empreendedorismo corporativo, como já 

mencionado em passagens anteriores. No entanto, citações e exemplificações de outros 

autores que utilizam outras denominações, como as citadas acima serão ainda discorridas.  

Antoncic e Hisrish (2003, p.3), ao utilizarem o termo empreendedorismo corporativo, 

denominam a expressão da seguinte maneira:  

(...) empreendedorismo corporativo está definido como empreendedorismo 
dentro de uma organização existente, recorrendo a intenções de 
comportamento emergentes e comportamentos de uma organização, os 
quais divergem do modo habitual de negociar. Processos de 
empreendedorismo corporativos ocorrem em uma empresa existente, 
indiferente a seu tamanho e não só recorre a criação de novos negócios, mas 
também para outras atividades inovadoras como desenvolvimento de novos 
produtos, serviços, tecnologias, técnicas administrativas, estratégias e 
posturas competitivas. As características de empreendedorismo corporativo 
incluem: novos negócios, inovação de produtos/serviços, inovação de 
processo, alto-renovação, tomada de risco, pró-atividade, e agressividade 
competitiva. 

Este conceito está de acordo, ou em sinergia, com o conceito de Schumpeter (1982), 

em que o empreendedorismo refere-se a criação de valor por meio de novas combinações que 

causam descontinuidade. 

Utilizando a denominação intraempreendedorismo, MgGinnis e Verney (1984) 

classificam-na de maneira mais simples: trata-se do fortalecimento do “espírito 

empreendedor” em uma pequena ou grande organização, integrado a sua cultura.  

Compartilhando da mesma denominação, Pinchot III (1989, p.xi), complementa essas 
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conceituações ao estipular que os intraempreendedores “são aqueles que assumem a 

responsabilidade pela criação de inovações de qualquer espécie dentro de uma organização, 

(...) é sempre o sonhador que concebe como transformar uma idéia em uma realidade 

lucrativa”. 

Zahra e Covin (1995) complementam que, em decorrência de tamanhas e importantes 

funções, o empreendedorismo corporativo vem a ser essencial para revitalização das 

organizações, principalmente através da tomada de risco, inovação e comportamento 

competitivo. Esses comportamentos são, então, refletidos nas decisões da cúpula da 

organização com relação a: decisões de investimento e ações estratégicas em face a incerteza; 

a extensão e freqüência de inovações de produtos e relacionado a tendência para liderança 

tecnológica e, ainda, abrindo caminho para uma propensão para as empresas competirem mais 

agressivamente e pró-ativamente com empresas rivais. No entanto, os autores deixam claro 

que nem todos esforços de empreendedorismo corporativo aperfeiçoam a performance da 

empresa, visto que são atividades que envolvem risco e, consequentemente, podem ser 

prejudiciais a empresas de baixa performance financeira. Além disto, organizações pobres, 

com falta de foco estratégico e políticas organizacionais disfuncionais frequentemente 

destroem as atividades de empreendedorismo corporativo da organização. Carrier (1996) 

lembra, porém, que não apenas grandes organizações com altos lucros podem buscar 

processos intraempreendedores, mas também as pequenas empresas. Estas são um dos 

principais embriões de empreendedorismo corporativo, mas que ficam um pouco de lado, 

visto que as pesquisas priorizam o estudo deste fenômeno em organizações de maior porte. 

Ao enfatizar o enquadramento dos horizontes que o empreendedorismo corporativo 

atinge, Dornelas (2003) defende que não diz respeito apenas a algo novo ou uma mera 

adaptação do empreendedorismo independente. E sim, da ampliação da definição de 

empreendedorismo, aplicando-a a outras áreas, sem perda conceitual, de maneira que as 

empresas possam implementá-lo para gerar as mudanças necessárias para buscar a inovação, e 

consequentemente o sucesso.  

Sharma e Chrisman (1999, p.20) utilizam uma definição bem completa para 

empreendedorismo corporativo. Nesta conceituação, os autores cunham o termo 

empreendedorismo corporativo ao processo no qual um indivíduo ou um grupo de indivíduos, 

em associação com uma organização existente, cria(m) novos negócios corporativos – seja 

dentro ou fora da organização (i) ou instiga(m) renovação (ii) ou inovação (iii) dentro daquela 

organização. A figura 2 abaixo, demonstra a visão de empreendedorismo corporativo dos 
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autores e suas respectivas ramificações em negócios corporativos dentro e fora da 

organização.  

 

Figura 2 – Formas de Empreendedorismo Corporativo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Por Renovação Estratégica entende-se como sendo os esforços corporativos que 

resultam em mudanças significativas no negócio da organização, em suas estratégias ou 

estrutura. Tais mudanças alteram relações pré-existentes dentro da organização ou com seu 

ambiente externo e que geralmente envolve algum tipo de inovação. A principal diferença 

para a geração de negócios corporativos é que enquanto este envolve a criação de negócios 

novos, a renovação estratégica conduz a uma reconfiguração dos negócios já existentes dentro 

da corporação (SHARMA e CHRISMAN, 1999). Na tentativa de melhor esclarecer a 

renovação estratégica, Ferreira (2001) argumenta que esta envolve a criação de novos bens 

e/ou riquezas através da combinação de novos recursos. Inclui ações de reorientação da 

competência dos negócios, fazendo mudanças principalmente em marketing ou distribuição, 

redirecionamento do desenvolvimento de produtos e operações de reformulação. 

Negócios corporativos fora da organização referem-se a algo que foi gerado 

internamente em um primeiro momento - como inovações ou projetos internos, e que em um 

segundo momento se tornam novos negócios fora da empresa, por algum motivo estratégico, 

sob a forma de spin-offs, joint-ventures com outras empresas ou mesmo via investimentos de 

capital de risco. Desta forma, o novo projeto ou negócio possui, em última instância, regras 

próprias e é mais autônomo, não seguindo as regras preexistentes na corporação em que foi 

gerado (DORNELAS, 2003). 
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Dentre estas ramificações que envolvem o empreendedorismo corporativo, todas 

possuem elementos em comum, como: (1) a criação de algo novo que não existia 

anteriormente; (2) estas “coisas novas” requerem recursos adicionais e/ou mudanças nos 

padrões de recursos empregados dentro da organização e (3) o aprendizado de como alocar as 

inovações e sua implementação no qual resulta no desenvolvimento de competências e 

capacidades organizacionais novas (THORNYBERRY, 2003). 

Outra diferenciação interessante diz respeito ao empreendedorismo corporativo formal 

e informal. De acordo com Ferreira (2001), esforços informais – resultado de criatividade 

individual ou da busca de interesses pessoais, ocorrem autonomamente, com ou sem a 

autorização oficial da organização. Quando recebem a autorização formal da empresa, 

tornam-se parte integrante da mesma. Por fim, conclui que as organizações devem buscar os 

dois aspectos, formal e informal, para compor um adequado ambiente de empreendedorismo 

corporativo na organização. 

Compreendida a linha de alcance do empreendedorismo corporativo, é interessante 

ressaltar como os funcionários de organizações podem utilizar-se deste comportamento para 

gerar lucros para suas respectivas empresas, lembrando que algumas pessoas têm mais 

propensão a perseguir oportunidades do que outras, incluindo as que possuem um 

comportamento empreendedor. Por este motivo, a organização – por meio de seus líderes ou 

executivos de altos postos, possui um importante papel em estimular de maneira certa este 

comportamento em seus funcionários que, dentre outras atitudes, devem incluir 

(DORNELAS, 2003): 

• Visão empreendedora claramente definida e reforçada constantemente; 

• Disponibilizar um sistema de recompensas e reconhecimento aos 

funcionários, incluindo participação em resultados, opções de compra 

de ações da empresa, dentre outros; 

• Incentivar a melhoria da performance, assumindo riscos calculados, 

sem penalidades ou punições por falhas; 

• Possuir pequenas unidades organizacionais com equipes 

multifuncionais; 

• Estabelecer papéis variados às pessoas, encorajando/desestimulando 

iniciativas e a experimentação; 

• Possibilitar acesso irrestrito à informação; 
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• Implementar fundos corporativos para investimento nos novos 

negócios;  

• Trazer para dentro da empresa (em todos os níveis) a voz do 

consumidor. 

 

 

2.2.2 – Diferenças e Semelhanças entre Empreendedores Independentes e 

Empreendedores Corporativos 

 

Dentre todas as características comportamentais do perfil empreendedor, que serão 

melhor apresentadas no tópico posterior, a questão da propensão do empreendedor a tomar 

riscos é muito abordada na literatura. Mas Schumpeter (1982) e diversos acadêmicos 

(BUSENITZ e BARNEY, 1997) se posicionam contrariamente, dizendo que esta 

característica é inerente tanto ao empreendedor quanto ao dono do pequeno negócio e até 

mesmo ao gerente de uma multinacional. Assim como vários outros estudos desenvolvem 

conclusões que se tornam uma miscelânea de perfis, sem uma clara distinção do que é um ou 

outro. Porém, o que se percebe é que estas contradições são freqüentemente resolvidas 

caracterizando-se o empreendedor como tomador de risco. Mas, atualmente, o foco desta 

discussão tem mudado em direção ao entendimento de como os empreendedores têm 

gerenciado o risco inerente em uma oportunidade empreendedora (BUSENITZ e BARNEY, 

1997). 

Ao voltar o olhar para a característica de “necessidade de realização” Stewart-Jr, 

Watson e Carland (1999) acenam que esta pode não ser a variável mais significativa para 

distinguir gerentes de empreendedores, em função dos poucos estudos que realizam essa 

comparação utilizando-se esta característica. Apenas indicam que existem evidências em 

alguns estudos que apóiam a proposição de McClelland de que os empreendedores são mais 

propensos à busca de realização do que gerentes. 

Dornelas (2003), por sua vez, apresenta uma matriz que permite classificar os 

indivíduos em empreendedores, inventores e gerentes, conforme figura abaixo: 
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Figura 3: Quem é o Empreendedor? 

 

 

 Fonte: Adaptado de Dornelas (2003). 

 

Assim, a diferença do empreendedor para o inventor é que o empreendedor utiliza sua 

criatividade aliada às suas habilidades gerenciais e conhecimento dos negócios para 

identificar oportunidades de inovar. O inventor não tem o compromisso de criar algo com fins 

econômicos, sua motivação é a criação, a descoberta e nada mais. O autor continua a 

argumentação dizendo que a diferença do empreendedor para o administrador comum (ou 

gerente) é que o empreendedor vai além das tarefas normalmente relacionadas aos 

administradores, tem uma visão mais abrangente e não se contenta em apenas fazer o que 

deve ser feito. Ele quer mais e busca fazer mais. Todo empreendedor precisa ser um bom 

administrador para poder tomar as decisões adequadas no momento certo, para definir 

prioridades e para gerenciar. Por outro lado, nem todo administrador tem as habilidades e os 

anseios dos empreendedores. Porém, neste ponto, pode-se novamente utilizar a argumentação 

de que alguns administradores podem se encaixar no continuum empreendedor. 

Apesar do conceito de empreendedor utilizado nesta pesquisa, que abrange o 

empreendedor independente e o corporativo, é necessário esclarecer algumas diferenças e até 

mesmo pontuar suas semelhanças para uma clara compreensão do comportamento 

empreendedor. Inicialmente, com relação às suas semelhanças, destaca-se que ambos 

estimulam o aumento da produtividade e criação de valor por meio de seus esforços e 

dependem fortemente de processos que gerem inovação (LUCHSINGER e BAGBY, 1987). 

Com relação às diferenças entre empreendedores independentes e empreendedores 

corporativos (ou intraempreendedores), percebe-se que estas são mais sutis, visto que ambos 
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possuem as características do perfil e comportamento empreendedor, mas ainda assim 

algumas diferenças podem ser detectadas. A diferença essencial é que enquanto um 

empreende um negócio próprio, que aqui foi denominado de empreendedor independente, o 

empreendedor corporativo empreende um negócio dentro de uma organização (CARTON, 

HOFER e MEEKS, 1998) - seja buscando inovações por meio de novos projetos, novas 

estruturas, novos negócios, até a busca por uma renovação estratégica (DORNELAS, 2003). 

Pinchot III (1989) também sintetiza de maneira clara os dois conceitos ao dizer que o 

empreendedor se diferencia do intraempreendedor principalmente pelo fato do primeiro 

desempenhar suas atividades empreendedoras desvinculado de uma organização já 

estabelecida. 

Desta forma, o empreendedor independente busca seu próprio local de trabalho, seja 

como proprietário ou locatário, enquanto que o intraempreendedor trabalha dentro uma 

organização estabelecida, utilizando toda sua estrutura, fornecida a ele para desenvolver seu 

trabalho, sem ser o detentor do mesmo. Com relação a esta diferença de locais de trabalho, 

Luchsinger e Bagby (1987, p.12) argumentam que o empreendedor independente pode ter 

mais controle sobre seu ambiente, especialmente o interno, e adicionam ainda outros detalhes 

que somado aos anteriores possibilitam visualizar uma melhor distinção de ambos:  

A empresa que busca a inovação, pode também prover recursos 
administrativos e de suporte operacional. Fracasso significa falência para o 
empreendedor, mas o intraempreendedor pode voltar-se para o pai 
organizacional. O empreendedor é o chefe, enquanto o intraempreendedor 
tem que reportar-se aos superiores e buscar patrocínio, especialmente em 
face de críticas internas ou resistências. 

Segundo a perspectiva de Bygrave (apud CARTON, HOFER e MEEKS, 1998) e 

Luchsinger e Bagby (1987), outra diferença essencial entre os dois tipos de empreendedores, é 

a assunção de que o empreendedor independente arrisca parte ou todo o seu capital, e sua 

carreira inicia com o novo negócio, o qual não pode ser viável sem este. Já o 

intraempreendedor, não assume seu capital próprio, nem coloca sua carreira em risco. No 

entanto, como bem coloca Carton, Hofer e Meeks (1998), esta visão é muito estreita, pois o 

intraempreendedor arrisca seu “capital próprio” na forma de sua reputação, assim como seu 

salário corrente ao colocar seu emprego em risco caso o negócio que ele está promovendo 

dentro da empresa falhe. Dornelas (2003) acrescenta que empreender em organizações que já 

atuam no mercado pode ser mais complicado do que iniciar uma nova empresa independente 

de qualquer organização, pois há regras a serem seguidas, a burocracia pode limitar as ações 

empreendedoras e o controle geralmente não está nas mãos do empreendedor. Por outro lado, 
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quando uma pessoa abre seu próprio negócio, os recursos nem sempre estão presentes – sendo 

necessário buscá-los em fontes externas, a empresa não tem nome no mercado, a gestão 

dificilmente é profissionalizada – o que pode levar ao ceticismo dos clientes e, ainda, a busca 

do crescimento da empresa é difícil, que pode levar a ações e decisões que colocam a empresa 

em um despenhadeiro rumo ao fracasso. 

 

 

2.3 – COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR 

 Apesar da falta de consenso sobre uma definição de empreendedor, a abordagem da 

existência de características típicas para os empreendedores que os diferencia das demais 

pessoas é amplamente apoiada pela literatura, tornando possível identificar um empreendedor 

(KIRBY, 2004). Durante anos, pesquisadores apontam que empreendedores compartilham 

características pessoais no qual respondem por seu comportamento empreendedor (SEXTON 

e BOWMAN, 1984; KIRBY, 2004; DOLABELA, 1999; ULRICH e COLE, 1987). Essas 

características, no entanto, parecem não serem dominantes uma sobre as outras, mas sim uma 

combinação, atuando em conjunto sobre o comportamento do indivíduo. Não se afirma aqui 

que apenas os empreendedores possuem determinados atributos, próprios a eles. Todo ser 

humano possui determinadas características que definem sua personalidade, no entanto 

algumas características comportamentais se sobressaem no perfil do empreendedor. Koh 

(1996), por exemplo, lembra que qualquer pessoa que possui características de um indivíduo 

empreendedor terá uma alta tendência (ou potencial) a executar atos empreendedores, o que 

não ocorre com as pessoas que não possuem tais características. 

Como o conceito adotado nesta pesquisa olha para o empreendedor dentro de um 

continuum, nos quais existem pessoas mais e menos empreendedoras que outras, entende-se, 

então, que alguns indivíduos podem possuir mais ou menos determinadas características 

comportamentais empreendedoras do que outros, que por sua vez vai determinar seu 

comportamento empreendedor imerso no continuum. Lembrando, ainda, que o conceito de 

“espírito empreendedor” que o indivíduo possui não está relacionado apenas a abrir um 

negócio, mas a ter comportamentos que tornem essa pessoa empreendedora (GREATTI e 

SENHORINI, 2000). 

 Podem existir, ainda, diferentes tipos de empreendedores, cada qual com um conjunto 

específico de características comportamentais empreendedoras. Timmons et al (apud KIRBY, 

2004, p.513), reiteram que: “(...) nós não acreditamos que há qualquer jogo único de 
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características que todo empreendedor tem que ter”, mas salientam que existam em média 14 

comportamentos que são requeridos pelo empreendedor, dependendo da situação em que ele 

se encontrar. Esses comportamentos são muito semelhantes às características 

comportamentais empreendedoras apuradas por McClelland, pesquisador da área 

comportamental de maior projeção no meio acadêmico. Apesar de não haver um padrão 

homogêneo de comportamentos para explicar o processo empreendedor, os estudos de 

McClelland ainda são referência para a compreensão do processo empreendedor (OLIVEIRA 

e GUIMARÃES, 2003). 

Estudos de McClelland realizados em 1961 apontam a característica inicial e uma das 

mais importantes do comportamento empreendedor: a “necessidade de realização”. O autor 

teoriza que “necessidade de realização” é uma forte força motriz psicológica por traz das 

ações humanas, e é proposto como um dos fatores que mais influencia o comportamento 

empreendedor. Indivíduos com uma alta necessidade de realizarem-se, têm um forte desejo e 

empenho para terem êxito e, consequentemente, possuem maior propensão a comportarem-se 

de forma empreendedora (KOH, 1996; OLIVEIRA e GUIMARÃES, 2003), resultando em 

um crescimento do seu negócio ou de sua empresa (HANSEMARK, 1998).  

Dessa forma, esse atributo leva os empreendedores a nunca pararem de trabalhar, 

sempre motivados pela necessidade de fazerem aquilo que gostam, gastando muito tempo 

pensando em sobre como fazer seu trabalho melhor ou como realizar algo importante 

(ENTRIALGO, FERNANDEZ e VAZQUES, 2000). Seus horários de trabalho geralmente 

superam o previsto e independente do dinheiro que tenham conseguido ou busquem, 

entregam-se ao trabalho com entusiasmo próprio de quem está apenas iniciando o negócio 

(CRUZ, 2003).  A característica “inovação”, por sua vez, tornou-se um dos focos essenciais 

do empreendedorismo. Diversos relatos da literatura de empreendedorismo mostram os 

empreendedores como significativamente mais inovadores do que os não-empreendedores 

(KOH, 1996). 

 Durante anos, McClelland ainda desenvolveu estudos que possibilitaram desenvolver 

um modelo com 55 questões para verificar quais características comportamentais se destacam 

mais no empreendedor. Suas conclusões alcançam dez características principais, 

desenvolvidos na década de 70 em seus serviços de consultorias, descritas e divididas da 

seguinte forma: 
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1 – Conjunto de Realização 

• Busca de oportunidades e iniciativa: o indivíduo faz as coisas antes de ter sido 

solicitado ou antes de ser forçado pelas circunstâncias; busca novas áreas de atuação, 

produtos e serviços para expandir seu negócio; aproveita realmente as oportunidades 

que surgem para começar um negócio novo, obter financiamentos, equipamentos, 

local de trabalho ou assistência; 

• Persistência: age diante de dificuldades relevantes; insiste ou muda de estratégia com 

a finalidade de enfrentar desafios ou dificuldades; responsabiliza-se pessoalmente pelo 

cumprimento dos objetivos estabelecidos. Porém, deve ter a capacidade de analisar 

resultados e aprender com seus fracassos, evitando persistir teimosamente. 

• Comprometimento: sacrifica-se e faz qualquer esforço para completar uma tarefa; 

está sempre colaborando com os empregados para que o trabalho seja terminado, até 

mesmo substituindo-os se necessário; faz qualquer coisa para manter seu cliente 

satisfeito; 

• Exigência de qualidade e eficiência: procura novas formas de fazer melhor as coisas, 

de fazer mais rápido ou mais barato; faz as coisas de forma que supere os padrões de 

excelência; assegura que o seu trabalho será feito no tempo e com a qualidade 

combinada; 

• Correr riscos calculados: avalia e discute as alternativas e calcula os riscos 

cuidadosamente; procura manter sempre o controle da situação para reduzir os riscos; 

envolve-se em situações que implicam em riscos moderados, contanto que sejam 

calculados, que as chances de sucesso sejam maiores que as de fracasso e, 

principalmente, que possa ter controle sobre os fatores que determinam o sucesso do 

empreendimento. 

 

2 – Conjunto de Planejamento 

• Estabelecimento de metas: os objetivos e metas são desafiantes e tem um significado 

pessoal; as metas são claras, objetivas e definidas a longo prazo; as metas 

estabelecidas a curto prazo são mensuráveis; 

• Busca de informações: procura pessoalmente todas as informações possíveis sobre os 

clientes, fornecedores e concorrentes, sobre como fabricar um produto ou oferecer um 

serviço; busca auxílio de especialistas para a obtenção de assessoria técnica ou 

comercial e assim obter êxito na elaboração de estratégias racionais; 
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• Planejamento e monitoramento sistemáticos: planeja um trabalho grande, 

dividindo-o em partes mais simples e com prazos definidos; acompanha e revisa seus 

planos, embasado em informações sobre o desempenho real e em novas 

circunstâncias. A energia para este trabalho geralmente vem do alto padrão de 

excelência do empreendedor e do compromisso com os próprios objetivos. Como 

precisa de feedback constante, busca atividades que forneçam informações constantes 

e concretas sobre o próprio desempenho. 

 

3 – Conjunto de Poder 

• Persuasão e rede de contatos: discute estratégias antecipadamente para influenciar e 

persuadir os outros; utiliza-se de pessoas-influentes para atingir os próprios objetivos; 

age para desenvolver e manter relações comerciais; exercer controle sobre situações 

geralmente significa exercer influência sobre as pessoas. Para atingir seus objetivos, é 

necessário negociar, fazer acordos, convencer pessoas, obter colaboração, levar 

pessoas a acreditarem em suas idéias. 

• Independência e autoconfiança: busca autonomia sobre normas e controles de 

outros; mesmo diante de resultados adversos mantém seu ponto de vista; demonstra 

confiança de sua própria capacidade de completar uma tarefa difícil ou de enfrentar 

um desafio. Geralmente analisa as situações problemas com o intuito de avaliar as 

fraquezas e ameaças às suas situações.  

Mais tarde, em estudos realizados em 1987, McClelland acrescentou o traço mais 

típico aos empreendedores: a “inovação”. Completam essas características, ainda, as citadas 

por Ulrich e Cole (1987), resgatadas em uma revisão ampla nas pesquisas realizadas ao redor 

do mundo. Observam que, além das características citadas por McClelland, algumas destas 

pesquisas designam o chamado “lócus interno de controle” como intrínseco ao 

comportamento empreendedor. Pessoas com esta característica podem determinar seu próprio 

destino (ENTRIALGO, FERNANDEZ e VAZQUEZ, 2000; HANSEMARK, 1998), mas com 

o estabelecimento de limites. Enquanto que indivíduos com lócus externo de controle 

acreditam que os acontecimentos de sua vida são resultados de fatores externos, como chance, 

sorte ou destino. Assim, detentores de um lócus interno de controle se esforçam mais para 

realizarem-se do que possuidores de um lócus externo de controle (KOH, 1996). Entrialgo, 

Fernandez e Vazquez (2000, p. 137) destacam a importância deste atributo em gerentes de 

organizações: 
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Muitos gerentes têm sido descritos como pessoas com um alto lócus interno 
de controle. Em relação a evidências empíricas, os estudos de Brockhaus 
(1980) revelam a capacidade de lócus interno de controle como um 
diferenciador entre o sucesso e o insucesso. O critério de sucesso usado é 
aquele em que o negócio continua a existir três anos depois do gerente criar 
a companhia ou tomar o seu controle. Gerentes de negócios de sucesso têm 
um grande lócus interno de controle comparado aos gerentes de negócios 
que cessaram sua existência. Similarmente, Anderson (1997) relata a 
existência de significativo relacionamento entre lócus interno de controle e 
sucesso de companhias. 

Ao comparar dois grupos de estudantes, um deles de um curso de empreendedorismo 

de uma pequena cidade e outro de controle - não participantes do curso, Hansemark (1998) 

constatou que os participantes dos cursos mudaram sua orientação quanto à característica 

“necessidade de realização”, os quais desenvolveram um alto nível deste atributo, assim como 

uma ótima orientação de “lócus de controle”. 

Garavan e O’cinneide (1994), ao desenvolverem uma pesquisa em seis programas de 

empreendedorismo em alta tecnologia espalhados por todo território europeu, averiguaram 

que, de maneira geral, os programas levavam a perspectiva de que os participantes deveriam 

ver os seus ambientes externos como algo que eles poderiam influenciar, controlando seus 

destinos, em vez de se verem desamparados dentro dos seus ambientes específicos. Desta 

forma, tais programas tentavam desenvolver o “lócus interno de controle” dos alunos dos 

cursos, o que é perfeitamente possível, assim como é plenamente viável desenvolver as 

demais características empreendedoras. Dornelas (2001) apóia esta perspectiva ao argumentar 

que uma das características dos empreendedores de sucesso é a visão que eles têm de como 

será o futuro do seu negócio e a habilidade de implementar seus sonhos. Mas esta discussão 

será aprofundada mais adiante, quando se discutirá se as pessoas nascem empreendedoras ou 

se podem desenvolver ou estimular as características comportamentais empreendedoras em 

cursos e programas de empreendedorismo. 

Outras pesquisas indicam que os empreendedores têm um alto potencial de tolerância 

à ambigüidade. Muitos gerentes têm que se confrontar com altos graus de ambigüidade 

quando são forçados a tomarem decisões com informações imperfeitas ou não muito 

apuradas, sempre arriscando a sobrevivência de seu negócio (ENTRIALGO, FERNANDEZ e 

VAZQUES, 2000). Koh (1996, p.12) completa a descrição deste comportamento da seguinte 

forma: 

Quando houver informação insuficiente para estruturar uma situação, é dito 
que uma situação ambígua existe. A maneira na qual uma pessoa percebe 
uma situação ambígua e organiza a informação disponível para chegar a isto 
reflete sua tolerância à ambigüidade. Uma pessoa que tem uma tolerância 
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alta de ambigüidade é aquela acha situações ambíguas que a desafiam e que 
se esforça para superar situações instáveis e imprevisíveis para efetuar um 
bom trabalho. Empreendedores não só operam em um ambiente incerto (...), 
os empreendedores empreendem o desconhecido avidamente e de boa 
vontade procuram e administram a incerteza. Assim, é acreditado que 
tolerância de ambigüidade é uma característica empreendedora e desses que 
possuem inclinação empreendedora é esperado que exibam mais tolerância 
de ambigüidade que outros. 

Carland et al (1984) mostram que houve diferentes abordagens das características 

empreendedoras no decorrer do tempo, conforme quadro abaixo, que vem a ser uma listagem 

das principais características comportamentais empreendedoras citadas na literatura: 

Quadro 1 – Características Empreendedoras 

Ano Autor Características 
1848 Mill Tolerância ao risco 
1917 Weber Origem da autoridade formal 
1934 Schumpeter Inovação, iniciativa 
1954 Sutton Busca de responsabilidade 

1959 Hartman Busca de autoridade formal 
1961 McClelland Gosta de correr risco e necessidade de realização 
1963 Davids Ambição, desejo de independência, 

responsabilidade e auto-confiança. 
1964 Pickle Relacionamento humano, habilidade de 

comunicação, conhecimento técnico. 
1971 Palmer Avaliador de riscos 
1971 Hornaday e Aboud Necessidade de realização, autonomia, agressão, 

poder, reconhecimento, inovação, independência. 
1973 Winter Necessidade de poder 
1974 Borland Controle interno 
1974 Liles Necessidade de realização 
1977 Gasse Orientado por valores pessoais 
1978 Timmons Autoconfiança, orientado por metas, corre riscos 

moderados, centro de controle, criatividade, 
inovação. 

1980 Sexton Energético, ambicioso, revés positivo. 
1981 Welsh e White Necessidade de controle, visa responsabilidades, 

autoconfiança, corre riscos moderados. 
1982 Dunkelberg e Cooper Orientado ao crescimento, profissionalização e 

independência. 
Fonte: Carland et al (1984) 

 

2.3.1 - Fatores Sócio-Econômicos que Formam o Comportamento Empreendedor 

Na literatura sobre comportamento empreendedor, existe relativa concordância sobre o 

fato de que diversos fatores sócio-econômicos relacionados à vida do indivíduo - como 

desemprego, gênero, idade, mentores, experiência prévia, estímulos familiares, sistema 
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tributário e educacional do país, dentre outros - estimulam o perfil empreendedor da pessoa no 

percorrer de sua vida (GIMENEZ e MACHADO, 2000; OLIVEIRA e GUIMARÃES, 2003; 

FILION, 1999; LEVÉSQUEA e MINNITIB, 2006) 

O comportamento empreendedor, portanto, não nasce pronto, pelo contrário, ele é 

fruto do meio ambiente em que a pessoa vive, o tipo de educação recebida pelos pais, o jeito 

de ser e agir da família e as experiências vividas tanto na infância quanto na adolescência. 

Essa personalidade se desenvolve de diferentes formas devido ao ambiente social e cultural no 

qual o indivíduo está inserido. O comportamento empreendedor pode ser, ainda, estimulado 

ou desenvolvido e maximizado desde que influenciado por um processo de treinamento ou 

ensino (GREATTI e SENHORINI, 2000). Também, como já visto neste estudo, muitos se 

vêm “obrigados” a empreender, mesmo sem possuir as características comportamentais 

empreendedoras, devido a circunstâncias próprias de suas vidas, como desemprego, falta de 

promoção dentro das empresas, baixas remunerações, dentre outros – o que originou a já 

conhecida expressão criada pelo GEM, chamada “empreendedorismo por necessidade”. Esse 

quadro se agrava em economias que desencadeiam situações de excepcionais altas taxas de 

desemprego, promovendo ou forçando o encorajamento de muitas pessoas a abrir seu próprio 

negócio a fim de terem algum meio de subsistência (HANSEMARK, 1998). Esse fenômeno 

só reforça a concepção de que qualquer tentativa de estimular o “espírito empreendedor” dos 

indivíduos nos mais variados segmentos de cursos é cada dia mais válida. 

Gimenez e Machado (2000) ressaltam, ainda, que existem importantes diferenças de 

comportamentos associadas com atividades empreendedoras em diferentes estágios de ciclos 

de vida, assim como associadas a gênero. Desta forma, tais diferenças devem ser observadas 

em programas que visem desenvolver o empreendedor em decorrência das motivações e 

preocupações particulares de indivíduos em diferentes grupos de idade, que podem ser 

analisadas como situações que provocam diferentes comportamentos empreendedores. Young 

(1971 apud OLIVEIRA e GUIMARÃES, 2003) enfatiza que muitos atributos do 

comportamento empreendedor surgem nos indivíduos como resultados particulares do 

ambiente familiar, experiências profissionais anteriores, relações com determinados grupos e 

como reflexo de valores culturais. Oliveira e Guimarães (2003, p.4) completam essa 

abordagem: 

Variáveis como a crença religiosa, a experiência prévia no negócio, a 
influência e estímulos familiares, amigos e mentores, a história de vida – 
imigração forçada, desemprego e demissões, dentre outras experiências 
consideradas de mudanças forçadas nas vidas das pessoas (...) indicam 
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representar elementos que podem agir como propulsores ou facilitadores ao 
empreendedorismo. 

Levésquea e Minnitib (2006), por sua vez, identificam diversas variáveis como 

incentivadoras ao empreendedorismo independente, distinguindo-as entre fatores contextuais 

e fatores inerentes. Fatores contextuais, como sistema de educação ou de tributação do país, 

são características do ambiente sócio-econômico dentro do qual são tomadas decisões 

empresariais. Os fatores inerentes, como por exemplo idade ou agilidade, tolerância a 

ambigüidade, experiência prévia e aversão ao risco são considerados características do 

indivíduo.  Os dois grupos são claramente interdependentes e distintos, visto que os fatores 

contextuais podem ser alterados relativamente depressa via choques exógenos como, por 

exemplo, intervenções políticas, enquanto que os fatores inerentes não podem. Estes últimos 

dependem muito da história de vida de cada indivíduo. 

Os autores procuraram investigar em uma pesquisa, por que nos Estados Unidos há 

uma porcentagem maior de indivíduos jovens na faixa dos 25 aos 35 anos que buscam iniciar 

negócios próprios se comparados aos mais velhos. Como constatação, averiguaram que para 

cada idade existe uma distribuição específica individual de tempo entre trabalho e lazer, e a 

medida que as pessoas envelhecem, preferem empregar mais tempo para trabalhos em que 

atuam como empregados e relativamente menos tempo para criação de negócio próprio. Isto 

porque, à medida que envelhecem, são penalizadas atividades que requerem um compromisso 

de tempo maior até que se obtenha o retorno desejado, como a abertura de uma empresa, ao 

contrario de trabalhos dentro de empresas, que obtém-se retorno imediato. Obviamente, neste 

contexto não se incluem alguns fatores sociais do contexto brasileiro, como alta taxa de 

desemprego entre pessoas mais velhas que foram demitidas de seu trabalho e não têm mais 

oportunidades no mercado de trabalho, incitando-as ao empreendedorismo “por necessidade”. 

Com relação a questões de gênero, percebe-se que o empreendedorismo feminino tem 

recebido cada dia mais importância quanto a sua contribuição à sociedade e à economia, 

apesar de não haver um número significativo de estudos neste segmento (SARRI e 

TRIHOPOULOU, 2005; BRUSH, 1992). De forma geral, muitos estudos entram em acordo 

quando se diz que mulheres proprietárias de negócios têm mais similaridades do que 

diferenças quanto a características demográficas, habilidades de negócios e algumas 

dimensões psicológicas, que traduzem as suas motivações (independência, realização, 

satisfação no trabalho, etc) para se abrir um negócio. As principais diferenças estão voltadas 

para os quesitos de nível de educação, experiência de trabalho, habilidades, objetivos dos 

negócios e performance. (BRUSH, 1992). No entanto, surgem algumas contradições em 
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algumas pesquisas com relação a todas estas questões, que inicialmente podem ser explicadas 

por se tratar de estudos em diferentes países, que abrangem contextos sócio-econômicos 

diversos.  

O modelo “puxar/empurrar” é um dos mais comuns para explicar as diferentes 

motivações do empreendedorismo feminino. Fatores de “empurrão” referem-se às motivações 

como desemprego, renda insuficiente da família, insatisfação com o emprego, ou necessidade 

de acomodar trabalho com tarefas domésticas. Fatores de “puxão” estão relacionados às 

questões como necessidade de independência, satisfação, status social e poder. No entanto, 

em diversas situações os fatores acabam sendo incorporados em uma mistura, sem um claro 

recorte de apenas um deles (SARRI e TRIHOPOULOU, 2005). 

Sarri e Trihopoulou (2005) afirmam, porém, que muitas pesquisas têm encontrado 

motivações semelhantes entre homens e mulheres, com destaque a busca de independência e 

necessidade de realização, que estão quase sempre no topo do “ranking”. Mas no gênero 

feminino, a flexibilidade ocupacional em termos de horas de trabalho é também identificado 

como um dos fatores mais encorajadores ao empreendedorismo. 

Mukhtar (1998), por sua vez, ao analisar as características de pequenos e médios 

negócios de proprietários/gerentes homens e mulheres no Reino Unido, concluiu que as 

escolhas feitas por ambos os gêneros são muito diferentes e permanecem diferentes até 

mesmo quando estes proprietários gerentes iniciaram seus negócios a um longo tempo.  

Assim, (este estudo) dá peso a outros estudos que defendem que as 
motivações para iniciar e continuar um negócio podem ser totalmente 
diferentes para homens e mulheres. Os dois grupos de 
proprietários/gerentes, então, representam grupos empreendedores 
completamente diferentes em termos de suas decisões e assim exibem 
diferentes formas de empreendedorismo (MUKHTAR, 1998). 

Portanto, o contexto local e social do país vem a ser um fator preponderante em 

questões de motivações que levam os indivíduos ao empreendedorismo independente, sendo 

semelhantes para os ambos os gêneros em alguns países e totalmente diferentes em outros. 

 No âmbito do empreendedorismo corporativo, é necessário que o comportamento 

empreendedor também seja nutrido dentro de uma organização, para que seus empregados 

pensem como empreendedores e busquem inovações que gerem lucro. Para tanto, a 

corporação deve lhes oferecer liberdade e flexibilidade para desenvolverem seus projetos sem 

atolarem-se na inércia burocrática. Desta forma, enquanto os empregados das empresas 

buscam ter um comportamento empreendedor, a empresa deve buscar realçar uma estrutura 

empreendedora, um complementando o outro e provendo sinergia (ECHOLS e NECK, 1998). 
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Echols e Neck (1998) selecionam três principais categorias de comportamento 

empreendedor que incorporam capacidades individuais e organizacionais para sua efetivação: 

(1) detecção de oportunidades, (2) facilitação de oportunidades, e (3) motivação para 

perseguir oportunidades. Os autores realçam que a detecção de oportunidades deve incluir a 

existência de relações não reprimidas dentro da empresa assim como uma boa rede de 

relacionamentos, tanto formal quanto informal, dentro e fora da empresa; a organização deve 

dar acesso a informações necessárias aos empregados para que os mesmos obtenham uma 

performance de comportamento empreendedor, habilitando-os a detectar oportunidades. 

Facilitação de oportunidades inclui os caminhos no qual a organização e os gerentes 

buscam as mudanças. Basicamente são dois caminhos: lançando desafios encorajadores e 

adaptando os gerentes também aos cargos de treinadores (coach) ou mentores, cada qual em 

sua área de especialização, e não os vendo meramente como figuras autoritárias. Com relação 

à motivação dos funcionários para perseguir oportunidades, somente ocorrerá quando os 

funcionários perceberem que estão sendo recompensados pela firma por isto, seja por meio de 

recompensas em dinheiro e/ou reconhecimento. 

 

 

2.4 – FORMAÇÃO EMPREENDEDORA 

 

2.4.1 – Histórico do Ensino de Empreendedorismo 

O início do ensino de empreendedorismo teve origem nos EUA com Myles Mace 

lecionando o primeiro curso de empreendedorismo em fevereiro de 1947 na escola de 

Administração de Harvard (KATZ, 2003). Interessante notar o propósito da criação deste 

curso, completamente diferente dos objetivos atuais: qualificar ex-combatentes da Segunda 

Guerra Mundial para o mercado de trabalho, principalmente no que diz respeito à geração do 

auto-emprego, visto que sua economia estava em transição devido ao colapso da indústria de 

armas (VESPER e GARTNER, 1997). 

No entanto, a disseminação dos cursos de empreendedorismo ou oferta de disciplinas 

neste campo por parte dos programas de graduação e pós-graduação nos EUA ocorreu 

vagarosamente devido a alguns motivos. Nas décadas que se seguiram, o tema 

empreendedorismo não entrou em moda, reflexo da baixa extensão das atividades 

empreendedoras do período. Durante a década de 50 e 60, o número de corporações per capta 

mostraram um constante declínio, com um aumento apenas de grandes corporações, seguido 
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pelo decréscimo de faculdades e universidades que incluíam o empreendedorismo em seus 

currículos (VESPER e GARTNER, 1997; SEXTON e BOWMAN, 1984).  Wyckham (1989, 

apud GUIMARÃES, 2002) adiciona a este cenário outros problemas: averigua que na época, 

havia uma grande dependência financeira das universidades em relação às grandes empresas, 

que financiavam pesquisas, doavam equipamentos e bolsas de estudo etc; e, por fim, afirma 

que o sistema de promoção de docentes nas universidades restringia a criação de disciplinas 

voltadas para criação de empresas.  

Apenas em 1970, as universidades e escolas de negócios começaram a aumentar seus 

cursos voltados para o ensino de empreendedorismo, totalizando 16 universidades 

apresentando estes cursos em suas grades curriculares. Vesper e Gartner (1997) enfatizam que 

é difícil pontuar exatamente as razões deste crescimento, mas que a razão mais provável 

estava relacionada à freada na queda do número de corporações per capta, voltando a crescer 

a abertura de novos negócios. 

A expansão definitiva do ensino de empreendedorismo foi a década de 80 em virtude 

de críticas que começaram a proliferar envolvendo lacunas na formação em gestão, assim 

como a expansão de periódicos especializados sobre o tema. Guimarães (2002, p.7) destaca, 

ainda, como um dos fatores preponderantes a expansão do ensino de empreendedorismo nas 

disciplinas dos cursos de graduação e pós-graduação norte-americana foi dado pelo Small 

Business Administration – SBA: 

Instituição cuja missão é apoiar e estimular o desenvolvimento das 
pequenas empresas, por meio do programa Small Business Institute 
Program – SBI -. Iniciado em 1972, no Texas Tech University, o programa 
oferecia suporte financeiro às universidades interessadas em organizar 
cursos nos quais, em uma das atividades obrigatórias, os alunos atuariam, 
sob a supervisão de professores, como consultores de pequenas empresas. 

Como resultado, houve um salto no número de instituições universitárias americanas 

implantando o ensino de empreendedorismo em suas grades curriculares, passando de pouco 

mais de 50 em 1975 para mais de mil em 1988, sendo obrigatório o ensino desta disciplina em 

cinco Estados (DOLABELA, 1999). Já em 1994, cerca de 120.000 estudantes americanos 

estavam realizando cursos de empreendedorismo ou gestão de pequenos negócios, em uma 

infra-estrutura que saltou para a casa de 2200 cursos, oferecidos em pelo menos 1600 

faculdades, 100 centros especializados, além da criação de 44 jornais acadêmicos em língua 

inglesa sobre o tema (KATZ, 2003). Atualmente, cerca de 5,6 milhões de jovens americanos 

com idade até 34 anos estão tentando iniciar seu próprio negócio. Destes novos 
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empreendedores, um terço é composto por jovens de até 30 anos e mais de 80% dos que estão 

no faixa dos 18 aos 34 dizem que pretendem abrir seu próprio negócio (KURATKO, 2004). 

Com relação às publicações científicas da área de empreendedorismo, nota-se que são 

relativamente recentes, com destaque especial ao Journal of Small Business Management que 

iniciou suas atividades em 1963 e a Encyclopedia of Entrepreneurship, editada por Karl 

Vesper, após a realização do congresso de Baylor em 1980 (PARDINI e PAIM, 2001). No 

entanto, Katz (2003) se posiciona criticamente quanto aos excessos de publicações que estão 

surgindo, oriundos de 44 periódicos que caçam e publicam artigos de pouca qualidade;  

pontua, ainda, que há uma grande pressão de pesquisadores líderes por publicarem em 

periódicos de grande expressão, dentre eles: Academy of Management Journal, Academy of 

Management Review, Academy of Management Executive, Strategic Management Journal e 

Journal of Management – os quais têm disponibilizado grande espaço para publicações no 

campo de empreendedorismo. Especificamente no âmbito do ensino de empreendedorismo, o 

ranking dos principais periódicos internacionais que disponibilizam os artigos mais relevantes 

é: Journal of Business Venturing, Entrepreneurship Theory & Practice e Journal of Small 

Business Management (KURATKO, 2004). 

O ensino de administração e o de empreendedorismo no Brasil data de período bem 

mais recente se comparado aos norte-americanos e europeus, devido a sua tardia 

industrialização que somente a partir de 1950 apresentou um crescimento mais exponencial. A 

década de 90, por sua vez, implicou em uma grande expansão dos cursos de administração, 

atingindo a quantia de 1941 cursos com cerca de 110 habilitações e mais de 38 mil 

concluintes no ano de 1998. Em 1999 estavam matriculados nas IES cerca de dois milhões e 

setecentos mil alunos e aproximadamente duzentos e oitenta e oito mil cursavam 

administração, ou seja, 10% do total dos alunos do país (DUTRA ET AL, 2001).  

Dentro deste contexto, vem a ser importante destacar que o ensino de 

empreendedorismo estava inserido dentro do campo da administração como uma sub-área e 

recentemente está sendo estudado como campo específico de conhecimento, porém com seus 

conceitos e metodologias ainda em fase de consolidação e formação, sem haver um consenso 

dentre os autores (HENRY, FRANCES e LEITH, 2005). Isto ocorre devido, principalmente, 

aos diferentes significados de “empreendedorismo” empregados, a uma variedade de 

diferentes cursos de empreendedorismo e às diferentes formas com que o rótulo 

empreendedorismo é usado pelas universidades na promoção de diferentes agendas. Desse 

modo, achar um razoável caminho para padronizar programas e cursos de empreendedorismo 

é um verdadeiro desafio (VESPER e GARTNER, 1997). Segundo Souza et al (2005), a 
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criação de uma metodologia para o desenvolvimento dessa competência envolve bem mais 

que a aquisição de conhecimentos, mas o aprender a aprender, a ser, a fazer e, principalmente 

a conviver.  

No entanto, fica nítido que o ensino de empreendedorismo está crescendo e deixando 

para trás sua fase embrionária e se consolidando nos principais centros de graduação e pós-

graduação, nos mais diversos segmentos de formação – desde cursos de engenharia, passando 

por desenho industrial, até o turismo. O quadro 2 desenvolve a evolução deste histórico até o 

ano de 1999: 

 

Quadro 2 – Histórico do Empreendedorismo em Cursos de Graduação e Pós-
Graduação 

ANO INSTITUIÇÃO CURSOS 
1981 Escola de Administração de Empresas da 

Fundação Getúlio Vargas – São Paulo 
Curso de Especialização em 
Administração para Graduados 

1984 Escola de Administração de Empresas da 
Fundação Getúlio Vargas – São Paulo 

O curso foi estendido para a 
graduação, sob o nome de 
“Criação de Novos Negócios – 
Formação de Empreendedores 

1984 Universidade de São Paulo – FEA/USP Criação de Empresas – curso de 
graduação em administração 

1985 Universidade de São Paulo – FEA/USP Criação de Empresas e 
Empreendedorismo de Base 
Tecnológica, no Programa de 
Pós Graduação em 
Administração 

1989 CIAGE – Centro Integrado de Gestão 
Empreendedora 

Formação de Empreendedores 

1992 Departamento de Informática da 
Universidade Federal de Pernambuco e 
Fundação de Apoio à Ciência do Estado 
de Pernambuco (FACEPE) 

Criação do CESAR – Centro de 
Estudos e Sistemas Avançados 
do Recife 

1993 Programa Softex do CNPq – UFMG Metodologia de ensino de 
empreendedorismo, oferecida no 
curso de graduação em Ciência 
da Computação da UFMG 

1995 Departamento de Informática da 
Universidade Federal de Pernambuco e 
Fundação de Apoio à Ciência do Estado 
de Pernambuco (FACEPE) 

CESAR cria uma pré-incubadora 
voltada para projetos de 
exportação de software, que 
mais tarde transformou-se no 
Recife-Beat, inserido no 
Programa Softex 

1995 Escola Federal de Engenharia 
de Itajubá, em Minas Gerais – 
EFEI 

Criação do GEFEI- Centro 
Empresarial de Formação 
Empreendedora de Itajubá 

1995 Universidade de Brasília ,UNB Criação da Escola de 
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Empreendedores com o apoio do 
SEBRAE-DF 

1996 CESAR - Centro de Estudos e 
Sistemas Avançados do Recife 
Disciplina de ensino de 
empreendedorismo no curso de 
graduação em Ciência da 
Computação 

CESAR - Centro de Estudos e 
Sistemas Avançados do Recife 
Disciplina de ensino de 
empreendedorismo no curso de 
graduação em Ciência da 
Computação 

1996 O Programa Softex, criado pelo 
CNPq - Sociedade Softex 
 

Implantação de dois projetos: o 
Gênesis, na área de incubação 
universitária, e o Softstart, na 
área de ensino de 
empreendedorismo. 

1997 PUC/RIO Criação do Instituto Gênesis 
para Inovação e Ação 
Empreendedora 

1997 IEL-MG,FUMSOFT, Secretaria 
de Estado de Ciência e 
Tecnologia e Fundação João 
Pinheiro e Sebrae/Minas 

Lançamento do Programa 
REUNE, Rede de Ensino 
Universitário de 
Empreendedorismo 

1998 CNI-IEL e Sebrae  
 

Nacional Lançamento do 
Programa 
REUNE-Brasil, expandindo a 
filosofia da rede universitária de 
ensino de empreendedorismo 
para todo o país 

1998 Capítulo Brasileiro do ICSB, 
International Counsil for Small 
Business 

Programas nacionais de 
empreendedorismo 
 

1999 Várias Instituições Brasileiras 
 

Atinge-se um público de cerca 
de 8.000 alunos no ensino de 
empreendedorismo 

Fonte: Adaptado de Dolabela (1999), Degen (1998) e Pardini e Paim (2001) 

 

Como observado no quadro, o ensino de empreendedorismo nos cursos de graduação e 

pós-graduação já é uma realidade nos principais centros de ensino do país. No entanto, 

Dolabela (1999a, p.35) afirma que o ensino no Brasil ainda não sinaliza totalmente para o 

empreendedorismo, visto que permanece em grande parte voltado para a formação de 

profissionais que irão buscar emprego no mercado de trabalho. Pardini (2004) complementa 

ao afirmar que a cultura pedagógica das universidades brasileiras está direcionada a valores e 

comportamentos que não abordam as organizações pequenas e médias da economia nacional.  

Em agravo a estas situações, a maior parte dos estudantes geralmente tem pequeno ou 

nenhuma experiência de montar e dirigir um negócio, utilizando grande parte de seu tempo 

dentro do sistema educacional, que faz pouco para criar atividades empreendedoras 
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(ROBERTSON, ET AL 2003). Essa cultura faz o emprego assumir um valor essencial na 

formação da sua sociedade. Dolabela termina seu raciocínio ao dizer: 

(...) muitas das nossas instituições de ensino estão distanciadas dos 
“sistemas de suporte”: empresas, órgãos governamentais, financiadores, 
associações de classe, entidades das quais os pequenos empreendimentos 
dependem para sobreviver. As relações universidade-empresa, essenciais na 
formação de empreendedores, são incipientes no Brasil. 

E como já abordado inicialmente, conseguir um emprego formal dentro do atual 

contexto econômico-social brasileiro tem se transformado em uma verdadeira estratégia de 

guerra para sua população. Dentro desta perspectiva, a introdução de cursos voltados para o 

empreendedorismo justificou-se pela crescente conscientização e tomada de posição por parte 

das universidades, no sentido de proporcionar aos seus discentes as competências que lhes 

dêem condições de conseguirem um emprego assim como de sobreviver nesta sociedade 

altamente competitiva. Dessa forma, na década de 80, com a crise dos empregos e a busca das 

corporações por empregados que detivessem o perfil empreendedor, houve o início da 

inserção dos cursos de empreendedorismo, ao passo que os pesquisadores percebiam que era 

necessário formar um profissional capaz de atuar na sua área, mas que ao mesmo tempo 

tivesse conhecimentos para criar seu próprio negócio. Era preciso transformar o conhecimento 

que está na universidade em produto ou serviço. Mas para isso é preciso desenvolver nos 

alunos suas capacidades empreendedoras para que possam vir a desenvolver as “boas idéias” 

(SOUZA ET AL, 2005).  

  

 

2.4.2 – A Importância do Ensino de Empreendedorismo 

Dentro da União Européia (UE) existe um consenso de que a prosperidade do futuro 

depende da criação de negócios que estejam profundamente enraizados na economia local. A 

título de exemplificação, Matlay (2005) mostra que no Reino Unido os responsáveis pela 

política de desenvolvimento estão envoltos em uma verdadeira obsessão com o 

empreendedorismo e a educação ou ensino de empreendedorismo, os quais julgam ser a 

solução mais pragmática para uma crescente gama de desafios sócio-econômicos e políticos. 

Ressalta, ainda, que essa fascinação pelo campo é semelhante em países em desenvolvimento 

e/ou que passam por uma transição política ou econômica. Mas, para consumação deste 

propósito de expandir o empreendedorismo nas nações, há a necessidade de aumentar o 
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número de talentos empreendedores locais para efetivamente virem a desenvolver e 

administrar novos empreendimentos ou mais especificamente, de qualificá-los para 

ocuparem-se de atividades que gerem a inovação (GARAVAN e O’CINNEIDE, 1994; 

HYTTI e O’GORMAN, 2004).  

Béchard e Toulouse (1998) apregoam que o empreendedorismo se tornou moda. 

Todos estão falando sobre isso: políticos, experts, educadores, dentre outros; e, de acordo com 

os mesmos, este fenômeno será a salvação da sociedade industrial. No entanto, esse crescente 

interesse no campo do empreendedorismo como uma moda passageira não se confirmou 

(HENRY, FRANCÊS e LEITH, 2005). Venkatraman (1996 apud FIET, 2001a) comentou que 

este interesse passou a refletir um ambiente econômico emergente, criado pela confluência de 

mudanças no mundo corporativo, novas tecnologias e emergentes mercados mundiais. Em 

termos globais, a redução de barreiras de comércio e a realidade da sua moeda, o Euro, junto 

com os avanços em telecomunicações, tecnologia e transporte possibilitaram criar maiores 

oportunidades assim como também mais incerteza no mundo. Henry, Francês e Leith (2005, 

p.100) completam a caracterização deste cenário ao dizer: 

Ao nível de toda a sociedade, privatizações, desregulamentações, novas 
formas de governo (...) e o reconhecimento crescente dos direitos de grupos 
minoritários são apresentados com maior complexidade e incerteza. Ao 
nível organizacional, a descentralização, downsizing, re-engenharia, 
alianças estratégicas, fusões e a demanda crescente para flexibilização da 
mão-de-obra, também contribuem para o clima de incerteza. Ao nível 
individual, o indivíduo agora está a frente de uma variedade mais ampla de 
opções de emprego, com probabilidade de terminar com uma gama de 
trabalhos maior, mais responsabilidade e tensão. 

Dentro destas estruturas em mudanças na economia ocidental, soma-se ao fato de que 

cada vez mais as economias de mercado em desenvolvimento da Europa Oriental têm 

colocado o empreendedorismo no centro de seu processo de desenvolvimento, o que resulta 

em um aumento enorme na prioridade ao empreendedorismo em toda União Européia. 

Consequentemente, Hynes (1996) aponta a emergência de uma economia baseada em 

pequenas e médias empresas, que conduz, por sua vez, à necessidade de preparar e educar os 

potenciais empreendedores para poderem identificar as oportunidades neste ambiente e provê-

los com os conhecimentos e habilidades necessárias.  

Um olhar voltado para a ótica do contexto brasileiro, possibilita dizer que também 

existem fortes motivos que justificam o ensino de empreendedorismo como catalisador da 

expansão do empreendedorismo, como os citados por Dolabela (1999a): as grandes mudanças 

nas relações de trabalho; a não adequação do ensino tradicional para a formação de 
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empreendedores; as relações universidade-empresa ainda são incipientes no Brasil; a 

insuficiente percepção da importância das PMEs para o desenvolvimento econômico; a ética 

como preocupação de ensino do empreendedorismo; a necessidade das organizações por 

empregados com alto grau de empreendedorismo e a cultura da “grande empresa” que 

predomina no ensino profissionalizante e universitário. 

Delineado o cenário emergente neste século 21 no mundo e no Brasil, urge a 

necessidade em todos os níveis por pessoas que detenham habilidades empresariais e 

habilidades para lidar com os desafios atuais da vida e um futuro incerto. Somado a isto, seja 

na escolha da carreira ou outras situações pessoais, indivíduos podem se beneficiar do 

inovador aprendizado de empreendedorismo, habilitando-os a resolver problemas, adaptando-

se mais prontamente a mudanças, ficando mais alto-confiantes e desenvolvendo neles a 

capacidade de criação e imaginação (JONES e ENGLISH, 2004).  

Portanto, não há dúvidas que este aprendizado traz e trará ainda mais benefícios para 

toda a sociedade, tornando-se de grande importância sua necessidade no contexto atual. Já 

existe o reconhecimento nos dias de hoje de que o ensino de empreendedorismo é uma 

inovação educacional importante que estimula um processo de aprender sobre aprender. 

Assim, o interesse pelo empreendedorismo como um campo de pesquisa e ensino foi 

preenchido pela crescente demanda por cursos de empreendedorismo por estudantes (JONES 

e ENGLISH, 2004). 

 No Brasil, essa demanda por cursos superiores e de pós-graduação que foquem ou 

abordem o empreendedorismo pode ocasionar a falsa consciência de que seu ensino é 

importante apenas para as instituições de ensino superior e centros especializados. Mas, de 

acordo com Dolabela (1999a), a inclusão do ensino de empreendedorismo nas universidades 

brasileiras é apenas um pequeno passo, pois faz-se necessário criar uma cultura 

empreendedora na sociedade. Para isso, o tema empreendedorismo precisa ser apresentado e 

discutido desde os primeiros níveis da educação: as escolas têm o dever de educar seus alunos 

sustentados em valores de autonomia, de independência, capacitando-os para inovar, para 

assumir riscos e atuar em ambientes instáveis; para geração de riqueza e de empregos, pois 

diante do ambiente turbulento em que vive a sociedade atual, estes valores serão capazes de 

direcionar o país ao desenvolvimento. Dornelas (2005), concordando com este raciocínio, 

corrobora ao dizer que diversas pesquisas têm demonstrado que os países que apóiam e 

incentivam novos empreendedores, tornam-se mais dinâmicos, desenvolvendo um rápido 

crescimento econômico, diminuindo as taxas de desemprego. Em tempo: o 
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empreendedorismo, estimulado pelo ensino de empreendedorismo, pode ser o motor do 

crescimento da economia local e da geração de empregos. 

 

 

2.4.3 – Contexto Atual e Debates Sobre o Ensino de Empreendedorismo 

Mas como formar esses novos talentos? Eles nascem ou podem ser desenvolvidos? A 

literatura sobre ensino de empreendedorismo transborda teorias e discussões relativas a estas 

questões (HENDERSON e ROBERTSON, 1999), assim como referentes a quem é um 

empreendedor ou se empreendedorismo pode ou não ser ensinado. Todas estas questões serão 

discutidas no transcorrer da argumentação.  

Jones e English (2004) afirmam que muitos professores de empreendedorismo são 

interrogados se realmente é possível formam um empreendedor. Isso ocorre porque durante 

algum tempo a sabedoria convencional afirmava que as pessoas nascem empreendedoras e 

terão sucesso com ou sem educação, nenhum processo de educação neste campo pode prover 

uma pessoa a ter sucesso empresarial, pois a ela falta o “espírito empreendedor”. Um dos 

maiores divulgadores desta visão foi Schumpeter (1984), que ao fazer uma descrição das 

diversas características dos empreendedores, cita-as como sendo “natas” ao indivíduo. Essa 

maneira com que o autor apresenta o empreendedor pode levar o leitor à sensação de que se 

trata de um ser superior ou quase divino, mas que na realidade não pode ser considerado 

assim (SOUZA, 2005).  

Para agravar esta visão enviesada, algumas biografias de empreendedores de sucesso, 

por sua vez, frequentemente são lidas como se estas pessoas entrassem no mundo com uma 

extraordinária dotação genética (GARAVAN e O’CINNEIDE, 1994). No entanto, 

experiências em todo o mundo estão mostrando que milhares de pessoas estão entrando em 

escolas, faculdades ou cursos de empreendedorismo para aprender a empreender. Há uma 

aceitação crescente de que os elementos essenciais do empreendedorismo podem ser 

ensinados e aprendidos. Assim como também há muitas histórias que mostram que é possível 

empreender sem o “dom genético”, pois como conclui Drucker (p.34, 1989), “qualquer 

indivíduo que tenha à frente uma decisão a tomar pode aprender a ser um empreendedor e se 

comportar como empreendedor. O empreendimento é um comportamento (...) e suas bases 

são o conceito e a teoria, e não a intuição”. 

Obviamente, conhecimentos necessários para se empreender podem ser adquiridos ou 

desenvolvidos durante experiências passadas de trabalho ou mesmo por influência parental 
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(HENDERSON e ROBERTSON, 1999). Porém, como argumenta Matlay (2005), muitas das 

habilidades empreendedoras necessárias para gerar novos negócios podem e são adquiridos 

em programas de treinamento ou cursos universitários que abordem o empreendedorismo. De 

maneira similar, o autor ainda aponta que diversas pesquisas demonstram que existe uma 

expectativa de que indivíduos com experiência profissional em pequenas empresas podem 

exibir uma alta propensão a buscar o auto-emprego se comparado a profissionais de grandes 

empresas ou multinacionais em função de um maior embasamento de como administrar um 

pequeno negócio que a pequena empresa lhe provê. 

Bom, se então é concebível desenvolver um empreendedor, surge, agora, a outra 

questão: é realmente possível ensinar empreendedorismo?  

Henry, Francês e Leitch (2005) desenvolveram uma pesquisa para tentar responder a 

esta questão, motivados pela incerteza considerável que sobressaía da literatura crescente 

deste campo e em debates acadêmicos, como enfatiza Fiet (2001a, p.1): “há um debate 

contínuo na academia de empreendedorismo se nós podemos ensinar de fato para os 

estudantes a se tornarem empreendedores”. O problema mais grave que aparece nesta 

discussão refere-se à falta de concordância quanto às definições de empreendedor e 

empreendedorismo, o que conduz a confundir as avaliações do estado em que a educação de 

empreendedorismo existe atualmente e, por conseguinte, debilita-se a efetividade pedagógica 

deste ensino quando se tenta ensinar respostas a perguntas que muitas vezes nem sequer 

foram enviadas pela literatura (FIET, 2001a). 

Em contrapartida, Vesper e Gartner (1997) argumentam que está ficando muito claro 

que empreendedorismo pode ser ensinado. Professores e profissionais têm se envolvido de 

tamanha forma com este segmento de ensino que já estão muito além do mito que 

empreendedores nascem e não são desenvolvidos. Peter Drucker (1985 apud KURATKO, 

2004), concordando com esta visão reforça essa assertiva ao dizer: “Os empreendedores são 

mitos? Não é mágica, não é mistério, e não tem nada a ver com genes. É disciplina. E como 

uma disciplina, pode ser ensinado”. 

Também na defesa do ensino de empreendedorismo, Dornelas (2001) apresenta sua 

justificativa afirmando que o empreendedorismo pode ser entendido por todas as pessoas, mas 

seu sucesso no mercado ficará dependerá de outros fatores internos e externos do negócio, do 

perfil e características do empreendedor e principalmente de como ele age diante das 

adversidades encontradas no cotidiano de seu empreendimento. Para desenvolver essas 

características e o perfil do empreendedor, a literatura sugere mudanças no ensino, via 

variadas técnicas didático-pedagógicas que serão explicadas mais detalhadamente em seguida.  
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Um suporte adicional para a argumentação favorável ao desenvolvimento deste ensino 

é a pesquisa empírica de Gorman, Hanlon e King (1997) que fez uma revisão da literatura de 

educação em empreendedorismo e gerenciamento de pequenos negócios dos anos 

compreendidos entre 1985 e 1994, constatando que muitas pesquisas indicam que 

definitivamente o empreendedorismo pode ser ensinado, ou pelo menos encorajado pelo 

ensino de empreendedorismo. Kuratko (2004) encerra a discussão ao lembrar que apesar dos 

debates sobre conceitos empreendedores ser de difícil convergência, é largamente aceito que 

os novos negócios oriundos do empreendedorismo são a chave da inovação, produtividade e 

melhora da competição, o que deixa a questão sobre se o empreendedorismo pode ou não ser 

ensinado, completamente em despropósito. 

Hynes (1996) se posiciona ao dizer que para se fornecer uma educação empreendedora 

efetiva, os estudantes devem lidar com cenários de ambigüidade e complexidade, típicos da 

vida real de um empreendedor. Eles devem aprender como descobrir os problemas tão bem 

como desenhar possíveis soluções; e, ainda, colocar a mão na massa, trabalhando em uma 

empresa de pequeno porte inicialmente. No caso de alunos de pós-graduação, esse problema é 

menor, visto que grande parte está inserida no mercado de trabalho, seja em pequenas, médias 

ou grandes empresas.  

O autor continua sua argumentação dizendo que professores de administração 

enfatizam em demasia o ensino por setores, funções, como finanças, marketing, RH, como se 

fossem aplicados a todos os níveis de negócios: pequeno, médio e grande. Negócios que estão 

em sua fase inicial têm os mais variados problemas; deste modo, o ensino de 

empreendedorismo deve ser diferenciado por fase de desenvolvimento dos negócios e não por 

departamentos. Porém, este argumento não é válido para cursos que tenham por pretensão 

estimular o espírito empreendedor do aluno também no âmbito de atuação em empresas, 

desempenhando um papel intraempreendedor. Neste caso, os departamentos das empresas já 

estão estabelecidos, nos quais o aluno trabalha com os recursos da organização para 

empreender. Cursos voltados para a formação do empreendedor corporativo são recentes, 

encontrados, de maneira geral, em programas de pós-graduação lato sensu, como 

especializações e MBAs. 

Hansemark (1998, p.28) argumenta que os propósitos principais de cursos de 

empreendedorismo são desenvolver conhecimentos, habilidades, atitudes e características 

pessoais necessárias para a atividade empreendedora:  

Habilidades em enxergar possibilidades, criar planos de negócio, 
desenvolver networking, criar recursos financeiros, criar uma organização 
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para implementar a idéia empresarial, compor uma boa escolha de quando 
iniciar o negócio e escolha de local. Conhecimentos em, por exemplo,  
mercado, leis empresariais, economias empresariais e como criar recursos 
financeiros. Habilidades em criatividade, planejando, apresentação oral e 
argumentação, decisão, e habilidades interpessoais. A meta para o curso 
também incluiu aprendizagem sobre as culturas, normas, valores e atitudes 
nas quais o empresário trabalha, por exemplo atitudes positivas para 
desenvolvimento de inovações e renovações. Finalmente o propósito do 
curso é desenvolver nos participantes características psicológicas, como 
necessidade para realização e lócus de controle. 

Mas, HYTTI e O’GORMAN (2004) defendem que o ensino de empreendedorismo 

falhará quando for concebido apenas como ensinar a “montar um negócio”, pois este 

segmento do ensino deve estar integrado nos estudos globais do estudante. Dentro deste 

propósito, os autores realizaram um estudo para analisar os objetivos e métodos de 50 

programas ou cursos de empreendedorismo em diversos níveis de educação – ensino médio, 

universitário e centros de treinamento - em quatro países europeus (Áustria, Finlândia, Irlanda 

e Inglaterra). O resultado é apresentado no quadro abaixo: 

 

Quadro 3: Objetivos de Cursos de Educação em Empreendedorismo 

Objetivos dos programas/cursos Número de programas 
Cursos que ajudam a criar habilidades e aperfeiçoar 
informações necessárias para pessoas que desejam 
iniciar ou gerenciar um pequeno negócio 

31 

Cursos que empenham-se em criar um melhor 
entendimento de (pequenos) negócios e 
empreendedorismo para preparar pessoas para o 
mundo do trabalho  

28 

Cursos que tentam ajudar pessoas a ficarem mais 
empreendedoras em suas vidas devido às mudanças 
naturais da sociedade e culturas 

24 

 Fonte: Adaptado de Hytti e O’gorman (2004) 

Segundo os autores, alguns cursos desenvolvem apenas um objetivo, enquanto outros 

buscam atingir os três citados acima. Note-se que estes objetivos também trabalham com o 

desenvolvimento do empreendedor corporativo, principalmente o segundo e o terceiro e não 

apenas com o desenvolvimento do empreendedor independente. De acordo com estes dois 

últimos objetivos, nestes cursos os indivíduos desenvolvem um entendimento mais claro do 

empreendedorismo assim como assimilam capacidades empreendedoras, as quais poderão 

utilizá-las nas empresas em que trabalham em função de mudanças ambientais e culturais 

ocorridas em toda a sociedade pressionado-os a buscar inovações e novos negócios – e, claro, 

também poderão utilizar tudo isso em seus próprios negócios. O que fica nítido, é que dada a 
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variedade de significados do termo “empreendedorismo”, os diferentes cursos em 

empreendedorismo ou com enfoque no campo, cada um utilizando um rótulo diferente para o 

termo, torna-se cada vez mais difícil classificar estes cursos (VESPER e GARTNER, 1997).  

No cenário brasileiro, Dornelas (2002) afirma que tanto universidades quanto 

entidades e escolas também já têm iniciado uma educação específica voltada para o 

empreendedorismo no que diz respeito à compreensão do perfil empreendedor; quem é esse 

indivíduo e como ele se comporta. Quanto ao acesso ao empreendedorismo, ele defende que 

qualquer pessoa pode aprender o que é ser um empreendedor de sucesso; o que já vem sendo 

realizado em muitas universidades que possuem cursos de extensão, pós-graduação e MBAs. 

Fica nítido que de maneira geral a literatura está favorável à possibilidade de se 

ensinar empreendedorismo, apesar de todo o debate em cima do assunto. A partir deste 

posicionamento, emerge outro debate: quais as melhores metodologias e praticas didático-

pedagógicas para o ensino de empreendedorismo? 

 

 

2.4.4 – Metodologias, Práticas Didático-Pedagógicas e Apoios para o Ensino de 

Empreendedorismo 

Souza et al (2005, p.205-206) cita os princípios das características da formação 

empreendedora como sendo os seguintes:  

(...) aprender a compreender o mundo, comunicação e colaboração em contexto 
competitivo, raciocínio criativo e resolução de problemas encarando a vida em 
uma perspectiva criativa, domínio pessoal, processo no qual são desenvolvidos 
o auto conhecimento e o auto desenvolvimento, pensamento sistêmico, 
possibilitando clareza na percepção do todo e das relações entre as partes, e 
liderança. Assim, essa formação baseia-se no desenvolvimento do auto 
conhecimento com ênfase na perseverança, na imaginação, na criatividade, 
associadas à inovação, passando a ser importante não só o conteúdo do que se 
aprende, mas, sobretudo, como é aprendido. 

Uma formação que abrace todas essas características necessita, segundo grande parte 

dos pesquisadores da área, de uma adequação dos conteúdos e práticas didático-pedagógicas 

mais apropriadas para atingir seus objetivos, não utilizando apenas métodos comuns de 

transmissão de conhecimentos do ensino tradicional. A literatura sobre essa concepção é 

diversa, com posicionamentos confluentes e divergentes, no qual defendem práticas 

pedagógicas que variam desde conferências, aulas expositivas, discussões de grupo e em sala 

de aula, plano de negócios, dinâmicas de grupo, até o foco em teoria, dentre outros.  
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Gibb e Davies (1991 apud HENRY, FRANCÊS e LEITH, 2005) são críticos da 

educação tradicional, centrada em uma didática e métodos que focalizam principalmente 

teorias - “impróprios” para o ensino de empreendedorismo. Coloca em dúvida a possibilidade 

de aulas teóricas terem o efeito esperado em um assunto que se trata quase que 

exclusivamente de atividades e atitudes, sugerindo que experiência pessoal e habilidades 

práticas usadas por empreendedores não são adquiridas via métodos e técnicas convencionais. 

Em sentido contrário, Fiet (2001a) defende que é possível estudantes adquirirem 

competências através de aulas que requisitem atividades baseadas em teoria, nas quais 

praticam habilidades específicas. No entanto, ele ressalta que cursos de empreendedorismo 

apenas teóricos podem ser áridos, apenas beneficiando alunos com curiosidades intelectuais, 

aos que não se inclinam por esse caminho devem buscar cursos que desenvolvem atividades 

não muito vinculadas à teoria. Nesse contexto, o papel essencial do professor é conseguir uma 

aprovação dos alunos do contrato de aprendizado e identificar competências a serem 

dominadas.  

Em sinergia às concepções acima, Ronstadt (1983) e Wyckham (1989) (apud 

GUIMARÃES, 2002) também se posicionam defendendo a importância de conteúdos 

programáticos, que devem ser implementados junto às demais técnicas pedagógicas. 

Consideram que, na fase anterior de criação de uma empresa, são essenciais no 

desenvolvimento de valores, atitudes e comportamentos empreendedores, assim como a 

capacidade de identificar oportunidades. Pardini e Paim (2001) ainda destacam que um dos 

grandes desafios para a formação empreendedora está na busca de melhores referenciais 

teóricos, em detectar os melhores conteúdos programáticos, assim como uma dinâmica 

educacional que possibilite uma aprendizagem mais eficaz.  

Um posicionamento interessante, que alia métodos didáticos teóricos e práticos, é 

colocado por Hynes (1996). Segundo sua concepção, a educação empreendedora incorpora 

métodos formais e informais. Os aspectos formais têm a função de prover aos alunos teorias e 

conceitos que darão suporte ao campo do empreendedorismo. Estas teorias são ministradas 

por meio de métodos didáticos como palestras e sugestões de leituras, no qual o professor age 

como um perito, facilitando o processo de aprendizagem. Posteriormente, os alunos são 

avaliados por exames formais que testam seus conhecimentos. Os aspectos informais, então, 

têm a função de combinar e integrar-se com os aspectos formais, com foco em construção de 

habilidades, desenvolvimento de atributos (qualidades) e mudança de comportamento. Para se 

alcançar esse objetivo, os métodos didáticos mais apropriados, indicados pelo autor, são: 

estudo de casos, visita a empresas, brainstorming, projetos desenvolvido em grupos, 
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simulações, etc. Desta forma, os alunos têm a possibilidade de aplicar as teorias aprendidas 

em sala de aula na prática, ou ao menos, visualizá-las nesta prática – com o professor atuando 

como um guia nos meandros deste processo. 

Dolabela (1999) também concorda com mudanças no papel do professor, porém sem 

muita ênfase no ensino de teorias. Em seu livro Oficina do Empreendedor, sinaliza que o 

professor deve abandonar suas antigas funções de mediador do conhecimento. Ele deve, 

agora, criar um ambiente favorável para que o aluno venha a se tornar um futuro 

empreendedor. Os papéis de professor e aluno invertem-se em muitas ocasiões, onde os 

alunos são os agentes de geração de conhecimento individualizado, transmitindo à sala de 

aula os conhecimentos que eles próprios geraram e o professor tem a tarefa induzir o processo 

de auto-aprendizado. O autor ainda enfatiza que “(...) O professor deve estabelecer um 

network com o ambiente empresarial e levá-lo para a sala de aula”. Essa metodologia inspira-

se em um processo de aprendizagem utilizado pelo empreendedor na vida real, onde deve 

existir um contexto que estimule o aprendizado como decorrente da ação no qual o aluno deve 

ser colocado em situações semelhantes às encontradas na vida real, incitando-o a sair dos 

limites da sala de aula para entender o funcionamento do mercado, para então voltar a ela e 

desenvolver processos de trabalho semelhantes aos dos empreendedores.  

Essa noção de que o professor deve transformar-se em um facilitador do processo de 

aprendizagem já foi desenvolvida na década de 1980 (VESPER, 1987; SEXTON e UPTON-

BOWMAN, 1987; ULRICH e COLE, 1987). Este fato é facilmente explicado pelo maior 

tempo em que o ensino de empreendedorismo já está em desenvolvimento na Europa e 

Estados Unidos, como mostrado no histórico do tópico anterior. Um dos autores que mais 

claramente expôs essa idéia foi Ulrich e Cole (1987, p.37), ao afirmar: 

Uma aproximação mais empreendedora como alternativa para o ensino 
tradicional é aquela no qual requer-se que o instrutor (professor) transforme-
se em um facilitador do processo de aprendizagem. Tal aproximação exige o 
uso de exercícios de aprendizagem como jogos em papéis, simulações de 
gerenciamento, exercícios estruturados ou focados em situações de feed-back 
no qual o estudante deve tomar um papel ativo. O tradicional papel do 
estudante de “escutar e tomar nota” é minimizado.  

Porém, Hytti e O’gorman (2004) advertem que deve existir um equilíbrio entre esses 

papéis de “coach” e “facilitador” de aprendizagem e o papel de “o professor”, pois se os 

estudantes não são monitorados ou não recebem avaliação durante a experiência de 

aprendizagem, eles podem ter a impressão de que estão progredindo lentamente, que a 

experiência está frustrando-o ou que a carga de trabalho é excessiva. Assim, os autores 
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sugerem a intervenção dos professores, porém a solução não pode estar na freqüência de 

intervenções no processo de aprendizagem dos alunos e sim através da qualidade destas 

intervenções. Lembram, ainda, que cursos europeus que adotam o lema “aprendendo com 

ações” exigem que os estudantes não permaneçam apenas no ambiente da faculdade, levando-

os a trabalhar em pequenas empresas. 

Como se percebe, as características do ensino de empreendedorismo fogem dos 

princípios tradicionais de ensino, ou os adotam de forma complementar (HYNES, 1996). 

Dolabela (1999a), ao discutir sua proposta metodológica chamada “Oficina do 

Empreendedor”, apresenta as principais diferenças dos dois modelos de ensino, como no 

quadro abaixo: 

 

Quadro 4: Ensino Tradicional e Aprendizado de Empreendedorismo 

Convencional Empreendedor 
Ênfase no conteúdo, que é visto como meta Ênfase no processo; aprender a aprender 
Conduzido e dominado pelo instrutor Apropriação do aprendizado pelo participante 
O instrutor repassa o conhecimento O instrutor como facilitador e educando; participantes 

geram conhecimento 
Aquisição de informações “corretas” de 
uma vez por todas 

O que se sabe pode mudar 

Currículo e sessões fortemente 
programados 

Sessões flexíveis e voltadas a necessidades 

Objetivos do ensino impostos Objetivos do aprendizado negociados 
Prioridade para o desempenho Prioridade para auto-imagem geradora do 

desempenho 
Rejeição ao desenvolvimento de 
conjecturas e pensamento divergente 

Conjecturas e pensamentos divergentes vistos como 
parte do processo criativo 

Ênfase no pensamento analítico e linear; 
parte esquerda do cérebro 

Envolvimento de todo o cérebro; aumento da 
racionalidade do cérebro esquerdo através de 
estratégias holísticas, não-lineares, intuitivas; ênfase 
na confluência e fusão dos dois processos 

Conhecimento teórico abstrato Conhecimento teórico amplamente complementado 
por experimentos na sala de aula e fora dela 

Resistência à influência da comunidade Encorajamento à influência da comunidade 
Ênfase no mundo exterior; experiência 
interior considerada imprópria ao ambiente 
escolar 

Experiência interior é contexto para o aprendizado; 
sentimentos incorporados à ação 

Resistência a influência da comunidade Encorajamento à influência da comunidade 
Educação encarada como necessidade 
social durante certo período de tempo, para 
firmar habilidades mínimas para um 
determinado papel 

Educação vista como processo que dura toda a vida, 
relacionada apenas tangencialmente como a escola 

Erros não aceitos Erros como fonte de conhecimento 
O conhecimento é o elo entre aluno e 
professor é de fundamental importância 

Relacionamento humano entre professores e alunos é 
de fundamental importância 

Fonte: Dolabela, 1999 
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A observação deste quadro permite analisar que as metodologias necessitam evoluir e 

evoluem no campo do empreendedorismo, apresentando novas tendências no decorrer dos 

anos. Desta forma, as características mais importantes no processo de ensino do 

empreendedorismo, no qual o empreendedor aprende são (HENDERSON e ROBERTSON, 

1999; DOLABELA, 1999): 

• Solucionando problemas; 

• Fazendo sob pressão; 

• Interagindo com os pares e outras pessoas; 

• Por meio de trocas com o ambiente; 

• Decidindo sob pressão; 

• Aproveitando oportunidades; 

• Copiando outros empreendedores; 

• Pelos próprios erros: é uma área em que se podem cometer erros (pequenos), 

porque há liberdade; 

• Situações de aprendizagem flexíveis; e 

• Através do feedback dos clientes; 

 No clássico estudo de Vesper (1987) sobre o ensino do empreendedorismo, o autor 

propõe novos modelos conceituais que coincidem com os propostos por Dolabela acima, que 

englobariam: a) incluir o agir como experiência didática, além do falar, ler e escrever; b) 

incentivar o contato com empreendedores; c) ter mediações de resultados ligados a projetos 

que resultem em novos negócios; d) criar uma escola empreendedora; e) não limitar as 

experiências empreendedoras ao calendário escolar; f) ao avaliar a instituição de ensino 

contemplar a produção em projetos e sub-projetos de criação de empresas. 

Essa metodologia de ensino de empreendedorismo coincide com a visão de Filion. Ele 

defende que o ensino do empreendedorismo não pode ser feito como nas demais disciplinas, 

deve-se levar o aluno a definir, estruturar contextos e compreender várias etapas de sua 

evolução; ainda, deve concentrar-se mais no desenvolvimento do “conceito em si” (auto-

conhecimento) e na aquisição de know-how do que na simples transmissão de conhecimento.  

Porém, para adquirir esse auto-conhecimento e know-how, as habilidades, atributos e 

comportamentos empresariais dos discentes precisam ser desenvolvidas. Para Kirby (2004) 

isso significa, especificamente, introduzir módulos e cursos projetados para desenvolver nos 
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estudantes a consciência e característica do empreendedor. Somado a isto, ressalta-se que 

diferentemente das grandes organizações, pequenos negócios têm recursos limitados e o 

empreendedor tem que ter as habilidades de administração para executar várias funções, 

assumindo o papel de gerentes funcionais que são achados em grandes organizações – 

desenvolvendo habilidades em áreas críticas como estratégia, fluxo monetário, marketing, 

RH, dentre outros (IBRAHIM e SOUFANI, 2002).  

De acordo com a literatura (DORNELAS, 2005; DUTRA ET AL, 2001; KIRBY, 

2004; JONES e ENGLISH, 2004; GUIMARÃES, 2002; HENRY, FRANCES e LEITCH, 

2005; IBRAHIM e SOUFANI, 2002) os cursos que pretendem ensinar seus discentes a 

empreender, seja abrindo um negócio e dentro de uma organização, precisam incluir em suas 

ementas as seguintes habilidades e características  a serem desenvolvidas nos seus futuros 

empreendedores: 

• Habilidades de comunicação, especialmente persuasão; 

• Habilidades de criatividade; 

• Habilidades para reconhecer oportunidades empreendedoras; 

• Pensamento crítico e habilidades de avaliação; 

• Habilidades de liderança; 

• Habilidades e competências gerenciais: incluindo planejamento, 

comercialização, finanças, contabilidade, estratégia, marketing, RH e 

networking; 

• Habilidades de negociação; 

• Habilidades para tomar decisões; 

• Habilidades de resolver problemas; 

• Habilidades de networking; e 

• Habilidades de administração do tempo; 

• Conhecimentos das características pessoais de um empreendedor: disciplina, 

persistência, capacidade de assumir riscos, ser inovador, ser um líder 

visionário, estar atento às mudanças, dentre outros. 

 A pesquisa desenvolvida por Garavan e O’cinneide (1994) em seis programas de 

empreendedorismo espalhados pela Europa, mostra que 40% do tempo destes cursos são 

dedicados a métodos que desenvolvam habilidades empreendedoras. As práticas didático-
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pedagógicas mais utilizadas para este fim eram: estudos de caso, simulações e apresentações, 

seminários e jogos. 

Sexton e Bowman-Upton (1987) e Ulrich e Cole (1987), por sua vez, utilizam a 

concepção de que a escolha entre as diversas opções técnicas pedagógicas deve ser feita 

baseada no pressuposto de que a educação empreendedora deve manter-se focada no 

desenvolvimento de habilidades que facilitem a tomada de decisões, dentre as quais se 

destacaria a capacidade de inovar, assumir riscos e resolver problemas. Ferreira e Mattos 

(2003) completam esse cenário, ao concluírem que a educação empreendedora, na escolha de 

suas técnicas e métodos, deve ter por objetivo auxiliar o estudante no seu desenvolvimento, 

através do reforço de suas características diferenciadas, sendo pró-ativa e não estar focada 

apenas em um único método e, ainda, adotar um acompanhamento pessoal dos objetivos de 

aprendizagem de cada aluno. 

 A partir do modelo de aprendizagem de Kolb (1976), pesquisas realizadas por Ulrich e 

Cole (1987) categorizam varias estratégias e técnicas pedagógicas para cada tipo de ensino-

aprendizagem, divididos em quatro classes: I – Reflexivo-teórico, II – Reflexivo-aplicado, III 

– Ativo-aplicado e IV – Ativo teórico, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 5 – Estilos de Aprendizagem e Técnicas Pedagógicas 

QUADRANTES I e II – Observação reflexiva 
QUADRANTES III e IV – Experimentação ativa 
 
III – Ativo-aplicado – mudanças em 
habilidades e atitudes 

• Jogos em papéis (ou de negócios) 
• Simulações de gerenciamento 
• Exercícios estruturados 
• Processos de discussões 
• Grupo T 
• Diários 
• Projetos de campo (plano de 

negócios) 

II – Reflexivo-aplicado – mudança na 
avaliação 

• Filmes 
• Palestras e aulas expositivas 
• Diálogos 
• Discussões limitadas 
• Estudos de caso 
• Avaliação de problemas 
• Instruções programadas 

IV – Ativo-teórico – mudanças na 
compreensão, entendimento 

• Focado em trabalhos de grupo 
• Discussões argumentadas 
• Experimentos / pesquisa 
• Sugestões de leitura 
• Análise de artigos 

I – Reflexivo-teórico – mudança no 
conhecimento 

• Aulas e palestras teóricas 
• Leituras requeridas 
• Anotações do professor 
• Instrução programada (conceitos) 
• Artigos teóricos 
• Avaliação de conteúdos 

Fonte: Adaptado de Ulrich e Cole (1987) 
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Neste quadro, os autores mostram algumas mudanças desejadas e as estratégias 

pedagógicas usadas para efetivar cada tipo de ensino. O quadrante I foca aquisição de 

conhecimento, no qual os estudantes devem aprender certas teorias e serem capazes de 

identificá-las. No quadrante II, a ênfase é mais aplicada, onde os estudantes desenvolvem uma 

apreciação das teorias, tornando-os aptos a explicá-las em acontecimentos reais. O autor 

segue, afirmando que o quadrante III e IV, por sua vez, os estudantes transformam-se em 

participantes ativos. O quadrante III foca na mudança de atitudes e habilidades no qual é 

presumido que os alunos apliquem conceitos teóricos na vida real ou situações simuladas. Por 

fim, o quadrante IV, o foco está na mudança de compreensão, em que os estudantes 

ativamente testam o que sabem e desenvolvem teorias e hipóteses. 

Ulrich e Cole (1987) continuam a argumentação dizendo que os métodos pedagógicos 

mais adequados para o aprendizado de empreendedorismo estão presentes nos quadrantes III e 

IV, em decorrência do comportamento empreendedor indicar preferências por ações – 

oportunidades e inovações estão ligadas a ações empreendedoras, concluem os autores. 

Nesse contexto, Gibb (1993, apud RAMOS, FERREIRA e GIMENEZ, 2005) critica o 

ensino do empreendedorismo por estudos de caso, em razão da sua impossibilidade do aluno 

vivenciar reais condições de incerteza. O autor considera necessário o aprimoramento de 

professores em todos os níveis de educação, com o intuito de construir um melhor ambiente 

empreendedor; assim como um tratamento mais adequado às pequenas empresas nas escolas e 

faculdades a fim de estimular o interesse pelo seu futuro desenvolvimento por parte dos 

alunos. Mas, em pesquisa realizada por Ramos, Ferreira e Gimenez (2005) sobre o estudo de 

caso como ferramenta para o ensino de empreendedorismo, os autores concluem que 

atividades de simulação de empreendimento são de difícil implantação no formato das 

graduações brasileiras (as pós-graduações brasileiras possuem um formato semelhante) e que 

o estudo de caso, como prática pedagógica, torna-se um contato válido com a realidade 

brasileira e como um bom meio de apresentar os conceitos teóricos do campo. 

Outra técnica muito sugerida pela literatura é a realização de um plano de negócios. 

Tomio e Hoeltgebaum (2001) sugerem essa prática durante o período de ensino argumentando 

que a principal forma de ensinar a fazer um empreendedor  ter sucesso é obrigando o mesmo a 

fazer um detalhado plano de negócio da sua idéia antes de pô-la em prática. Henry, Francês e 

Leitch (2005) discutem que existem posicionamentos irredutíveis na defesa de que existe um 

limite ao que se pode ser ensinado em cursos de empreendedorismo, e que o melhor caminho 

para se aprender é pela própria experiência pessoal. Por esta razão, o plano de negócios acaba 

sendo alçado como elemento fundamental de efetiva experiência de aprendizagem, e ainda 
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atua como um dos únicos critérios que os empreendedores têm disponíveis para apresentar às 

instituições financeiras a fim de captarem recursos ou financiamentos para consolidar seu 

futuro novo negócio. Estudos nacionais têm constatado resultados semelhantes a estes 

(RAMOS e FERREIRA, 2004; FERREIRA e MATTOS, 2003; SOUZA ET AL, 2004), 

assegurando que as práticas que se mostraram mais incentivadoras ao empreendedorismo 

foram as que estavam mais focadas em desenvolvimento de um produto ou empresa fictícia, 

enquanto que as menos incentivadoras eram as que estavam em sentido oposto, com uma 

aprendizagem voltada para o ensino tradicional, como a adoção de um livro texto para a 

disciplina e exigência de ficha de leitura/resumo. 

Os resultados dos estudos de Hytti e O’gorman (2004), desenvolvidos em quatro 

países europeus (Áustria, Finlândia, Irlanda e Inglaterra), identificaram oito métodos 

principais de ensino/aprendizagem adotados em cursos de empreendedorismo (quadro 6). 

Interessantemente, observa-se que houve uma mescla de métodos pedagógicos “tradicionais”  

com outros mais indicados pela literatura para esta abordagem de ensino, como por exemplo, 

simulação de negócios e jogos. 

 

Quadro 6 – Aproximações para o Ensino/Aprendizagem em Programas/Cursos 

de Educação Empreendedora 

 
Métodos Descrição Número de 

cursos 
Métodos de ensino 
“tradicionais” 

Educação em empreendedorismo é 
ensinado através de palestras, aulas, 
utilizando-se provas e trabalhos escritos 

31 

Simulação de negócios A montagem e gerenciamento de 
negócios são iniciados por simulação ou 
por programas de computador. Esta 
categoria também inclui o uso de 
método de caso no ensino. 

28 

Workshops Workshop refere-se a trabalhos em 
grupo, grupos de discussões e projetos 
de trabalho.  

24 

Orientações/Aconselhamentos Um orientador individual ou por grupos 
é disponibilizado aos participantes para 
aprender/desenvolver suas próprias 
capacidades e possibilitar guia-los na 
abertura de negócios e no 
desenvolvimento de projetos e 
operações de negócios  

21 

Visitas Os participantes fazem visitas a 
empresas e/ou a empreendedores ou 

17 
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ainda pessoas de interesse do grupo 
visitam a faculdade para construir fortes 
relações de trabalho na faculdade e para 
familiarizar os participantes com o 
mundo do trabalho. Em alguns 
programas a visita era feita em outros 
países 

Montando um negócio Empresas reais são montadas e 
gerenciadas dentro dos cursos 

17 

Jogos e competições São aplicados para aumentar a 
atratividade do empreendedorismo e o 
interesse em pequenos negócios 

8 

Treinamento prático Os estudantes estudam por um período 
de tempo em uma empresa real como 
parte do curso 

8 

Fonte: Adaptado de Hytti e O’gorman (2004) 

 

Uma questão essencial para se alavancar esse ensino e servir de apoio às metodologias 

utilizadas é levantada por Dutra et al (2001): a inserção de um maior número de incubadoras 

nas universidades. Estas oferecem infra-estrutura e apoios aos microempresários primordiais 

para acelerar o potencial empreendedor do aluno. Ibrahim e Soufani (2002), que realizaram 

uma avaliação crítica sobre o ensino de empreendedorismo em programas e universidades 

canadenses, concluem que incubadoras são essenciais para aperfeiçoar as habilidades e 

competências gerenciais, assim como para encorajar a tomada de decisão de empreender. 

Dada as precárias condições financeiras de muitos alunos durante ou após a conclusão 

do curso, a opção por instalar e desenvolver uma micro-empresa em uma incubadora é o 

caminho mais viável, pois poderão colocar em prática os planos de negócios desenvolvidos 

durante o curso em decorrência das diversas facilidades e apoios disponibilizados pela 

incubadora, atuando como um segundo passo a ser seguido para concretizar o sonho de ser 

dono de seu próprio negócio, quando não quiserem atuar como intra-empreendedores – neste 

caso já terão a infra-estrutura e apoio da própria empresa em que trabalham. Os maiores 

benefícios oferecidos pelas incubadoras às empresas vinculadas, são os seguintes (MARTINS 

ET AL, 2005): 

• Infra-estrutura: salas individuais e coletivas, laboratórios, auditório, biblioteca, salas 

de reunião, recepção, etc. 

• Serviços Básicos: assessoria gerencial, contábil, jurídica, apuração e controle de 

custo, gestão financeira, comercialização, exportação, etc. 

• Capacitação: treinamento, cursos, assinaturas de revistas, jornais e publicações. 
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• Network: contatos de nível com entidades governamentais e investidores, participação 

em eventos de divulgação da empresa, fóruns. 

As incubadoras têm recebido especial atenção quando se fala em termos de 

mecanismos de interação universidade-empresa. Isso porque a universidade acaba 

funcionando como um arranjo interinstitucional com instalações e infra-estrutura apropriadas, 

estruturada para estimular e facilitar essa vinculação. Com isso, há um fortalecimento da 

empresa e um aumento do seu entrosamento, resultando no aumento da vinculação do setor 

produtivo com diversas instituições de apoio além das instituições de ensino e pesquisa, 

prefeituras, agências de fomento e financiamentos – governamentais e privadas – instituições 

de apoio às micro e pequenas empresas – como o SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas - e outras. 

Dados do Panorama Anual da ANPROTEC (2005) revelam que, do total de 

incubadoras em atividade no País, 72% possuem vínculo formal com universidades ou centros 

de pesquisa, enquanto que 17% possuem vínculo informal. Esse vínculo se torna ainda mais 

importante quando se trata de Incubadoras de Base Tecnológica. Estas abrigam 

empreendimentos que fundamentam sua atividade produtiva no desenvolvimento de novos 

produtos ou processos, baseados na aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos e 

utilização de técnicas avançadas e/ou pioneiras. Estas empresas têm como principal insumo os 

conhecimentos e as informações técnico – científicas. Portanto, incubadoras e ensino de 

empreendedorismo devem caminhar juntos, para consolidar ainda mais estes vínculos e criar 

sinergias entre o ensino e a concretização do empreendedorismo. 

Outra questão primordial para que o ensino de empreendedorismo vingue 

definitivamente no Brasil é colocado por Andrade e Torkomian (2001), que enfatizam a 

necessidade de criação de um modelo brasileiro de ensino de empreendedorismo que 

contemple valores culturais, sociais, políticos e econômicos do país. Essa concepção é um 

ponto chave para alavancar esse novo ensino no país, em virtude das peculiaridades em que as 

micros, pequenas e médias empresas são submetidas para sobreviver. Os principais entraves 

são: ausência de incentivos financeiros – como linhas de financiamento, uma das maiores 

tributações no seu processo de produção de todo o mundo, grande morosidade fiscal para 

abertura e encerramento de empresas, altíssimas taxas de mortalidade – alcançando a casa de 

60% até quatro anos após a abertura de suas portas – ou mesmo um número mais expressivo 

de incubadoras nas universidades ou nos distritos industriais para implantar os planos de 
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negócios que os alunos executaram durante a graduação. Essas barreiras são quase que uma 

barreira ao incentivo da criação de empresas por empreendedores.  

Alguns destes problemas, no entanto, não são apenas peculiares do contexto brasileiro. 

Diversas pesquisas internacionais sinalizam que as finanças pessoais ou o capital necessário 

para se abrir um negócio, é o maior empecilho que afugenta muitos futuros empreendedores, 

mesmo se tratando de economias mais consolidadas. Na tentativa de compreender quais as 

principais barreiras para se iniciar um negócio na Região Metropolitana de Leeds, no Reino 

Unido, Robertson et al (2003) identificaram que questões financeiras eram destacadas de 

maneira proeminente como um dos principais motivos para não empreender, seguido por falta 

de ajuda, altos riscos e falta de habilidades. Sob um contexto mais psicológico, os autores 

ressaltam que grande porcentagem das pessoas tem medo de dívidas e de fracasso. 

Por estas razões, uma metodologia que abarque todos estes problemas e integre 

possíveis soluções são imprescindíveis para que as universidades não lancem seus alunos em 

ambientes inóspitos – os quais não estão habituados, ou mesmo para que não se sintam 

intimidados em ultrapassar os limites das salas de aula em virtude destas adversidades. 

 
 
 

3 - METODOLOGIA 
 
 No item anterior apresentou-se o referencial teórico-empírico, onde foram colocados 

os elementos que serviram de base para a presente dissertação. Adicionalmente a sua 

sustentação pela base teórica, a pesquisa deve fundamentar-se por meio de procedimentos 

metodológicos que tratem de maneira adequada os conceitos e fenômenos estudados, 

garantindo a sua qualidade e precisão. Desta forma, este capítulo apresenta a metodologia a 

ser utilizada para a análise empírica da formação do comportamento empreendedor dos 

discentes do curso de pós-graduação lato sensu em Planejamento e Gestão de Negócios, assim 

como da contribuição desse curso no seu estímulo ou desenvolvimento.  Neste momento, 

serão explicitadas as perguntas de pesquisa, as definições constitutivas e operacionais das 

variáveis, o delineamento da pesquisa e, finalizando, as limitações que surgiram durante sua 

operacionalização.  

 

 

 

 



 66 

 3.1 – ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 
 

Considerando-se a base teórico-empírica, assim como o objetivo da pesquisa 

apresentado, esta investigação baseia-se na seguinte questão a ser trabalhada: 

Como se formou o comportamento empreendedor dos discentes e egressos da 

pós-graduação lato sensu em Planejamento e Gestão de Negócios do Unicenp e qual foi a 

contribuição desse curso no seu estímulo ou desenvolvimento? 

Outras questões específicas a serem respondidas, pertinentes ao objetivo geral deste 

estudo são: 

• Quais os principais motivos que levam os discentes a ter um comportamento 

empreendedor na empresa ou no negócio próprio? 

• Quais são as disciplinas e práticas didático-pedagógicas utilizadas para a formação 

empreendedora dos discentes e a sua contribuição no estímulo ou desenvolvimento do 

seu comportamento empreendedor? 

• Ocorreu uma sinergia dos contextos de aprendizado do curso, dos fatores sócio-

econômicos e de suas motivações no estímulo ou desenvolvimento de seu 

comportamento empreendedor? 

• Quais os principais receios e expectativas dos alunos em abrir um negócio? 

• Quais os principais objetivos profissionais dos alunos após a conclusão do curso? 

 

 

3.1.1 – Apresentação das Categorias de Análise 

As categorias de análise apresentadas neste estudo são três. Duas categorias 

independentes representadas pela “Pós-Graduação Lato Sensu em Planejamento e Gestão de 

Negócios” e pelos “Fatores Sócio-econômicos”, e uma categoria dependente, representada 

pelo “Comportamento Empreendedor”.  Foram, também, estabelecidos indicadores para cada 

categoria de análise, como representados na figura abaixo. 

 

 

 

 

 



 67 

Figura 1: Relação Entre as Categorias de Análise 

 

           Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Formação 
Empreendedora 

         · Disciplinas 
          · Conteúdos 

Programáticos 

          · Práticas Didático 
Pedagógicas 

COMPORTAMENTO 
EMPREENDEDOR 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO 
SENSU EM GESTÃO DE 

NEGÓCIOS 

 · Características 
comportamentais 
empreendedoras 
 
  · Habilidades 
 
 · Conhecimentos 

Categoria Independente 

Categoria Dependente 

 
 
 
 

FATORES  
SÓCIO-ECONÔMICOS 

Categoria Independente 

• Motivações 
• Experiência de 
Trabalho  

• Necessidade ou 
Oportunidade   

• Redes de 
relacionamentos 

• Mentores  
 

Corporativo  Independente 
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3.1.2 – Definições Constitutivas e Operacionais das Categorias de Análise 

 
 
 Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão de Negócios  

 D.C.: Incluem-se na categoria de curso de pós-graduação lato sensu os cursos 

designados como MBA (Master Business Administration) ou equivalentes (...), Curso de 

especialização oferecido por instituição de ensino superior (...); Os cursos de pós-graduação 

lato sensu são oferecidos para matrícula de portadores de diploma de curso superior; (...) Os 

cursos de pós-graduação lato sensu têm duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2004). A pós-graduação lato sensu em Gestão de Negócios 

tem por objetivo estimular e orientar o espírito empreendedor do participante e capacitar 

profissionais para gerir negócios, proporcionando o conhecimento de técnicas administrativas. 

  
 
 D.O.: Operacionalizado através da análise documental dos dados secundários e por 

entrevista com o coordenador do curso com o intuito de constatar a visão e a proposta do 

curso em estimular e/ou desenvolver o comportamento empreendedor dos seus discentes. 

  
 
 

Fatores Sócio-econômicos 

 D.C.: Fatores como a experiência no negócio, a influência e estímulos de familiares, 

amigos e mentores, a história de vida - imigração forçada, desemprego e demissões dentre 

outras experiências consideradas de mudanças forçadas nas vidas das pessoas - indicam 

representar elementos que podem agir como propulsores ou facilitadores ao 

empreendedorismo (OLIVEIRA e GUIMARÃES, 2003). Somado a isto, mudanças na 

identidade ou cultura das empresas ao longo dos anos 80 e 90 fundiram em seu âmago o novo 

espírito empreendedor ao longo de suas operações, provocando a busca por indivíduos com 

comportamento empreendedor (KURATKO, IRELAND e HORNSBY, 2001). 

 

 D.O.: Identificado com base na análise interpretativa de conteúdo das respostas das 

entrevistas com os discentes e egressos do curso, no qual buscou-se identificar a contribuição 

dos fatores sócio-econômicos mais relevantes, que estiveram mais presentes em suas vidas, no 

estímulo ou formação de seu comportamento empreendedor. 
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Comportamento Empreendedor 

 D.C.: O comportamento empreendedor pode ser descrito como sendo as características 

comportamentais empreendedoras de um indivíduo, com destaque para: busca de 

oportunidade e iniciativa, persistência, comprometimento, exigência de qualidade e eficiência, 

correr riscos calculados, estabelecimento de metas, busca de informações, planejamento e 

monitoramento sistemático, persuasão e rede de contatos, independência e auto-confiança 

(McCLELLAND, 1961) 

 

 D.O.: Identificado com base na análise interpretativa de conteúdo das respostas das 

entrevistas com os discentes e egressos do curso, no qual buscou-se analisar a contribuição 

das disciplinas e práticas didático-pedagógicas da pós-graduação em Gestão de Negócios, 

assim como dos fatores sócio-econômicos de suas vidas, quanto ao estímulo, 

desenvolvimento ou consolidação deste comportamento. 

 

 

 3.1.3 - Definição de Outros Termos Relevantes 

  

 Empreendedorismo 

 D.C.: Compreende-se o empreendedorismo dentro de um contexto de variação de 

comportamento, onde o indivíduo se situa em um continuum que possui, como extremos, o 

administrador mais voltado para o status quo e o administrador com perfil empreendedor, 

orientado para a mudança, inovação e identificação de oportunidades (STEVENSON e 

GUMPERT apud LOPES JR e SOUZA, 2005). Desta forma, o empreendedorismo é melhor 

visto como um comportamento transitório que apresenta muito da situação enfrentada pelo 

empreendedor (GIMENEZ e MACHADO, 2000). Portanto, não se trata de ser ou não ser 

empreendedor, mas de se situar dentro de um espectro de pessoas menos ou mais 

empreendedoras.  
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 Formação Empreendedora 

 D.C.: Os objetivos principais do ensino de empreendedorismo (ou formação 

empreendedora) são desenvolver pessoas empreendedoras e introduzir nelas atitudes de alto-

confiança, utilizando para isso processos de aprendizagem apropriados (GARAVAN e 

O’CINNEIDE, 1994). A educação empreendedora incorpora métodos formais e informais. Os 

aspectos formais têm a função de prover aos alunos teorias e conceitos que darão suporte ao 

campo do empreendedorismo. Os aspectos informais, então, têm a função de combinar e 

integrar-se com os aspectos formais, com foco em construção de habilidades, 

desenvolvimento de atributos (qualidades) e mudança de comportamento (HYNES, 1996). 

  

 

 Práticas Didático-Pedagógicas 

 D.C.: São as atividades desenvolvidas em sala de aula pelos alunos e professores e as 

atividades extra-classe recomendadas pelos professores para serem realizadas pelos alunos 

(FERREIRA e MATOS, 2002). 

 

 

 

3.2 – DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

3.2.1 – Delineamento da Pesquisa 

Esta pesquisa pode ser classificada como qualitativa, exploratória e descritiva, com 

um corte transversal. Esta pesquisa é enquadrada como transversal por se tratar de um estudo 

de um fenômeno particular em um tempo determinado, oriundo das restrições temporais para 

o término do mesmo (SAUNDERS, LEWIS e THORNILL, 2004). Desta forma, os dados 

analisados foram coletados uma única vez nos alunos da turma atual (2006) e nos egressos 

dos últimos dois anos (2004 e 2005) do curso.   O nível de análise é o organizacional – a 

universidade, e a unidade de análise o individual – os alunos. 

De acordo com os objetivos pretendidos neste estudo, o procedimento metodológico 

mais apropriado é o estudo de caso, desenvolvido em um curso de pós-graduação lato sensu 

em Planejamento e Gestão de Negócios de uma universidade particular da cidade de Curitiba. 

Com este delineamento, pode-se analisar como os indicadores das categorias de análise “Pós-
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Graduação Lato Sensu em Gestão de Negócios” e “Fatores Sócio-Econômicos” contribuem na 

formação da categoria comportamento empreendedor dos discentes, além de identificar o por 

quê de determinada contribuição (YIN, 2001). Os estudos de caso são, ainda, indicados em 

pesquisas em que se tem pouco ou nenhum controle sobre os eventos (YIN, 2001). 

Segundo Vergara (1997) uma pesquisa exploratória é aquela realizada em área na qual 

há pouco conhecimento acumulado e sistematizado e que, pela sua natureza de sondagem, não 

comporta hipóteses que, todavia, podem surgir durante ou ao final da pesquisa. Neuman 

(2002) ainda complementa ao afirmar que as pesquisas exploratórias talvez sejam o primeiro 

estágio em uma seqüência de estudos. Um pesquisador talvez precise conduzir um estudo 

exploratório para na seqüência saber o suficiente para depois projetar e executar uma segunda 

pesquisa, mais sistemática e extensiva. 

Apesar do campo de pesquisa em ensino de empreendedorismo ser um tema que já 

apresenta uma quantidade significativa de estudos fora do Brasil, este assunto ainda provê um 

grande espaço para se acumular e sistematizar conhecimento no país, em especial no campo 

da pós-graduação lato sensu. De fato, não foram encontradas outras pesquisas deste segmento 

de ensino focadas na pós-graduação de universidades brasileiras. 

Saunders, Lewis e Thornill (2004) afirmam que o objetivo da pesquisa descritiva é 

personificar um perfil exato de pessoas, eventos ou situações. Pode ser, ainda, uma extensão 

ou um pedaço da pesquisa exploratória. Neste ponto, Gil (1996) ainda salienta que algumas 

pesquisas descritivas podem ser aproximadas das pesquisas exploratórias por proporcionar 

uma nova visão do problema. Neuman (2002) argumenta que pesquisas exploratórias e 

descritivas têm muitas similaridades, elas se embaraçam na prática. Pode-se, ainda, 

estabelecer correlações entre as variáveis ou categorias e definir sua natureza, sem o 

compromisso de explicar os fenômenos que descreve. 

Neuman (2002) corrobora ao argumentar que a pesquisa descritiva é útil para fornecer 

um perfil de grupo, descrever processos, mecanismos e relacionamentos, permitindo delinear 

características de um contexto e categorizar grupos, estágios e fases de um processo.  

 Esta pesquisa tem como um de seus objetivos, analisar e descrever as características de 

um grupo: os discentes do último semestre e egressos dos últimos dois anos do curso de pós-

graduações lato sensu em Gestão de Negócios do Unicenp, quanto ao desenvolvimento do seu 

comportamento empreendedor, influenciados e desenvolvidos pelo curso de pós-graduação 

Lato Sensu em Gestão de Negócios e pelos fatores sócio-econômicos de suas vidas. 
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 3.2.2 – Coleta e Tratamento dos Dados  

 Para a realização desta pesquisa, foram coletados dados primários e secundários. Isso 

possibilitou o uso da técnica de triangulação, isto é, o confronto de informações, possível pela 

utilização de mais de uma fonte de coleta. 

Em um primeiro momento, foi realizada uma coleta de dados secundários, com 

posterior análise do tipo documental - efetuada nos projetos pedagógicos, ementas e grade 

curricular colhidas através da internet no site do curso em questão. Os dados não 

disponibilizados neste site institucional foram solicitados à secretaria acadêmica ou 

diretamente junto ao coordenador. O intuito básico desta etapa foi verificar como o projeto 

pedagógico e as ementas se propõem a formar o perfil empreendedor e ainda se a grade 

curricular comporta disciplinas e conteúdos programáticos adequados à formação deste perfil. 

Segundo Gil (1996), “a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda 

um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da 

pesquisa”.  A partir da análise dos dados coletados, juntamente com a base teórica elaborada, 

foi possível realizar a confecção de roteiro de entrevista semi-estruturada, para coleta de 

dados primários.  

Em um segundo momento, então, foi realizada a coleta de dados primários por meio 

de entrevistas semi-estruturadas com o coordenador do curso, discentes e egressos, passando 

posteriormente por um tratamento qualitativo com a utilização da técnica de análise 

interpretativa de conteúdo. Yin (2001) considera as entrevistas como uma fonte essencial de 

evidências para os estudos de caso, já que a maioria delas trata de questões humanas, no qual 

respondentes bem informados podem dar interpretações importantes para uma determinada 

situação. Também podem apresentar atalhos para se chegar à história anterior da situação, 

ajudando a identificar outras fontes relevantes de evidências.  

A entrevista semi-estruturada com o coordenador do curso teve a finalidade de avaliar 

o contexto histórico do curso, suas percepções sobre empreendedorismo, empreendedorismo 

corporativo, empreendedor, perfil empreendedor e formação empreendedora; quais práticas 

didático-pedagógicas e conteúdos programáticos estão sendo utilizados, qual o perfil do corpo 

docente que ministra as disciplinas de caráter empreendedor e ainda, se estão inserindo tais 

abordagens nos objetivos pedagógicos dos cursos, assim como as metodologias, recursos e 

práticas mais indicadas para esse inovador segmento de ensino.  
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Finalmente, selecionou-se os discentes respondentes para as entrevistas semi-

estruturadas a partir do critério de amostra por conveniência dentro da população de alunos, 

ou seja, foram entrevistados os alunos indicados pelos professores e/ou pelo coordenador, em 

decorrência de seu conhecimento de quais são os discentes que mais se destacaram durante o 

curso em termos de empreendedorismo independente e corporativo, possibilitando uma 

melhor coleta de dados e conseqüentemente uma melhor avaliação do estímulo que os alunos 

estão recebendo e/ou receberam durante a realização da pós-graduação, assim como dos 

demais fatores sócio-econômicos que os influenciaram neste processo ao longo de suas vidas. 

Desta forma, vem a ser importante ressaltar que todos gerentes entrevistados detinham o perfil 

de empreendedor corporativo, tanto na visão do coordenador do curso quanto nas suas 

próprias percepções. Qualquer referência ao termo gerentes, então, deverá ser tomada como 

sinônimo de empreendedor corporativo.  

Outra questão que merece um melhor detalhamento, diz respeito ao foco do estudo, 

para evitar-se confusões na leitura da análise dos resultados. O propósito desta pesquisa não é 

analisar se o curso está ou não formando empreendedores, e sim analisar de que forma o curso 

contribuiu na formação de pessoas que já são empreendedoras (independentes ou 

corporativas) ou estão se tornando uma, assim como dos demais fatores da vida destes 

discentes que auxiliaram neste processo. Em razão disto, buscou-se um curso de 

especialização que já é amplamente reconhecido pela sociedade na sua formação de 

empreendedores – assim, a questão de estar ou não formando empreendedores é fora de 

propósito nesta pesquisa. Esta foi a razão principal por abordar-se uma amostra por 

conveniência, possibilitando analisar indivíduos que já faziam parte do mundo empreendedor 

ou que nele estavam ingressando. Para consecução dos objetivos estabelecidos, então, foram 

entrevistados 17 discentes, dentre os quais 10 são empreendedores independentes e 7 

empreendedores corporativos. Deste total, 12 formaram-se nos meses de março de 2005 e 

2006, os outros 5 formaram-se em março de 2007, sendo que no momento da pesquisa ainda 

eram discentes do curso.  

Em razão do delineamento escolhido para esta pesquisa – estudo de caso, não se aplica 

a definição de população e amostra para fins de generalização dos resultados a outras 

organizações semelhantes. Trata-se, no entanto, de mencionar a população e amostra de 

alunos que atendem às características consideradas relevantes para fins de coleta de dados por 

meio de entrevistas. 

As entrevistas com discentes e egressos permitiram verificar alguns dados que foram 

calculados em porcentagem ou somatória, visto que várias questões eram fechadas, para que 
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se pudesse efetuar uma comparação entre empreendedores independentes e corporativos. No 

entanto, a análise destes dados foi realizada através questionamentos diretos aos discentes 

logo após assinalarem as alternativas. Ou seja, após marcarem que, por exemplo, cinco 

práticas pedagógicas contribuíram no seu desenvolvimento como empreendedor, o presente 

pesquisador perguntou como e por quê esta técnica pôde estar auxiliando-o neste processo.  

Deste modo, por meio de análise interpretativa pode-se concluir se, de fato, tais práticas ou 

outros pontos analisados contribuíram ou não na formação de seus comportamentos 

empreendedores. As demais questões eram abertas, seguindo o mesmo raciocínio de análise 

interpretativa já mencionado. Em um último estágio da pesquisa, foi efetuada a triangulação 

dos dados obtidos nas entrevistas, na observação não participante e nas fontes secundárias. 

A efetivação da pesquisa requisitou grande empenho por parte do pesquisador para a 

coleta dos dados. Em um primeiro momento, foi entrevistado o coordenador para coleta das 

informações gerais do curso, assim como para sua percepção sobre o mesmo. Em seguida, 

após a sua indicação dos discentes a serem entrevistados, tentou-se o contato por telefone com 

eles via uma relação disponibilizada pela secretaria do curso, no qual constavam os telefones 

celulares, residenciais e e-mails dos alunos que iam se formar em março de 2007 e dos 

egressos das duas turmas anteriores.  

Algumas entrevistas eram marcadas com relativa facilidade, principalmente quando se 

tratavam de empreendedores independentes, no qual notou-se um grande desejo de 

demonstrarem os resultados obtidos através da realização do curso. O agendamento com os 

empreendedores corporativos foi mais complicado, requisitando diversos contatos telefônicos 

e mudanças de data da entrevista em algumas ocasiões. Este fato foi tomado como comum em 

decorrência de serem discentes que ocupam cargos gerenciais em multinacionais, não 

havendo muitas possibilidades de horários flexíveis, assim como constantes mudanças de 

agendas de trabalho. Isto, no entanto, não foi generalizado. Diversos gerentes, assim como os 

donos de negócios, se interessaram pela pesquisa devido ao salto na carreira profissional que 

obtiveram após o curso. 

Conforme as entrevistas eram realizadas, suas transcrições começavam a ser feitas no 

mesmo dia. Este foi um período da pesquisa que levou significativo tempo, o qual cada 

entrevista levou em média de 2 a 3 dias para ser transcrita. E como as entrevistas ficavam 

agendadas em conformidade a disponibilidade dos entrevistados, cerca de três meses foram 

necessários para finalizar este processo. 
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3.2.3 – Limitações da Pesquisa 

 A principal limitação deste estudo emerge do período da coleta de dados, efetuado nos 

meses de setembro e outubro. Durante este período, alguns módulos (disciplinas) do curso 

ainda estavam iniciando ou incompletos, o que não permitiu uma visão completa dos 

discentes da turma de 2006 com relação à grade das disciplinas e práticas didático-

pedagógicas.  

 O fato de a pesquisa ser realizada apenas em um curso de uma universidade, resulta 

em conclusões focadas no âmbito do ambiente do próprio curso, sem a possibilidade de 

estendê-las aos demais cursos de Curitiba. Por esta razão, foi utilizado o procedimento do 

estudo de caso. Este é o método mais indicado para uma pesquisa de natureza não 

probabilística e de caráter mais aprofundado dentro da organização a ser pesquisada.. Desta 

forma, seus resultados aplicam-se exclusivamente a elas próprias, não possibilitando 

generalizar os resultados obtidos para outras instituições de pós-graduação. 

 Uma outra limitação que ocorreu emerge em decorrência da metodologia de análise 

efetuada nas entrevistas e nos dados secundários, no qual pôde ocorrer um viés na análise 

interpretativa e documental, visto que permeou apenas a visão do pesquisador que 

desenvolveu a presente pesquisa. Por outro lado, no momento da coleta de dados, o 

entrevistado talvez ocultou ou não soube transmitir os dados necessários para uma completa 

análise do contexto da organização. Segundo Yin (2001), este problema é comum em 

entrevistas, consideradas relatórios verbais, e como tais, estão sujeitas a preconceitos, 

memória fraca e articulação pobre ou imprecisa.  

Como uma das variáveis desta pesquisa buscou analisar o comportamento 

empreendedor dos alunos, talvez uma pesquisa longitudinal, que envolve um período de 

tempo maior, poderia provar mais satisfatoriamente o impacto da pós-graduação em 

Planejamento e Gestão de Negócios no desenvolvimento de empreendimentos, individuais ou 

corporativos, por parte de seus discentes. Mas, baseado no fato de se tratarem de alunos mais 

maduros e com experiência profissional mais extensa, o estudo transversal pôde ser 

considerado válido para o desenvolvimento da pesquisa. 
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4 - ANÁLISE COMPARATIVA DOS PERFIS DOS ALUNOS DO CURSO DE 

PLANEJAMENTO E GESTÃO DE NEGÓCIOS DO UNICENP NO 

DESENVOLVIMENTO DE SEU COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR 

 

 

 4.1 - Descrição do Caso 

 O Centro Universitário Positivo – Unicenp – é uma instituição de ensino superior que 

é resultado de três décadas de experiência do Grupo Positivo. Em seu início, a instituição 

disponibilizava em seu estabelecimento cinco cursos de graduação, dois cursos de 

especialização e um mestrado interestitucional na área da administração, em convênio com a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Após dez anos (em 1998), as Faculdades 

Positivo foram transformadas no Centro Universitário Positivo, passando a oferecer 18 cursos 

de graduação.  

 Em 2000, suas instalações foram transferidas para uma área projetada e edificada de 

410 mil m2, proporcionando estímulo e conforto aos seus discentes. Atualmente, o Unicenp 

agrega uma área de 415 mil m2 e oferece 26 cursos de graduação e 65 cursos de pós-

graduação. 

 O programa de cursos de especialização na área de Negócios do Unicenp está 

estruturado dentro de dois grandes blocos. O primeiro está relacionado às necessidades do 

mercado e o segundo diz respeito às necessidades daqueles que irão participar de um curso de 

Especialização, principalmente no que se relaciona à flexibilidade dos programas. 

 Nas questões relacionadas às principais competências exigidas pelo mercado aos 

executivos, colaboradores e empreendedores, estes cursos oferecem disciplinas que se voltam 

a estudar e apresentar os conceitos e práticas voltados aos seus segmentos de mercado para 

que seus discentes tenham uma visão global de negócios, técnicas e ferramentas gerenciais de 

sua área de especialidade, assim como da formação destes profissionais para atuar como 

líderes dentro de suas empresas.  

 A pós-graduação em Gestão e Planejamento de Negócios, foco desta pesquisa, 

constitui um desses cursos, com grande credibilidade frente a sociedade e referência no 

desenvolvimento de administradores e empreendedores. O curso tem como objetivos capacitar 

profissionais para gerir negócios, proporcionando o conhecimento de técnicas administrativas; 

estimular e orientar o espírito empreendedor do discente; ensinar a administração sob o ponto 

de vista do planejamento estratégico; abranger todas as áreas funcionais de uma empresa e, 
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conduzir o aluno a criar e implantar um plano de negócios real, tanto em um negócio próprio 

quanto dentro de uma empresa em que atue.  

 Sua grade curricular comporta as seguintes disciplinas: 

• Administração Estratégica; 

• Balance Scorecard; 

• Desenvolvimento de Competências Pessoais; 

• Economia para Executivos; 

• Empreendedorismo; 

• Gestão Estratégica de Pessoas; 

• Gestão Financeira; 

• Marketing Estratégico; 

• Mudança Organizacional; 

• Operações e Logísticas Estratégicas; 

• Relacionamento Interpessoal; 

 

A partir do ano letivo de 2007 esta grade curricular passou a incorporar disciplinas 

optativas com o intuito de oferecer e agregar maior flexibilidade ao curso. Porém, como o 

alvo desta pesquisa é alunos dos anos de 2004, 2005 e 2006, tais disciplinas não foram 

analisadas, visto que os mesmo não tiveram a oportunidade de realizá-las. 

Os objetivos e ementas de cada curso serão analisados na seqüência, associados às 

suas respectivas práticas pedagógicas adotadas para este inovador ensino, através da 

contribuição de cada um no estímulo ou desenvolvimento do comportamento empreendedor 

de seus discentes. 

Um breve histórico do curso torna-se necessário neste caso, pois reflete as 

características da formação empreendedora de seus alunos. Esta pós-graduação foi baseada 

em outros dois cursos da UNIPEN (Universidade da Pequena Empresa): o de 

Empreendedorismo e o de Competitividade. Ambos tiveram origem em uma parceria do 

ISAD (Instituto Superior de Administração) da PUC com o SEBRAE, que posteriormente 

deram origem ao UNIPEM. O curso de Empreendedorismo era voltado para pessoas que 

queriam montar seu próprio negócio, com cerca de 60 horas de duração. O outro de 

Competitividade estava dirigido para empresários de pequenas e médias empresas, também 

com 60 horas, desenvolvido não apenas em Curitiba, mas em 20 cidades do Paraná.  
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O contato próximo do coordenador com ambos os cursos possibilitou levar estes 

projetos, no ano de 2000, para o Unicenp, adaptando-os em um único curso destinado a pós-

graduação lato sensu – o Planejamento e Gestão de Negócios. Toda a estrutura e metodologia 

do curso cresceram e consolidaram-se de tal maneira que originaram um livro escrito pelo 

próprio coordenador chamado Administração Estratégica: da Competência Empreendedora à 

Mensuração do Desempenho. 

 

  

 4.2 - CONTRIBUIÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM 

PLANEJAMENTO E GESTÃO DE NEGÓCIOS NO ESTÍMULO OU 

DESENVOLVIMENTO DO COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR DE SEUS 

DISCENTES 

 

 

 Neste momento, será avaliado de que maneira o curso de pós-graduação em 

Planejamento e Gestão de Negócios contribuiu ou está contribuindo no estímulo ou 

desenvolvimento dos comportamentos empreendedores dos seus alunos, sejam 

empreendedores independentes ou corporativos. Será elaborada uma análise desta 

contribuição, em muitos momentos, de forma global – ou seja, envolvendo tanto a opinião dos 

empreendedores independentes quanto corporativos. Apenas de forma isolada, quando se fizer 

interessante a comparação, serão abordadas as diferenças desta contribuição para ambos os 

perfis. 

 

 

 4.2.1 - Contribuição das Práticas Didático-Pedagógicas 

 O curso agrupa diversas práticas pedagógicas que têm por objetivo estimular e 

desenvolver o “espírito empreendedor” de seus discentes, sem um foco em apenas uma 

metodologia – que é muito comum em alguns cursos de graduação e pós-graduação em 

administração, que em diversas ocasiões deixam sob a responsabilidade da disciplina 

“Empreendedorismo” o encargo de fazer algo em prol desta área para seus alunos. Assim, 

juntas, estas práticas agregam conhecimentos e habilidades em gestão e em 

empreendedorismo durante todo o curso de especialização. Esse conjunto de práticas 

abordadas para este inovador ensino está em sinergia com as concepções de Ferreira e Mattos 
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(2003) que concluem que a educação empreendedora, na escolha de suas técnicas e métodos, 

deve ter por objetivo auxiliar o estudante no seu desenvolvimento através do reforço de suas 

características diferenciadas, sendo pró-ativa e não estar focada em apenas um método.  

Primeiramente, serão contempladas para análise as práticas que foram mais lembradas 

pelos alunos e as que receberam maiores ressaltes nas respostas. Em seguida, receberão 

destaque as práticas que também contribuíram, mas de maneira diferente dentre os diversos 

perfis das turmas avaliadas. Como última análise, ainda tentou-se averiguar o por quê que 

determinadas práticas consideradas tradicionais e outras inovadoras, não conseguiram atingir 

seus objetivos na formação empreendedora dos alunos. 

 Como já mencionado, foram entrevistados 17 alunos que passaram pelo curso ou que o 

finalizaram até março de 2007. Deste total, 14 alunos consideraram às práticas “Elaboração de 

um Plano de Negócio” e “Estudos de Caso” como contribuintes no desenvolvimento de seu 

perfil empreendedor. Apesar da equivalência de alunos que as apontaram, pode-se afirmar 

assertivamente que a prática “Plano de Negócios” foi a de maior importância dada a 

empolgação e vontade de mostrar os resultados que estes planos trouxeram para suas vidas, 

tanto na empresa quanto no seu negócio próprio. Assim, esta é a primeira forma que o curso 

pôde estar efetivamente auxiliando seus discentes, devendo ser analisada com um pouco mais 

de minuciosidade. 

 

 

 Plano de Negócio, Elaboração de Trabalho em Grupo e Pesquisa de Mercado 

 O Plano de Negócios que os alunos desenvolvem é realizado no percorrer do curso, 

desde a primeira disciplina até a última. O interessante desta técnica, é que os alunos vão 

incorporando os conhecimentos adquiridos nas disciplinas no seu próprio plano de negócios, 

não deixando para elaborá-lo nos últimos dois meses do curso, período em que teriam maiores 

dificuldades para agregar todo o conhecimento adquirido durante o ano ou mesmo para 

conseguir amarrá-los corretamente. Isso auxilia na visão dos erros ou melhoras a serem 

efetivadas naqueles que já possuem um negócio em andamento: “a gente montou a empresa a 

‘Deus dará’, então a elaboração do Plano de Negócios foi bem interessante... A empresa só 

tomou rumo depois do plano e do curso... Conforme íamos desenvolvendo os setores da 

empresa no plano de negócios, íamos implantando na realidade aqui do nosso negócio”, 

afirmou um empreendedor do ramo de design, que abriu seu negócio sem nenhum tipo de 
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conhecimentos sobre planejamento ou administração de empresas, e que hoje está em franco 

desenvolvimento no seu setor. 

 Interessantemente, até mesmo os empreendedores classificados pelo GEM (2004) 

como “de oportunidades”, ou seja, aqueles que já detêm certa experiência em um ramo de 

negócios e que conseguem visualizar um nicho de mercado ainda não explorado e que pode 

prosperar, também se beneficiaram com a elaboração de um plano, visto que apesar da 

experiência que possuíam no ramo, não detinham todo o conhecimento necessário, 

principalmente administrativo, para gerar adequadamente seu negócio e explorá-lo no limite 

de sua capacidade. O plano, desta forma, pôde abrir novos horizontes nos negócios, 

auxiliando na visualização de problemas que poderiam comprometer o futuro do mesmo ou 

ainda no desenvolvimento de setores ou departamentos que até o momento não haviam sido 

implementados. Uma empreendedora que já há alguns anos está inserida em um inovador e 

competitivo segmento do comércio – as drugstores, salienta bem a contribuição desta prática 

pedagógica do curso: 

Foi durante o curso que eu fiz o meu plano de negócios pra criar uma 
farmácia já em estilo de drugstore, essa aqui. A outra já estava pronta e 
funcionando, só que eu não conseguia ver que tinha falhas. (...) Foi aí então 
que eu comecei a ver onde eu precisava mexer pra poder chegar onde eu 
queria, (...) eu vi que tinha que implantar recebimentos, cartões telefônicos, 
associativismo com farmácias de manipulação. E no meu plano de negócios 
fui colocando tudo isso, e analisando... aí você enxerga que se fizesse assim 
saia por ali ou pode mexer e fazer aquilo ali... O plano segue a seqüência do 
curso, (...) aí você vai encaixando as análises adequadas àquelas disciplinas. 
Pra mim, fazer o plano de negócios foi muito bom. 

 Estes achados acompanham a literatura de Tomio e Hoeltgebaum (2001) que 

asseguram que esta prática é a principal forma de ensinar a fazer um empreendedor ter 

sucesso. Também estão em convergência com as proposições de Vesper (1987) que sugere o 

agir como experiência didática, e a obtenção de resultados acadêmicos ligados ao 

desenvolvimento de projetos que resultem em novos negócios; e ainda, estão de acordo com 

Filion que defende que o ensino de empreendedorismo não pode ser feito como nas demais 

disciplinas, deve-se levar o aluno a definir, estruturar contextos e compreender as várias 

etapas de sua evolução. 

 No contexto da base teórica desta pesquisa, foi enfatizado que o conceito de 

empreendedor aqui utilizado compreende o empreendedor corporativo, que assim como 

independente, está imerso dentro de um continuum, no qual algumas pessoas são mais 

empreendedoras que outras. E este é o mesmo conceito de empreendedor utilizado pelo curso, 
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o qual procura-se também formar indivíduos aptos a empreenderem dentro de suas empresas. 

Em vias deste propósito, procurou-se verificar se o desenvolvimento de um plano de negócios 

contribuiu de maneira efetiva na carreira dos empreendedores corporativos, auxiliando-os no 

desenvolvimento de novos negócios, projetos, inovações, busca de novas oportunidades, 

dentre outros, assim como aconteceu com os donos de negócios. Como resultado, verificou-se 

um aproveitamento intenso destes planos no trabalho dos gerentes, contribuindo até mesmo 

para promoções de cargos e maior prestígio dentre a cúpula da empresa: “(...) a elaboração 

desse plano contribuiu para a minha promoção internamente, pois antes eu gerenciava uma 

empresa e hoje eu gerencio duas empresas. O diretor da empresa leu o meu plano, (...), e ficou 

muito satisfeito com o trabalho que foi feito”, ressaltou com entusiasmo a gerente de uma 

concessionária de grande porte instalada em Curitiba, a CCV  Veículos da Chevrolet. 

 Foi mencionado aqui que muitos empreendedores corporativos não desejam deixar seu 

cargo gerencial para arriscar-se no campo do empreendedorismo independente devido a todas 

as peculiaridades já comentadas. Mas, interessantemente, três dos sete gerentes entrevistados 

mostraram interesse no aprendizado da elaboração do plano não apenas para concretização de 

algum novo projeto dentro de sua empresa, mas também para assimilação dos conhecimentos 

necessários para a geração de um negócio próprio, colocando este aprendizado como algo 

necessário para um futuro imprevisto ou como uma oportunidade de trabalhar em algo que lhe 

satisfaça após a aposentadoria – como ressalta uma gerente que pensa na possibilidade de 

deixar o cargo para abrir o seu negócio: “eu aprendi que para abrir um negócio, esse plano 

ajuda a ver que não é só juntar dinheiro em um banco, economizar, e abrir a empresa... 

Depende de planejamento também, assim como aqui na empresa... E era uma noção que eu 

não tinha e acabei desenvolvendo no curso e que hoje eu passo para as pessoas que trabalham 

comigo”. 

 Outro ponto fundamental de contribuição do plano de negócios está na possibilidade 

de o desenvolverem com a formação de grupos de alunos. A técnica pedagógica de 

“Elaboração de trabalhos em grupo” foi outra prática muito evidenciada pelos alunos como 

merecedora de créditos por parte do curso, que está imersa tanto na técnica de confecção de 

Plano de Negócios, como dentro de algumas disciplinas que a solicitam. Desta forma, a 

argumentação que se segue, torna-se já válida também para estes demais trabalhos 

desenvolvidos. 

Como as turmas são constituídas por alunos dos mais variados segmentos empresariais 

e comerciais, os grupos acabam sendo integrados por alunos com experiências profissionais 

muito distintas, que por sua vez, acarretam em visões de negócios diferentes. Isto é visto 
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como algo positivo pelos cursistas, pois se os grupos fossem formados por alunos do mesmo 

ramo, todos teriam a mesma opinião e não conseguiriam enxergar oportunidades a serem 

inseridas no plano que somente quem tem uma visão de fora da sua empresa consegue 

observar, em algumas ocasiões.  

A possibilidade de constante troca de informações, de idéias, de argumentos, foi o 

ponto mais enfatizado pelos discentes como contribuinte neste processo, assim como para 

outras técnicas pedagógicas, como os “estudos de caso” e os “debates em sala de aula”, 

sempre contribuindo de alguma forma no próprio dia-a-dia de trabalho de cada um. Isso 

ocorre porque alguns problemas que argumentaram surgir durante a confecção do plano são 

muito semelhantes aos que se confrontam no seu ambiente de trabalho e que nem sempre 

conseguem a solução adequada. Mas quando o colega de plano, atuante em outra empresa, 

acha uma viabilidade melhor que a sua, o primeiro tenta implementá-la também no seu 

cotidiano, auxiliando-o nas soluções de problemas e tomadas de decisões. Semelhante 

argumentação também foi verificada para os demais trabalhos confeccionados em grupo 

dentro das diversas disciplinas. 

Outro ponto de evidente destaque na elaboração do plano, diz respeito a sua gama de 

práticas pedagógicas que estão inseridas dentro dela, dentre as quais já se destacou as 

atividades de trabalho em grupos, quando não desejado sua criação individualmente. Por se 

tratar de um trabalho que percorre todo o ano letivo dos discentes, que requisita a 

implementação dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas dentro dos setores criados pelos 

mesmos para seus negócios, percebe-se que esta é uma prática mais elaborada e complexa que 

as demais. Por esta razão, incorporam-se a ela, ainda, as metodologias de exercícios de 

brainstorming, realização de pesquisas de mercado, leituras de livros e artigos de jornais e 

revistas, realização de entrevistas com empreendedores, dentre outras práticas que se pode 

somar ou subtrair em cada plano elaborado. Merece destaque, dentre estas, a metodologia de 

“realização de pesquisas de mercado”, evidenciada por seis entrevistados e considerada de 

bom auxílio na elaboração de seus planos. As demais serão analisadas mais adiante. 

A principal constatação é que cada pesquisa de mercado tinha peculiaridades 

específicas, desenvolvidas de acordo com as necessidades do segmento no qual o plano de 

negócios seria implantado. Eram constituídas desde simples pesquisas secundárias em jornais 

e revistas até a realização de entrevistas com profissionais do setor em questão, mas que 

independente da forma que fossem efetivadas, contribuíam na ampliação dos horizontes do 

plano, mudando até mesmo seu foco após a pesquisa – principalmente para ramos mais 

inovadores, na criação de um cenário das perspectivas que o setor oferece no mercado que 
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pretendiam ingressar ou mesmo para analisarem e refletirem sobre erros e acertos de outros 

projetos semelhantes implementados em outras empresas, conforme relato: 

A gente fez uma pesquisa de mercado para fazer o plano de negócios, que 
estava voltado para a área comportamental, para implantar aqui na empresa. 
Então a gente fez questionários, avaliou os departamentos... e pesquisamos 
fora também, com algumas empresas de serviços para ver como que era, e 
foi bem útil para a empresa, uma coisa bem voltada para a nossa prática.  

Estas constatações comportam que o desenvolvimento de um “Plano de Negócios”, 

que abrange a “Elaboração de Trabalho em Grupo” e “Pesquisa de Mercado” estão imersos 

dentro da concepção de Sexton e Bowman-Upton (1987) e Ulrich e Cole (1987), que 

asseguram que as técnicas pedagógicas do ensino de empreendedorismo devem manter-se 

focadas no desenvolvimento de habilidades que facilitem a tomada de decisões, dentre as 

quais destaca a capacidade de inovar, resolver problemas e assumir riscos. A tomada de riscos 

fica evidente quando empreendedores implementam novos negócios em seus 

empreendimentos ou na empresa a partir do momento que averiguam que os conhecimentos 

que adquiriram no curso, dos colegas durante a realização de trabalhos e debates, com a 

elaboração do plano e pesquisa de mercado tornam esses riscos mais amenos ou calculados, 

permitindo um investimento com possibilidades de lucros maiores que as de perdas.  

Essa faceta encontrada nos entrevistados está em convergência com outra 

característica comportamental empreendedora atribuída por McClelland (1961) aos 

empreendedores - a de correr riscos calculados, no qual o curso pode estimular e desenvolver 

nos seus alunos a capacidade de avaliar e discutir as alternativas e calcular os riscos 

cuidadosamente, sempre mantendo o controle da situação para reduzir os riscos. 

 

 

Estudos de Caso 

Os estudos de caso tomam uma forma diferente dos métodos tradicionais em algumas 

ocasiões do curso de planejamento e gestão de negócios, no qual determinados professores 

solicitam que os alunos exponham para a turma os seus estudos de caso, da suas próprias 

empresas. Desta forma, os alunos novatos no mundo do empreendedorismo podem mostrar 

seus problemas, soluções alcançadas, visões de negócios pretendidas para o futuro, etc. A 

partir deste momento, geram debates com os demais colegas sobre a situação do caso, com o 

objetivo de discutirem alternativas, aprender com o próprio empreendedor, ou mesmo 
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apontando erros e acertos. Um empreendedor que ingressou no mercado recentemente, faz sua 

argumentação sobre a contribuição desta prática em sala de aula: 

Isso me deu contato com outros empreendedores, víamos os casos de outros 
alunos, víamos as dificuldades que tinham os outros alunos empreendedores 
também, (...) por isso os estudos de caso eram bons. Pegávamos o negócio 
do outro e dizíamos: ‘olha, aqui está com problema de estoque... e se fizer 
assim, ou fizer daquele outro jeito pode dar certo’. Era bem bacana. 

Notoriamente, esta metodologia de estudo de caso foi muito benéfica para os 

empreendedores independentes, contribuindo de maneira mais simbólica para a realidade dos 

empreendedores corporativos. A explicação encontrada nas entrevistas para este fato aponta 

para a disparidade da realidade dos empreendedores independentes e corporativos. Enquanto 

os independentes, em muitas ocasiões, estão tentando debater problemas de logística com o 

fornecedor, ou de softwares de venda dos seus produtos, por exemplo, os empreendedores 

corporativos estão submersos dentro de problemas de seus departamentos – que muitas vezes 

dizem respeito a particularidades muito específicas e não tão genéricas quanto aos problemas 

dos independentes. Situações de imbróglios burocráticos, entrega e recebimento de 

mercadorias, fechamento de caixa, dentre outros, são relativamente comuns para a maioria 

dos empreendimentos, possibilitando uma troca de informações e idéias muito interessantes 

apenas dentre os que estão inseridos neste campo.  

Porém, vem a ser importante ressaltar, que os empreendedores corporativos 

destacaram a questão do aprendizado neste estilo de estudo de caso. Mesmo não sendo 

possível adaptar algo do caso de um empreendedor em questão à sua realidade, assimilam a 

história e as maneiras que aquelas pessoas conseguiram chegar àquela situação e resolvê-la: 

“se a gente vê que o cara é bom nisso (trabalhar no negócio próprio), é porque ele faz bem 

isso, então isso ajuda e contribui muito para nós também”, reflete um dos gerentes ao ser 

questionado sobre os benefícios destes cases reais em sala de aula. 

Em outras disciplinas, o estudo de caso seguia o método tradicional, ou seja, cases de 

empresas e de empreendedores são entregues aos alunos em papel, contendo alguma situação 

que necessite elaboração de soluções ou que gere-se um debate acerca da situação da empresa, 

como chegou a determinado ponto, o que fazer para melhorar, como alavancar os negócios, 

etc. Dentro deste contexto, houve uma melhor aceitação desta técnica pedagógica pelos 

empreendedores corporativos, justificado por estar mais próximo de sua realidade empresarial 

e passível de adaptação e/ou implementação em sua empresa. Porém, o inverso não ocorreu 

agora – os empreendedores independentes também consideraram muito relevantes as 
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contribuições trazidas pelos estudos de caso em papel, possibilitando analisar e refletir sobre 

problemas reais que podem ser evitados na sua empresa, mesmo que seja num período futuro, 

o qual agora estará apto a enfrentá-lo de forma mais consciente, conforme relato de um 

empreendedor: 

Os estudos de caso servem para te mostrar o que você deve fazer e o que 
você não deve fazer. Tem estudos de caso que são fantásticos, que te 
estimulam a chegar no dia seguinte e mudar tudo, e tem estudos de caso que 
mostram exatamente aquilo que você não deve fazer, então são muito 
interessantes, vale a pena. 

Estas conclusões estão de acordo com as de Ramos, Ferreira e Gimenez (2005) que 

mostram a técnica do estudo de caso como contato válido com a realidade brasileira. Os 

estudos de casos reais em sala de aula também possibilitam descartar o posicionamento de 

Gibb (1993 apud RAMOS, FERREIRA e GIMENEZ, 2005) que inviabiliza esta prática 

pedagógica devido à impossibilidade do aluno vivenciar reais condições de incerteza - visto 

que as opiniões geradas nos debates em sala de aula contribuem na solução de problemas do 

dia-a-dia dos empreendedores entrevistados. Os estudos de casos reais apenas não se 

mostraram plenamente implementável para os empreendedores corporativos devido às 

diferenças de realidade, mas as pesquisas de Gibb estavam apenas direcionadas aos 

empreendedores independentes. 

 

 

Resolução de Exercícios 

Semelhante argumentação conferida aos estudos de caso em papel pode ser orientada à 

prática “resolução de exercícios”, porém com amplitude menor, pois apenas quatro 

entrevistados argumentaram sobre a contribuição desta prática. Da mesma forma que a 

metodologia anterior, esta prática também mostrou-se mais viável de aplicação no cotidiano 

dos gerentes visto que as quatro respostas foram conferidas a eles, sem nenhuma 

argumentação a favor por parte dos empreendedores independentes. Em síntese, concluíram 

que a resolução de exercícios em sala de aula os torna aptos a implementá-los às suas áreas de 

atuação através de adaptações dos problemas solucionados para sua realidade, conforme 

argumentação: 

Os exercícios que são propostos para nós, às vezes são de outras áreas, não 
tem nada a ver com a tua área, mas nós tentamos adaptar para nossa 
realidade... os problemas são semelhantes. Eu sempre procurei fazer isso, 
trazer os exercícios para minha realidade, pro meu dia-a-dia o que eu 
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poderia aproveitar disso que eu trabalhei em sala de aula, colocar na prática 
do meu dia-a-dia dentro da organização. 

A falta de argumentação dos empreendedores independentes em prol dos exercícios 

em sala de aula pode ser compreendida frente às maiores especificidades dos mesmos, 

dependendo da disciplina em questão. Como salientado acima, enquanto os estudos de caso 

em papel, geralmente, tratam de problemas mais amplos que requerem às vezes uma série de 

medidas para sua solução, acabam contribuindo de alguma forma para os que estão no ramo 

do negócio próprio. No entanto, a resolução de um exercício de um capítulo específico de 

uma determinada disciplina durante a aula nem sempre é adaptável a um problema real que 

ele possa enfrentar em seu negócio, ou mesmo que venha a ter futuramente. Essa foi a única 

explicação conferida a esta questão quando perguntado o por quê da não contribuição desta 

prática pedagógica aos mesmos. Os empreendedores independentes entrevistados pertenciam 

aos mais diferenciados segmentos, o que pode levar-se à clara conclusão, também, que 

exercícios de determinadas disciplinas são mais relevantes para alguns do que a outros, mas 

como esta não é uma metodologia pedagógica aplicada por todos os professores do curso, 

pode-se ter ocorrido um pequeno viés nesta questão. 

 

 

Debates / Discussões em Sala de Aula, Aulas Expositivas e Seminários 

Estas duas práticas serão analisadas conjuntamente a seguir devido à necessidade de 

comparação dos resultados dos dois métodos, tanto isoladamente quanto em conjunto. 

Inicialmente, uma argumentação semelhante à deferida para o “Plano de Negócios”, 

“Elaboração de Trabalho em Grupo” e “Estudos de Caso” pode ser designada para a prática 

pedagógica “Debates e Discussões em Sala de Aula”, visto que esta metodologia está 

incorporada nas outras três. Para se elaborar um plano com outros alunos ou mesmo para se 

debater um estudo de caso em algumas ocasiões, formam-se grupos para efetivação da 

atividade e torna-se mais do que comum o aluno ou o grupo cair em debates e discussões, 

muitas vezes acaloradas, em prol da resolução de um problema específico.  

Mesmo quando não efetivadas em grupos, as discussões (que às vezes tomam a forma 

de dinâmicas) são estimuladas pela maioria dos professores, criando um clima mais 

envolvente e participativo nas aulas, não tornando-as maçantes, cansativas ou sonolentas – 

sendo este um dos principais pontos positivos do curso apontados pelos cursistas, pois fogem 

apenas dos métodos tradicionais de transmissão de conhecimentos professor-aluno. Como se 
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verá adiante, esta prática foi vista como válida para o ensino do empreendedorismo, porém os 

alunos consideraram primordial a sua mescla com outras técnicas mais participativas.  

O ponto de maior envergadura está na amplitude que se pode gerar nestes debates, 

visto que eram efetivamente implantados na maioria das disciplinas, não ficando apenas 

focados nas experiências profissionais dos professores e alunos, mas também nas experiências 

acadêmicas. Assim, os mais variados e específicos temas são debatidos em salas de aula, de 

acordo com o assunto abordado pela disciplina em questão. Um dos gerentes que precisava 

adquirir maiores conhecimentos da conjuntura econômica nacional para ampliar a visão de 

mercado de seu produto, afirmou: 

Estes debates e discussões em sala de aula contribuíram muito também. O 
professor de economia trazia as coisas para a realidade, muito atuais... a 
gente discutia muito a nossa economia, o que ta acontecendo no mercado... 
bem interessante mesmo! Foi muito válido, tinham pessoas que estavam 
fazendo o curso que eram formados em economia e geravam debates, e essa 
troca de informações acrescentava muito. 

Essa constatação entra em contradição com a literatura de Ulrich e Cole (1987), que 

estipulam as práticas “Diálogos”, “Discussões Limitadas” e “Estudos de Caso” como pouco 

adequadas para o aprendizado do empreendedorismo, em virtude do empreendedor indicar 

preferências por ações. Os empreendedores aqui analisados também destacam eminentemente 

a contribuição de práticas que solicitem ações, mas não foi confirmado aqui a não 

predisposição por todas as práticas indicadas pelos autores que impugnam mais reflexão e 

troca de diálogos – as que confirmaram-se serão evidenciadas adiante. Ainda, as práticas 

pedagógicas do curso estão em sinergia com as observadas em quatro países europeus 

(Áustria, Finlândia, Irlanda e Inglaterra) na pesquisa de Hytti e O’gorman (2004) nos quais há 

uma mescla de métodos de ensino “tradicionais” com outros mais indicados pela literatura 

para a educação empreendedora. 

Apesar de haver esta mescla no curso, a prática pedagógica “Aulas Expositivas” foi 

apenas lembrada por quatro dos dezessete entrevistados e sempre com a ressalva de que não 

foi o quesito principal. Como explicar essa falta de perspectivas com uma aula tradicional (de 

transmissão de conhecimento professor-aluno) no curso sendo que esta é uma prática 

efetivada em todas as disciplinas e os alunos consideram receber uma excelente formação no 

mesmo? A resposta surge desta mesma característica citada, a necessidade de mesclar com as 

técnicas mais indicadas para a formação empreendedora. O relato abaixo é extremamente 

esclarecedor quanto a posição da maior parte dos discentes: 
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Todas as aulas que tinham dinâmica, que tinham debates, eram muito, mas 
muito mais construtivas. Porque se você faz uma pós a noite, ou um MBA, 
ou uma faculdade, você já ta cansado porque trabalhou o dia inteiro... e se o 
professor chega na aula e fica escrevendo, escrevendo, escrevendo e 
falando, falando, falando (aula expositiva), todo mundo dorme, não se 
houve nada ou ficam batendo papo. (...) E em uma aula dinâmica, é 
impressionante como todo mundo absorve... é bom, inclusive para você 
conhecer as pessoas, pra você discutir esses assuntos depois na hora do 
cafezinho, você acaba se aproximando mais do pessoal, é muito legal. Por 
exemplo... durante as dinâmicas ou debates em sala de aula... eu trabalho 
numa concessionária, e qualquer coisa que eu vou dizer, eu estou dizendo 
relacionado a carro... o professor fala da empresa dele e se o outro aluno 
trabalha na Kraft Foods, vai me dizer coisas sobre a fabricação de 
chocolates, e o outro trabalha em outro lugar fala daquele lugar... então isso 
é legal, são ramos e rotinas completamente diferentes, as experiências são 
diferentes, isso é positivo. 

Outra crítica acrescentada às aulas apenas expositivas, diz respeito à exposição de 

slides em power point, por se tornarem algo repetitivo, pouco chamativo e conseqüentemente 

cansativo. Argumentaram não ser possível manterem-se concentrados em uma exposição de 

power point por um período de três horas, com um intervalo de quinze minutos entre a 

mesma, voltando-se a questão de terem trabalho durante todo o dia e não ser esta a forma 

mais indicada para concentrá-los.  

Importante ressaltar neste momento, que ficou nítido que os alunos não tiveram a 

intenção de indicar algo que lhes foi mais fácil ou mesmo divertido de realizar durante as 

aulas, e sim algo que agregou mais conhecimentos e habilidades à condução de sua profissão. 

E, como a questão das aulas expositivas é foco de grande debate na base teórica apresentada, 

o presente pesquisador interrogou os entrevistados que não a assinalaram como contribuinte 

no seu processo de aprendizado empreendedor sobre o por quê do não ressalte da mesma. A 

resposta mais comumente encontrada foi exatamente o fato de que as aulas expositivas que se 

integravam a outras técnicas pedagógicas como dinâmicas e debates acrescentavam muito, 

porém isoladamente proporcionavam cansaço após um determinado período de exposição em 

razão dos motivos já apresentados, conforme desabafa um dos gerentes: 

Se o professor faz uma aula “pesada” e sem participação de nenhum aluno, 
só o professor e o quadro, é complicado. Tem que ter uma participação, 
informações diferentes, tem que mesclar algumas coisas para se tornar mais 
atrativo... porque não se consegue agradar sessenta pessoas numa sala de 
aula com apenas uma forma de ensinar. Porque ali dentro da sala você tem 
várias empresas, pessoas de vários ramos... e uma empresa trabalha 
diferente da outra, isso pode agregar muito a todos. 

Desta forma, o fato de terem que escolher se apenas “Aulas Expositivas” contribuíram 

ou não para sua formação empreendedora não foi a forma mais indicada para o objetivo 
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proposto, e sim outro item logo abaixo como, por exemplo: “Aulas expositivas mescladas 

com outras práticas pedagógicas”, talvez gerasse um resultado mais factível. Com relação à 

realização de “Seminários”, algo semelhante a isto foi percebido. Aqueles que destacaram 

esta prática como eficaz, justificaram que os seminários realizados pelos alunos sempre 

tinham o propósito de expor suas experiências profissionais, seja dentro de uma empresa ou 

no empreendimento, e era considerado uma continuação ou agregação ao estudo de caso real. 

O interessante, é que esta exposição sempre ocorria com a interação dos demais alunos, com o 

objetivo de trocar informações ou apontar necessidades de aperfeiçoamentos. Desta forma, 

não ficou constatado uma aversão à exposição do aluno, apesar de não ter sido expressamente 

lembrado durante a pesquisa. 

Quando analisado o papel do professor neste processo e das práticas pedagógicas 

utilizadas pelo curso, estes mostram estar em conformidade com apenas parte da literatura de 

alguns autores. Vesper (1987), Sexton e Upton-Bowman (1987), Ulrich e Cole (1987) e 

Dolabela (1999) sugerem que o professor deve transformar-se em um facilitador do processo 

de aprendizagem através do uso de jogos, simulações, orientações em planos de negócios, 

dinâmicas que exigem feed-back, etc, e o papel de “escutar e tomar nota” do aluno assim 

como o papel do professor de transmissor do conhecimento, sejam minimizados. Mas o que 

foi observado na pesquisa é que quando o professor assume a posição tradicional de repassar 

conhecimento em conjunto com as demais técnicas indicadas por estes autores, surte o efeito 

desejado, como já demonstrado. E como apontado pelos mesmos, apenas a transmissão de 

conhecimentos dos professores mostram-se inconvenientes para se atingir tais objetivos, 

enquanto que ao abordar-se isoladamente as técnicas sugeridas observou-se também uma boa 

aceitação do aprendizado empreendedor por parte dos alunos. 

A literatura de Hynes (1996), por sua vez, mostra-se em plena conformidade com as 

práticas didático-pedagógicas adotadas pelos professores do curso. Nesta, segundo sua 

concepção, a educação empreendedora incorpora métodos formais e informais. Os aspectos 

formais têm a função de prover aos alunos teorias e conceitos que darão suporte ao campo do 

empreendedorismo. Essas teorias são ministradas por meio de métodos didáticos como aulas, 

palestras e sugestões de leituras. Os aspectos informais, então, integram-se aos formais, com 

foco no desenvolvimento de habilidades, atributos e mudança de comportamento, utilizando-

se para isso os métodos didáticos de estudos de caso, projetos ou planos de negócios, 

desenvolvimento de produtos fictícios, dentre outros, sempre sob a supervisão do professor. 

Abaixo, segue a análise de mais uma técnica pedagógica que aborda o aspecto formal 

utilizado no curso, o da indicação de leitura de artigos, jornais e revistas especializados.  
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Leitura de Artigos, Jornais e Revistas Especializados e Leitura de Livros-Texto 

Um pouco mais da metade dos alunos entrevistados consideram relevante a indicação 

de leitura de artigos, jornais e revistas especializados que os professores fazem durante o 

percorrer do curso. O motivo central de considerarem esta prática como eficaz está ligada a 

sua capacidade de gerar um estreitamento da teoria aprendida com o que ocorre de mais 

recente no mercado sobre determinado assunto que está em pauta na aula, principalmente em 

disciplinas que não tem um vínculo direto com seu trabalho cotidiano, como economia ou 

finanças – as mais lembradas. A disciplina de economia foi a mais citada neste caso, no qual 

professor solicitava que os discentes levassem em todas as aulas alguma matéria de jornal ou 

revista sobre o assunto que seria abordado no dia em questão, juntamente a uma resenha sobre 

a mesma com o propósito de gerarem debates durante a aula. Essa técnica desenvolveu o 

costume da leitura rotineira do caderno de economia e finanças dos jornais, o que antes 

raramente ou nunca acontecia. Em conseqüência, passaram a estar atualizados com 

acontecimentos macro e microeconômicos do país, essenciais para todos os setores 

empresariais nos dias de hoje. 

Caso esta solicitação não fosse efetivada pelos professores que a adotavam, 

dificilmente os alunos buscariam por conta própria atualizarem-se sobre as teorias aprendidas 

ou mesmo acerca do andamento e funcionamento de outros setores não ligados aos de seus 

trabalhos, segundo depoimentos colhidos. Somado a isto, viabilizou para alguns alunos a 

formação de um acervo que podem consultar quando necessitam de alguma informação que 

lembraram ter lido e for viável de aplicação em seu dia-a-dia, conforme relato abaixo: 

Nós recebemos muito material em sala de aula. Eu tenho tudo guardado... 
algumas situações da empresa que eu tenho dificuldade eu vou buscar nesse 
material alguma dica, alguma sugestão de alguma alternativa pra solucionar 
algum problema dentro da organização. Eu quando fui fazer a pós-
graduação, buscava justamente essa troca de informações. 

O método pedagógico de “Leitura de Livros-Textos”, por sua vez, praticamente não 

foi lembrada, apenas dois alunos a assinalaram e pouco argumentaram. Mais uma vez, como 

já ocorreu, o ideal seria um tópico adicional que associaria a leitura dos livros a outras 

técnicas, como a própria leitura de artigos em jornais e revistas, ou ainda ligadas às discussões 

em sala de aula. A leitura em si, isoladamente, principalmente quando desenvolvidas nos seus 

lares, parece que pouco acrescentou ao seu desenvolvimento como empreendedor. Isso não 

significa que não entenderam ou não estudaram os livros, apenas que conseguiram assimilar 
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de forma mais proveitosa as teorias ou conteúdos programáticos através das outras práticas 

pedagógicas do curso, ficando muito mais vinculada à exposição dos mesmos pelo professor 

durante as aulas juntamente com as outras técnicas utilizadas no curso, mas não de forma 

apenas expositiva, com já argumentado. Essa constatação pode ser comprovada pelo fato de 

nove alunos afirmarem terem aprendido as teorias de forma mais precisa quando utilizaram 

leituras de jornais e cases após a leitura e explanação da teoria do livro pelo professor. Tal 

achado está em sinergia às concepções de Ronstadt (1983) e Wyckham (1989) (apud 

GUIMARÃES, 2002) que se posicionam defendendo que os conteúdos programáticos devem 

ser implantados junto às demais técnicas pedagógicas.  

 

 

Solicitação para Elaboração de Empresa Fictícia, Jogos e Brainstorming 

Estas três práticas pedagógicas são algumas das mais citadas pela literatura como 

contribuintes no processo de ensino do empreendedorismo, principalmente no que tange a 

“Elaboração de Empresa Fictícia” e “Jogos” por se tratarem de metodologias que incitam a 

ação, consideradas as mais adequadas por diversos autores (ULRICH e COLE, 1987; 

RAMOS e FERREIRA, 2004; FERREIRA e MATTOS, 2003; SOUZA ET AL, 2004), mas 

que não se confirmaram nesta pesquisa. Todas agregaram muito pouco das respostas oriundas 

das contribuições das práticas pedagógicas do curso. Novamente, então, buscou-se entender o 

motivo da pouca aceitação destas metodologias, visto que foram confirmadas como positivas 

em outras pesquisas vinculadas à educação empreendedora. 

Na prática do Brainstorming, foi facilmente constatada a razão de sua baixa 

argumentação a favor. Conforme já explicado, a execução do plano de negócios envolve uma 

série de outras práticas pedagógicas dentro dela, funcionando como um “guarda-chuva” 

pedagógico. Desta forma, no início da primeira disciplina os alunos desenvolvem atividades 

de brainstorming com o intuito de gerarem diversas idéias de negócios corporativos ou de 

empreendimentos para implementarem no plano de negócios – sendo esta a primeira das 

práticas pedagógicas que dará seqüência às demais. Posteriormente, selecionam a idéia mais 

adequada perante seus objetivos no curso ou na sua vida empresarial.  

O que foi conferido frente a esta explicação, é que ao destacarem a prática da 

elaboração de um plano de negócios, estariam incumbindo a prática do brainstorming no seu 

conjunto – pois consideraram que a soma das práticas que envolvem a sua elaboração 

contribui de forma agregada. Ou seja, as atividades que envolvem a elaboração deste plano: 
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trabalho em grupo, discussões e troca de informações, exercícios de brainstorming, realização 

de pesquisa de mercado e leituras de livros e artigos em jornais e revistas são, em conjunto, 

uma excelente fonte de desenvolvimento do potencial empreendedor. 

 O mesmo, no entanto, não pode ser dito quanto às práticas “elaboração de empresa 

fictícia” e “jogos”. Pode-se estabelecer a mesma explicação para as duas metodologias, no 

qual sobressaem duas razões básicas para sua pouca aderência no curso. Primeira: o fato dos 

alunos desenvolverem durante todo o ano um plano de negócios real, onde há interesse da 

maior parte dos alunos de efetivamente implantarem em seus trabalhos o que estão 

desenvolvendo durante ou após o curso, desestimula-os a desenvolverem algo virtual, seja em 

um jogo de negócios ou como uma atividade isolada de alguma disciplina, que terá como 

fruto algo virtual, não factível de ser implantado em suas vidas dentro da empresa ou no seu 

empreendimento. Nas demais pesquisas onde esta técnica mostrou-se adequada, não 

verificou-se a utilização da elaboração do plano de negócios, sendo a primeira o único contato 

com algo mais próximo à prática que os alunos tiveram acesso. Assim, os mesmos 

consideraram-na mais adequada por não possuírem um parâmetro de comparação melhor.  

Em síntese, pode-se concluir que as técnicas de “elaboração de empresa fictícia” e 

“jogos” não foram bem aceitas nesta pesquisa principalmente em virtude do curso analisado 

possuir outra técnica que incita a ação de forma muito mais concreta e real: a elaboração do 

“plano de negócios”, que coloca a primeira como algo secundário no seu aprendizado 

empreendedor ou mesmo como pouco condizente com seu cotidiano, afastando sua atenção e 

disposição em aprofundar-se no seu contexto. Portanto, o realce que a literatura oferta quanto 

às práticas pedagógicas voltadas para tomadas de atitudes mais ativas por parte dos discentes, 

entram em compasso com a presente pesquisa, com o único acréscimo de que as práticas que 

estimulam ações reais são muito mais passíveis de aquisição de habilidades e conhecimentos 

empreendedores do que práticas que desenvolvem ações virtuais.  

Pode-se argumentar, ainda, que dependendo do ramo da empresa fictícia a ser 

desenvolvida, pouca ou nenhuma experiência podem ter os participantes do grupo quanto à 

mesma, acarretando na busca de informações que lhes são pouco ou nada condizentes com o 

segmento, como analisa um dos empreendedores: “desenvolver uma empresa fictícia até que 

contribui, mas é uma coisa que na realidade acaba se mostrando diferente, (...) fica muito no 

‘achismo’”.  

Uma melhor condução e orientação do professor responsável por acompanhar o 

desenvolvimento dos jogos ou da elaboração da empresa fictícia pelos alunos foi a segunda 

razão apontada pelos discentes para sua pouca contribuição do seu aprendizado durante o 
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curso. Neste quesito, isenta-se a questão da prática pedagógica ser eficaz ou não para o ensino 

do empreendedorismo. Trata-se, agora, de questões pedagógicas oriundas do docente, que se 

não estiver em sinergia com a técnica, pode inutilizá-la, conforme o próprio coordenador do 

curso argumenta:  

(...) nem sempre é a técnica em si que vai determinar o aprendizado, na 
realidade acho que é a qualidade com que ela é aplicada. Um jogo... um 
jogo pode estimular o comportamento empreendedor? Sim e não, vai 
depender da qualidade. A minha inclinação não é que a prática estimule, 
mas o conteúdo, aquilo que é veiculado por meio daquela prática que faz a 
diferença. 

 

Visitas Técnicas 

A prática de utilização de visitas técnicas em empresas foi utilizada em apenas duas 

das três turmas analisadas na pesquisa e ressaltado por quatro entrevistados.  Apesar deste 

viés, é interessante destacá-la devido ao contraste de opiniões encontrado e da ênfase 

conferida a esta técnica por alguns destes entrevistados. 

Foi praticada pela professora da disciplina de logística e tinha como objetivo principal, 

segundo os alunos, mostrar na realidade o que estavam vendo na teoria sobre logística. Dentre 

as opiniões colhidas, para o aprendizado de logística foi uma atividade muito válida 

principalmente no que se refere à absorção de conhecimentos, o qual proporcionou agregar o 

que viam na prática aos temas e leituras desenvolvidos em sala de aula. Mostrou-se, ainda, ser 

uma prática muito positiva para os discentes do setor de serviços e comércio, que pouco ou 

nenhum contato têm com logísticas mais complexas, como as utilizadas por multinacionais. A 

principal consideração a esse respeito foi a argumentação favorável ao contato com a prática 

cotidiana de uma empresa, que é muito diferente de se ver no papel ou na lousa. Em um 

cenário pessimista, as visitas mostraram-se  muito útil ao aprendizado de quem não trabalha 

na área, como tentou ilustrar um dos gerentes: “(...) Olha o folder desse carro, é lindo, 

maravilhoso, por dentro tem couro, tem um painel lindo. Mas é diferente eu estar te 

mostrando um folder e abrir o carro agora e falar: ‘dá uma olhada’, e eu acendo a lanterna e 

você vê o painel dele colorido... você sente o banco de tecido ou de couro... é uma coisa muito 

diferente.”  

A crítica principal a esta prática, que mais poderia ser tomada como sugestão, é sobre 

a amplitude destas visitas. Empreendedores corporativos consideraram relevante estender os 

objetivos destas visitas, com o intuito de averiguar o funcionamento de outros setores e não 
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focar apenas em um – o qual acarretaria agregação de maiores conhecimentos administrativos 

e estímulos ao comportamento empreendedor para todos, visto que as turmas são constituídas 

pelos mais variados segmentos empresarias e setores, conforme o relato de um gerente de uma 

empresa automobilística: 

É interessante você visitar uma empresa que já tenha todos os segmentos de 
uma profissão ou do desenvolvimento de um produto. Você começa a ver 
como vai impactar aqui, como que vai impactar lá na frente com o cliente, a 
preocupação com o ciclo inteiro do negócio. (...) Por exemplo, eu trago uma 
pessoa aqui para ver a fabricação de um caminhão, ela acha interessante, 
pela curiosidade, é uma empresa automobilística... Mas como que se 
entrega um caminhão? Qual o treinamento que se dá para o motorista? Qual 
a participação da Volvo no mercado? Como estão os concorrentes? A 
Scania, Mercedez??? Enfim, quando se agrega tudo isso, acho que fica 
muito mais produtivo. Agora, quando se foca somente num aspecto, pra uns 
pode interessar, pra outros não. 

Deve-se ressaltar novamente, que apesar da sugestão de ampliação das perspectivas 

das visitas, para os objetivos propostos para a disciplina foram considerados válidos e de boa 

contribuição para o entendimento do setor de logística, tanto para os empreendedores 

corporativos, que já têm alguma proximidade com esta área em suas empresas, quanto para os 

independentes, que estão mais distantes desta realidade. 

  

 

As práticas didático-pedagógicas analisadas acima foram as consideradas mais 

eficazes e importantes dentre as utilizadas nas disciplinas do curso, com destaque para outras 

que não tiveram um rendimento que estivessem de acordo com o proposto pela literatura. 

Ponderada estas análises focadas nas visões dos alunos, quais seriam em síntese as suas 

opiniões quanto à preferência por práticas pedagógicas focadas em teoria ou na prática? Isto 

lhes foi perguntado após a série de perguntas sobre cada uma das metodologias averiguadas 

para que se enquadrassem em um dos dois aspectos pedagógicos, ou mesmo se preferem uma 

ação conjunta das duas metodologias. 

 Notavelmente, ninguém considerou que práticas focadas apenas em teoria fossem as 

mais oportunas para seu desenvolvimento como empreendedor. Reações negativas a aulas 

com tais propósitos foram percebidas na maioria dos entrevistados, relembrando 

principalmente vivências que tiveram durante seus períodos de graduação. Por ser um tempo 

de estudos extenso, cerca de quatro a cinco anos, os alunos que cursaram graduações de 

faculdades que priorizavam estudos teóricos, geraram um estado de repugnância a esta 

metodologia de ensino. Esta aversão fica acentuada quando ingressam no mercado de trabalho 
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e percebem na prática cotidiana de seu trabalho que pouco utilizaram de seu aprendizado.  

Percebeu-se nas respostas, ainda, que tamanha repulsa agravou-se em decorrência da 

realização do curso de especialização, no qual tiveram um contato com diversas práticas 

educacionais, principalmente aquelas voltadas à prática, tornando-as um parâmetro de 

comparação com suas experiências de aprendizado anteriores. Segundo suas percepções, 

consideram as últimas experiências muito superiores às primeiras. 

 Descartada esta opção, restou-lhes a de escolha entre a prática ou associação de teoria 

e prática. Houve um relativo equilíbrio na escolha destas opções, alocando dez respostas para 

a conjunção das práticas pedagógicas e sete que permaneceram irredutíveis com a escolha da 

pedagogia voltada apenas à prática. O entendimento do por quê destas escolhas já foi de certa 

forma delineado no percorrer da análise das metodologias adotadas pelo curso, mas é possível 

especificar mais alguns detalhes, com o intuito de seu perfeito esclarecimento. Aos que 

optaram pela teoria associada à prática, notou-se a ocorrência de uma experiência positiva 

neste tipo de aprendizado, principalmente quando associado ao desenvolvimento do plano de 

negócios. Nele, como já visto, os alunos implementam os conteúdos programáticos 

aprendidos durante as disciplinas em seu plano de negócios durante todo o percorrer do ano. 

Esse vínculo permite uma associação imediata e espontânea da teoria fornecida nas aulas e 

nos livros-textos a algo real, que terá um resultado concreto para eles. O depoimento de um 

gerente que busca aperfeiçoar a análise de seu setor com relação à concorrência através do 

plano, confirma:  

Eu acredito que um complementa o outro. (...) Não adianta ficar voltado só 
para teoria e também não só pra prática. (...) Quando eu não tenho o 
conhecimento não adianta partir para a prática... tem que ter a parte teórica. 
Por exemplo, na Administração Estratégica a gente viu o que era a análise 
SWAT e no plano de negócios a gente já estava praticando isto.  

 

 Nesta opção não houve uma preferência por um dos perfis empreendedor, mas quando 

olhado para os que optaram por práticas pedagógicas voltadas apenas à prática, houve forte 

predominância dos empreendedores independentes. A razão deste fato ficou vinculada à 

grande empatia estabelecida pelos alunos deste perfil com as práticas de “estudo de caso” e 

“plano de negócios”, que por sua vez disponibilizavam outras práticas que mostraram ótima 

sinergia com este perfil também: as de “trabalho em grupo” e “discussões e debates em sala 

de aula”. Tamanha preferência por tais metodologias ocorre evidentemente devido a sua 

associação imediata com seu trabalho dentro do seu empreendimento, trazendo-lhes 
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resultados financeiros e profissionais atuais ou futuros para aqueles que já estão com um 

negócio em andamento – vindo a ser estas práticas uma verdadeira engrenagem motivacional 

para os mesmos. As argumentações mais freqüentes para a sua defesa foram: 

Muito mais a prática! A teoria ajuda sem dúvida nenhuma, mas muitas 
coisas que estão na teoria, no dia-a-dia você não consegue praticar. Então, 
se você pega um plano de negócio, aí você vai adequar para sua realidade...  

Na prática!!! Teoria às vezes ajuda mas às vezes atrapalha também... acho 
que tem que se voltar à prática 

A prática... pois você já sai aplicando, seja no seu negócio seja no negócio 
fictício. Você já vai vendo o que resolve, o que não resolve, o que pode ou 
não fazer. No meu caso que trabalho com design, a teoria não é tão 
interessante... 

No entanto, claramente alguns empreendedores independentes não associaram, 

imediatamente após a pergunta, que o desenvolvimento do plano de negócios envolve 

necessariamente a assimilação e aplicação de teorias aprendidas nas disciplinas, e que até 

mesmos eles as utilizaram mas não se lembram, o que certamente ocasionou um viés nesta 

questão. 

  

 

4.2.2 - Contribuição das Disciplinas 

 

No âmbito da contribuição das disciplinas isoladamente, foi solicitado que 

respondessem quais consideraram mais importantes no estímulo ou desenvolvimento de seu 

comportamento empreendedor. Houve uma distribuição bem eqüitativa entre as disciplinas, 

com destaque para Administração Estratégica, Desenvolvimento de Competências Pessoais e 

Relacionamento Interpessoal. As que mostraram-se menos vinculadas ao estímulo do 

comportamento empreendedor foram as matérias de Balance Scorecard e Business Game. 

 Houve uma grande ênfase na contribuição das disciplinas que estimulam o lado 

comportamental do empreendedor. Esta perspectiva é desenvolvida principalmente nas 

matérias de Relacionamento Interpessoal, Competências Pessoais e Gestão Estratégica de 

Pessoas, que podem ser consideradas um dos diferenciais deste curso. Quando analisados 

outros cursos de pós-graduação em administração empresarial, dificilmente são encontradas 

em suas grades curriculares disciplinas que se proponham a despertar ou estimular o lado 

comportamental e de competências de seus discentes. A disciplina de Competências Pessoais, 

por exemplo, tem como objetivos:  
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1. Refletir sobre três dimensões do comportamento organizacional: o indivíduo, o grupo 

e a organização; 

2. Refletir sobre o processo de construção do desejo; 

3. Identificar os principais obstáculos ao desenvolvimento do comportamento 

organizacional; 

4. Refletir sobre a motivação e sua relação com a lógica da razão e a lógica do 

inconsciente; 

5. Perceber as implicações subjetivas da liderança e suas conseqüências para um 

processo de mudança organizacional; 

Para atingir tais objetivos, o docente utiliza práticas pedagógicas que pressuponham o 

envolvimento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem através do uso de “estudos de 

caso”, “debates e discussões em sala de aula”, “leituras de textos e artigos” somados à sua 

aula expositiva do conteúdo programático. Ou seja, o fato desta disciplina estar entre as mais 

indicadas pelos discentes como contribuintes de seu desenvolvimento empreendedor está em 

sintonia com as práticas utilizadas, que foram as consideras mais eficazes pelos alunos.  

As disciplinas de Relacionamento Interpessoal e de Gestão Estratégica de Pessoas 

mostraram-se muito eficientes no desenvolvimento de habilidades de comunicação e interação 

nos alunos - julgadas muito oportunas dentro de seus ambientes de trabalho, pois lhes agregou 

maior capacidade de carisma, integração com os colegas e empregados. Somado a isto, o 

estímulo a ampliação de suas redes de contato dentro da empresa, procurando entender as 

outras áreas que integram-se com a sua e formam o todo, possibilitou enxergar novos 

horizontes para seus trabalhos, para o seus departamentos e, conseqüentemente, para suas 

empresas. Os métodos utilizados na disciplina de Relacionamento Interpessoal em sala de 

aula para tentar abrigar estas metas atingidas foram, assim como a disciplina anterior, focados 

em teoria e prática. Envolveu desde o uso de jogos, dinâmicas, formação de grupos até a 

própria aula expositiva, como salienta um dos alunos: 

A cadeira de Relacionamento Interpessoal foi muito interessante, ela trouxe 
algumas técnicas novas de relacionamento, a gente fez atividades diferentes 
em sala de aula... era muito interessante pra gente conhecer e formar 
equipes... colocava muitos jogos pra gente perceber a importância de cada 
um dentro da equipe, de você saber usar o melhor de cada um... que cada 
pessoa tem uma expectativa, um sonho. E você trabalhar com essa questão 
dentro de um grupo é muito importante. 

Em Gestão Estratégica de Pessoas, também averiguou-se o uso de técnicas 

consideradas de bom aproveitamento pelos alunos, como discussões e trabalhos em grupos, 
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cases, leitura de artigos complementares e até filmes. Outras contribuições em termos de 

conhecimentos agregados durante este curso ficaram focadas na explanação da evolução do 

setor de Recursos Humanos, assim como suas principais tendências. Alguns gerentes 

salientaram que ampliaram sua visão sobre a gestão de pessoas, perceberam que esta não é 

uma questão voltada apenas para o setor de RH, mas sim que se estende para todos os 

departamentos. O fato de alguns departamentos dependerem de forma intensa de outros dois, 

três ou até quatro, transformou a capacidade de gerir pessoas como um dos grandes trunfos 

que um gerente departamental pode desenvolver para melhor contribuir para o crescimento de 

sua empresa, pois eles têm que se envolver com quase todos os funcionários que se 

relacionam de forma direta ou indireta ao seu setor, e quanto mais harmoniosa for essa 

relação, maior a produtividade. 

Estas três disciplinas possibilitaram, como visto, o desenvolvimento de habilidades e 

competências que ampla literatura (DORNELAS, 2005; DUTRA ET AL, 2001; KIRBY, 

2004; JONES E ENGLISH, 2004; GUIMARÃES, 2002; HENRY, FRANCES e LEITH, 

2005; IBRAHIM e SOUFANI, 2002) considera essencial na educação empreendedora, dentre 

elas: habilidades de comunicação, liderança, pensamento crítico e criatividade. 

Empreendedorismo: Sob análise, agora, a disciplina de Empreendedorismo, 

constatou-se uma boa discussão dos discentes diante de seu conteúdo apresentado. E como 

não poderia deixar de ser, dentro de uma pesquisa que envolva o ensino de 

empreendedorismo, esta matéria sempre recebe um encargo maior de responsabilidade 

perante as demais. Mas é importante lembrar que o curso analisado tem como um de seus 

objetivos “estimular e orientar o espírito empreendedor do participante”, e este propósito é 

desenvolvido durante todo o curso, em diversas disciplinas, o que já foi constatado como 

verdadeiro na análise das duas matérias anteriores. Portanto, não se almeja neste momento 

observar se a disciplina “Empreendedorismo” foi ou não a responsável pelo estímulo do 

comportamento empreendedor dos alunos, e sim se contribuiu neste processo e se forneceu os 

principais conceitos e conteúdos acerca do empreendedorismo aos participantes. 

No plano de atividades da disciplina, conta os seguintes objetivos: 

1. Apresentar e discutir os temas Empreendedorismo, Intra-empreendedorismo, 

Criatividade e Inovação nas Empresas; 

2. Despertar as vocações empreendedoras nas empresas; 

Em sua ementa, é proposta a discussão dos seguintes temas: 
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• Mercado de trabalho: emprego e trabalho; 

• Fundamentos do Empreendedorismo: o empreendedor, o intra-empreendedor e 

o empresário; 

• Empreendedorismo no Brasil; 

• Criação de novas empresas: aspectos financeiros. Financiamento. Rede de 

apoio ao empreendedor. Incubadoras; 

• O empreendedor: tipologia; 

• O intra-empreendedor: desenvolvimento de habilidades, competências e 

atitudes; 

• Criatividade e Inovação nas organizações: geração da idéia, projeto, e 

implantação de um novo produto ou processo; 

Como fica evidente, o conceito abordado para empreendedor no curso abrange o 

mesmo utilizado nesta pesquisa, o qual envolve o empreendedor independente – chamado 

apenas de empreendedor, e o empreendedor corporativo – chamado de intra-empreendedor. 

Diversos aspectos do empreendedorismo explanados na base teórica da presente pesquisa são 

evidenciados no curso, dentre as quais as várias características comportamentais dos 

empreendedores, a situação do empreendedorismo no Brasil, as dificuldades financeiras do 

empreendedor e a importância da utilização das incubadoras nas fases embrionárias dos 

empreendimentos. Dentre os depoimentos colhidos, a principal contribuição da disciplina 

ficou muito vinculada à ampliação do conceito empreendedor que possuíam, como relato de 

um dos gerentes, que olhava o “empreendedorismo” apenas como a “abrir um negócio”: 

A principal visão e idéia que ficou gravada em minha mente sobre o 
empreendedorismo é que a maioria das pessoas tem o empreendedorismo 
como abrir o seu próprio negócio. E eu descobri nesta cadeira, (...) que eu 
posso ser empreendedor aqui dentro da empresa, ser empreendedor 
corporativo. Eu posso ser empreendedor na minha vida pessoal, na minha 
família, enfim... esse foi um aspecto muito legal para mim... que eu posso 
ser empreendedor em outras áreas. 

O desenvolvimento de vocações empreendedoras não foi o ponto forte da disciplina, 

ficando mais fechada no seu primeiro objetivo de apresentar e discutir os temas relativos ao 

empreendedorismo, mesmo com o uso de variadas técnicas pedagógicas. Utilizou-se métodos 

tradicionais de ensino, como aula expositiva com uso de projeções, apresentações e leitura de 

livros, associado a atividades práticas: redação (em equipe) preliminar de um projeto de 

criação de uma nova empresa, de inovação ou de intra-empreendedorismo e o jogo “bom de 



 100 

zóio”, além do uso de discussões em grupo, testes, exercícios de percepção de oportunidades e 

workshop. De qualquer forma, a disciplina cumpriu em sua ementa com mais alguns pontos 

que a literatura (DORNELAS, 2005; DUTRA ET AL, 2001; KIRBY, 2004; JONES E 

ENGLISH, 2004; GUIMARÃES, 2002; HENRY, FRANCES e LEITH, 2005; IBRAHIM e 

SOUFANI, 2002) considera como necessários para um curso que se proponha a estimular o 

“espírito empreendedor”: fornecimento de conhecimentos das características pessoais de um 

empreendedor (com leituras e discussões), desenvolvimento da criatividade (por meio de uma 

redação de um projeto preliminar) e de reconhecer oportunidades empreendedoras (através 

dos exercícios de percepção). 

Pôde ser constatado, ainda, que essa boa explanação e discussões dos contextos 

empreendedores e de suas definições vieram a ser algo muito positivo para o desenvolvimento 

como empreendedor dos alunos, principalmente para os gerentes, que passaram a enxergar-se 

como empreendedores corporativos depois que assimilaram uma concepção mais abrangente 

de empreendedor. Caso não tivessem contato com tais discussões e leituras sobre o que é o 

empreendedor, provavelmente os estímulos das demais disciplinas de desenvolvimento do 

comportamento empreendedor dentro de uma organização não surtiriam os mesmos efeitos 

observados nos gerentes. 

Administração Estratégica: sem dúvidas a disciplina de Administração Estratégica foi 

considerada pelos discentes como um dos pontos centrais do curso, oferecendo grande 

contribuição no estímulo e desenvolvimento de seus comportamentos empreendedores, 

tornado-se uma espécie de engrenagem motivacional para as demais disciplinas. Isto é 

explicado, inicialmente, pelo fato de ser uma das primeiras disciplinas desenvolvidas no 

curso, no qual assume a responsabilidade de dar as primeiras orientações do plano de 

negócios a ser desenvolvido no percorrer do curso, conforme a ementa e os objetivos 

estabelecidos em seu plano de ensino: 

Objetivos: “Transmitir aos participantes conhecer o que é a administração estratégica. 

Capacitar os participantes para elaborarem um plano de negócios”. 

Ementa: Conceito de estratégia. Análise do negócio, do macro ambiente e suas 

variáveis. Ambiente setorial, atratividade de mercado e avaliação da concorrência. 

Diagnóstico da organização, competências, estratégias genéricas e áreas funcionais. Definição 

da missão, objetivos, estratégias e planos de ação. Controles estratégicos. 
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Um dos principais problemas gerenciais apontados durante as entrevistas pelos 

empreendedores independentes, dizia respeito a pouca prática ou conhecimentos sobre o 

planejamento e análises estratégicas de seu negócio antes de ingressarem no curso, sendo este 

um dos fatores motivadores a buscarem esta pós-graduação, embasada no fato de possuir boa 

credibilidade frente a sociedade quanto ao desenvolvimento destes quesitos. Pelo lado dos 

empreendedores corporativos, falou-se com grande ênfase sobre o aprendizado de técnicas de 

análise ambiental e da concorrência, que possibilitou a ampliação de suas visões acerca dos 

perigos que a concorrência oferece a sua empresa, assim como o desenvolvimento de 

estratégias que contribuam no desenvolvimento de novas oportunidades para a empresa estar 

em constante destaque no mercado. Desta forma, o conteúdo programático desenvolvido de 

acordo com os temas dispostos na ementa foi considerado em sintonia com o que esperavam: 

A matéria (...) foi muito interessante. A gente começava a montar o projeto 
com ele, a desenhar seu plano de negócios. E tinha muitos conteúdos que a 
gente aprendia ali que são muito interessantes pra você conhecer o ponto 
forte da empresa, o ponto fraco, no que você pode atuar, no que você pode 
melhorar. Tudo isso você tem que aprender pra poder montar qualquer 
plano de ação dentro de uma empresa. 

Esta disciplina foi a que mais fez uso de recursos pedagógicos na condução da 

aprendizagem dos alunos, com um bom nível de rendimento das mesmas. Os recursos 

utilizados foram: exposições dialogadas, análise e discussões de casos, exibição de vídeos, 

aplicação de testes, exercícios de reflexão sobre a própria realidade empresarial, utilização de 

apostilas, apresentação de textos e artigos complementares, discussões e trabalhos em grupos, 

avaliação formal.  

Outras disciplinas dispostas na grade curricular do curso também capacitam os 

participantes quanto ao desenvolvimento de competências gerenciais, mas que apesar de não 

serem tão ressaltadas nas respostas como a Administração Estratégica, também foram 

consideradas de bom aproveitamento. Esta constatação pode ser verificada quando era 

perguntado se as disciplinas Administração Estratégica, Gestão Estratégica de Pessoas, 

Gestão Financeira, Marketing Estratégico e Operações e Logística lhes haviam fornecido os 

conhecimentos necessários a adquirir ou aperfeiçoar suas competências e/ou habilidades 

gerencias. Houve uma grande aceitação deste conjunto de disciplinas devido ao que 

chamaram de agregação ou sinergia que era possível realizar dentre os aprendizados de cada 

uma, ampliando suas competências gerenciais: “para você desenvolver um plano de ação na 

área de marketing, por exemplo, você tem que ter muito bem desenvolvido suas competências 
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na área de finanças, uma área depende da outra. E eu consegui agregar bem as competências 

que adquiri no curso”, relata um dos gerentes.  

A conclusão alcançada acima permite confirmar que o curso cumpre com mais um 

ponto da literatura: a ênfase na necessidade do desenvolvimento de habilidades e 

competências gerenciais em cursos que se proponham a desenvolver empreendedores, dentre 

as quais destaca-se habilidades de planejamento, comercialização, finanças, estratégia, 

marketing e Recursos Humanos (DORNELAS, 2005; DUTRA ET AL, 2001; KIRBY, 2004; 

JONES E ENGLISH, 2004; GUIMARÃES, 2002; HENRY, FRANCES e LEITH, 2005; 

IBRAHIM e SOUFANI, 2002). A única competência gerencial não abordada com 

profundidade no curso, considerada essencial pelos autores citados, é a de contabilidade. 

Habilidades contábeis são primordiais para qualquer atividade empreendedora para não 

incorrerem em perdas ou mesmo para se nortearem quanto ao desenvolvimento de seu 

negócio, mesmo para aqueles que destinam a parte contábil para profissionais da área. Já os 

discentes que atuam como gerentes, esta matéria não chega a preocupar tanto dependendo do 

setor em que trabalham. No entanto, as noções desta área são sempre bem vindas, pois 

contribuem de alguma forma na visão gerencial. 

Business Game: O baixo desempenho da disciplina Business Game no estímulo de 

comportamentos empreendedores apontados pelos alunos emerge em decorrência dos 

problemas já expostos quanto à prática do desenvolvimento de empresas fictícias neste curso 

que apesar de mostrar-se eficiente em outras pesquisas, ficou relativamente desfocado do 

contexto do curso, que tem como um de seus principais objetivos o foco no desenvolvimento 

de um plano de negócios no qual o aluno implantará de forma efetiva em sua empresa ou no 

seu negócio próprio.  

Na análise de seus objetivos que são contemplados no plano de ensino, a disciplina 

tem como um de seus principais propósitos fornecer aos participantes uma visão geral dos 

processos decisórios de uma empresa, assim como a utilização de modelos de avaliação do 

desempenho empresarial. Exatamente neste ponto encontraram-se as maiores dificuldades que 

os alunos tiveram durante as aulas e em seus estudos. Demonstraram falta de empatia com a 

metodologia porque não se sentiam a vontade com a necessidade de ter que cumprir todas as 

etapas de planejamento e de tomada de decisões de uma empresa no período de apenas uma 

única disciplina, não havendo tempo hábil para tomar decisões mais de acordo com a 

realidade do setor em que a mesma estivesse inserida - como destacou um dos alunos: “aí o 

negócio fica definitivamente no ‘virtual’, pois os dados nem sempre eram os mais voltados a 

realidade”. Estas argumentações sempre vinham envoltas de uma clara comparação ao plano 
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de negócios, considerado muito mais oportuno e adequado às suas realidades de trabalho, no 

qual tinham ainda a oportunidade de desenvolver durante todo o período da especialização.  

Consideraram que este período de tempo maior facilita as tomadas de decisões mais 

adequadas, diminuindo os riscos envolvidos e, consequentemente, ampliando as 

oportunidades de lucros. “Mas quando você toma essas decisões em cima da hora, mesmo 

usando os modelos de análise, fica muito no ‘achismo’ mesmo”, desabafa um dos cursistas. 

 
 
  
 4.3 - CONTRIBUIÇÃO DOS FATORES SÓCIO-ECONÔMICOS NO 

ESTÍMULO OU DESENVOLVIMENTO DOS COMPORTAMENTOS 

EMPREENDEDORES DOS DISCENTES 

 

 

Motivações e Vantagens em Trabalhar no Negócio Próprio ou em Corporações 

 

As motivações que levam o empreendedor independente a criar seu próprio negócio 

assim como as do empreendedor corporativo de empreender dentro de organizações são 

fundamentais na análise de seus comportamentos, assim como as percepções de cada perfil 

quanto às vantagens em atuar nos seus respectivos campos do empreendedorismo depois de 

inseridos e atuantes neles. O intuito básico foi de estabelecer-se uma comparação de suas 

motivações, verificar quais seus pontos em comum e suas diferenças, o por quê destes 

comportamentos em cada tipo de perfil, assim como constatar, consequentemente, as 

principais vantagens de trabalhar em seus ambientes nas suas visões. 

Em muitas ocasiões ocorreu uma somatória de estímulos que levou o indivíduo a ser 

dono de um negócio ou seu próprio chefe. Dentre as alternativas disponibilizadas para os 

empreendedores independentes assinalarem, as que mais se destacaram foram “Realização 

Pessoal” e “Percepção de uma Boa Oportunidade de Negócio”, assinalado por nove 

empreendedores cada uma; seguidas por “Desejo de Independência” e “Aumentar a Renda de 

Minha Família”, destacadas por sete empreendedores respectivamente. Como ressalte inicial, 

no âmbito dos empreendedores corporativos, o maior destaque também foi para o quesito 

realização através da alternativa “Satisfação Pessoal”. 
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Satisfação Pessoal x Motivação 

 

Ambos perfis demonstram satisfação e realização em empreender no seu negócio 

próprio ou na empresa em que trabalham, porém por motivos divergentes. Isso vem de 

encontro com a teoria sobre comportamento empreendedor, o qual destaca que “necessidade 

de realização” é uma forte força motriz psicológica por trás das ações humanas, sendo esta um 

dos fatores que mais influencia o comportamento empreendedor, seja dentro da empresa em 

que trabalha ou no seu próprio negócio (McCLELLAND, 1961; KOH, 1996; OLIVEIRA e 

GUIMARÃES, 2003).  

 Para os empreendedores independentes, notou-se que a satisfação está vinculada ao 

orgulho de ser dono do próprio negócio, de não depender de terceiros para mandarem nele, ou 

seja, viver sem os incômodos de um chefe a todo o momento lhes despejando serviços. Desta 

forma, esse quesito ficou estreitamente ligado ao “desejo de independência e autonomia”, 

também muito destacado. Frisou-se ainda a questão de desenvolverem produtos que lhes são 

de seu agrado, ocasionando uma satisfação no dia-a-dia de trabalho, o que nem sempre 

ocorria quando trabalhavam em empresas privadas, seja por falta de liberdade, recursos ou por 

trabalharem em áreas diferentes de sua formação. Ouviu-se com certa constância a frase “eu 

queria trabalhar em algo que tivesse mais afinidade”, ou ainda, como na citação abaixo: 

Na empresa em que eu trabalhava não me sentia realizado, pois a empresa 
(...) não era exatamente do ramo deste meu negócio (design), não era 
criação, era só produção, estava longe de ter alguma coisa da área. Na 
verdade, meu chefe até dava certa liberdade para eu criar alguma coisa, mas 
estava muito longe do que eu podia fazer. Aqui, onde sou dono, tenho total 
liberdade para criação, do jeito que quero... dá muito mais satisfação 
pessoal... sem comparação. 

 Infere-se de argumentações como essa que muitos empreendedores independentes 

tentaram satisfazerem-se dentro da empresa em que trabalhavam, ou seja, atuando como 

empreendedores corporativos. Na impossibilidade da realização deste propósito, em virtude 

das mais variadas situações – como burocracia, riscos de demissão, cargos desfocados de suas 

especialidades, falta de liberdade e autorizações dentro da empresa, dentre outros – buscam a 

aplicação de seu “espírito empreendedor” gerando seu próprio negócio. Para concretização 

deste objetivo, muitos ingressaram, então, no curso de pós-graduação em Planejamento e 

Gestão de Negócios da Unicenp, em decorrência de seu conhecimento prévio de que este 

curso propiciava aos seus alunos uma boa visão de como planejar e desenvolver um negócio. 
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Uma gerente de exportação, que pretende abrir seu negócio próprio o mais rápido possível, 

argumentou: 

Há pessoas que nasceram para serem mandadas e outras que nasceram para 
mandar. E eu não consigo ser mandada, por mais que eu tenha aqui dentro 
liberdade e autonomia para empreender. Eu não mando aqui e não posso 
mudar as coisas que eu vejo que estão erradas e têm que ser consertadas. 
(...) Eu prefiro estar arriscando no meu negócio do que viver 30 ou 40 anos 
em uma empresa privada correndo o risco do diretor chegar um dia e me 
mandar embora. 

 Essa certeza em determinar seu próprio destino tem destaque na literatura de Ulrich e 

Cole (1987) - que resgata as características do empreendedor via uma ampla pesquisa 

realizada ao redor do mundo – é o chamado “lócus interno de controle”, o qual considera 

intrínseco ao comportamento empreendedor. Entrialgo, Fernandez e Vazques (2000) e Koh 

(1996) destacam que pessoas com lócus externo de controle acreditam que os acontecimentos 

de suas vidas são resultados de fatores externos, como chance, sorte ou destino. 

 Foram analisados, ainda, dois empreendedores que herdaram seus negócios de suas 

famílias. Em situações como estas, poderia-se supor que estes empresários não têm tanta 

motivação na condução de seu negócio, visto que não houve iniciativa dos mesmos em 

implementá-lo e sim seriam movidos mais por uma situação cômoda de terem em suas mãos 

um negócio já pronto e estabelecido no mercado. Porém não foi o que constatou-se nas 

entrevistas, o qual averiguou-se um alto grau de motivação ou mesmo satisfação pessoal igual 

aos que foram precursores do negócio. O dono/diretor da Rhealeza, empresa de grande porte 

do ramo de prestação de serviços e soluções em informática, fez a seguinte declaração a esse 

respeito: “meu pai quem abriu o negócio, mas eu me comprometo muito com ele (o negócio), 

até pelo crescimento. E tem outros negócios aqui dentro que eu trouxe, e isso me realiza e me 

motiva também. Se olharmos o negócio quando meu pai começou e ver hoje, dá uma grande 

diferença, isso é uma motivação”. 

 Surge então a questão: se os empreendedores independentes não se satisfazem 

trabalhando dentro de organizações, como que os gerentes conseguem satisfação atuando 

como empreendedores corporativos? Para responder a este questionamento, serão analisadas 

algumas variáveis a seguir. 

Ao olhar-se na visão dos empreendedores corporativos, a primeira constatação que se 

pôde perceber, é que eles se satisfazem por trabalharem no departamento que gostam, 

desenvolvendo um trabalho que lhes é rentável e agradável, apesar de muito estressante e de 

trabalharem sobre pressão (notadamente destacado pelos cursistas): 
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Eu sou apaixonada pelo que faço, eu trabalho há vinte anos nesta área, e na 
minha área se trabalha com problemas, e aqui é um hospital de carros 
(concessionária CCV Veículos GM). Ninguém entra aqui no meu setor para 
dizer: ‘olha, o meu carro ta legal!’. Não, (...) eu estou sempre trabalhando 
com o lado ruim entre aspas, (...) então você tem que ter um gosto muito 
grande pela coisa, senão você desiste, pois a pressão é muito grande. (...) Eu 
sou o exemplo de que não apenas pessoas que têm seu próprio negócio têm 
satisfação pessoal, eu tenho muita satisfação, mesmo trabalhando sobre 
pressão. 

 A realização dos empreendedores corporativos vinculada a um trabalho departamental 

mais específico, ou mesmo imersa dentro do contexto corporativo – os quais soma-se maior 

contato com funcionários, clientes, status do cargo, dinâmica do trabalho, etc.- torna-se nítido 

em casos os quais a pessoa possuía um negócio próprio e decidiu abandoná-lo para se dedicar 

exclusivamente à carreira de gerência na corporação, como coloca a gerente financeira de 

uma outra concessionária de grande porte de Curitiba, a Nipon Sul:  

Com certeza me realizo mais aqui na Nipon... eu fechei meu negócio 
próprio em dezembro de tanta dor de cabeça que eu tive. E foi realmente 
por opção (...) pois é este que me realiza. (...) E sempre vou estar buscando 
minha realização, profissional, se não for aqui, que seja em outro lugar em 
que eu tenha oportunidade. 

 Quando solicitados para responderem o quadro com 43 comportamentos 

empreendedores, o tópico de comportamentos relacionados a “Comprometimento e 

Realização” veio a ser um dos mais assinalados pelos dois perfis. Dentre os disponíveis, o 

mais estreitamente ligado à realização era “Procuro empenhar-me no meu trabalho para 

produzir o máximo e o melhor possível e realizar-me com isto”, marcado por 68% dos 

entrevistados.  

Desta forma, nota-se claramente que tanto o empreendedor independente quanto o 

empreendedor corporativo estão em uma constante busca por satisfação e necessidade de 

realização. Isto está de acordo com o que propuseram Watson e Carland (1999), ao mostrar 

que a característica “necessidade de realização” não pode ser uma variável significativa para 

distinguir gerentes de empreendedores. 

Em síntese, enquanto os empreendedores independentes (que em alguns casos são ex-

gerentes corporativos) têm uma ânsia enorme por independência e constante receio do seu 

futuro ser determinado por terceiros, os empreendedores corporativos dão preferência à sua 

atuação dentro das organizações devido ao status proporcionado pelo cargo, ao medo de 

deixarem um cargo relativamente estável (apesar de também aceitarem riscos de demissão) e 

mergulharem numa aventura comercial que poderá acarretar em conseqüências não muito 
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amistosas, assim como ao prazer de atuar e gerenciar o departamento que gostam e possuem 

vasta experiência.  

O ponto de convergência de ambos está exatamente no “espírito empreendedor” que 

ambos perfis carregam, constatado na pesquisa. Tanto um quanto o outro demonstra grande 

capacidade de inovação, busca de oportunidades, persistência e comprometimento – dentre as 

características empreendedoras analisadas, mas estas comparações seguiram no transcorrer da 

argumentação. Estas características encontradas nos dois perfis corroboram para confirmar as 

conclusões de McClelland (1961) que abordam tais características como sendo intrínseca ao 

comportamento empreendedor. 

 

 

 Empreendedorismo por Necessidade x Empreendedorismo por Oportunidade 

 

O segundo motivo mais citado pelos empreendedores independentes para se abrir um 

negócio foi a “Percepção de uma boa oportunidade de negócio”, assinalado por nove dos dez 

entrevistados. Essa percepção geralmente ocorre dentro de dois contextos distintos nos alunos 

analisados. No primeiro caso, o aluno é recém-formado e encontra-se dentro de um quadro de 

desemprego por um período extenso, que o leva a analisar nichos de mercado para a abertura 

de um negócio, geralmente voltado para um produto que tenha afinidade com o seu perfil. 

Filion (1999) constata esse quadro ao afirmar que os anos 90 deram origem ao “empreendedor 

involuntário”, formado por jovens recém-formados. O autor ainda averigua que fazem parte 

desse perfil involuntário as pessoas demitidas em função de processos de fusões, privatizações 

e reengenharia, que ao não conseguir retornar ao mercado de trabalho, têm na criação do 

próprio negócio uma alternativa de renda e trabalho. Neste último caso, foram constatados 

dois alunos que passaram por essa situação. 

 Amplo conhecimento de um nicho de mercado e/ou produto é o segundo contexto de 

“percepção de uma boa oportunidade”. Esse conhecimento profundo sobre um determinado 

segmento surge em virtude de vários anos de experiência acumulados em uma função, visto 

que em muitos casos atuavam como empreendedores corporativos para a organização em que 

trabalhavam. Após encontrarem o segmento de mercado que pode ser explorado, lançam-se 

como empreendedores independentes, desligando-se da empresa. Esses alunos que 

empreendem dentro deste contexto, se encaixam no que o GEM (2005) classifica como 

“empreendedores por oportunidade” – indivíduos que empreendem motivados por uma visão 
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empreendedora, em sinergia com a sua experiência profissional, possibilitando aos mesmos 

terem maiores chances de sobrevivência no mercado. 

Nestes casos, onde percebe-se uma oportunidade de negócio, a motivação não está 

muito ligada à satisfação, visto que já a tinham na empresa em que trabalhavam, mas sim 

relacionada a questões financeiras. Esse fato recebe maior robustez quando verificado que 

sete dos dez empreendedores independentes citaram o item “Aumentar minha renda mensal 

ou da família” como fato motivador do desligamento da empresa e abertura do próprio 

negócio. Um dos empreendedores entrevistado trabalhava em uma gráfica de grande porte, 

saiu e abriu uma pequena gráfica, que atualmente já pode ser considerada de médio-porte e 

com boa rentabilidade, afirma:  “(...) na época em que eu trabalhava na empresa, o retorno 

financeiro era muito baixo pra responsabilidade que eu tinha, trabalhava muito e ganhava 

pouco”. Outros gerentes que ainda não abriram seu próprio negócio pensam seriamente na 

possibilidade em virtude do mesmo aspecto, como relata uma gerente de pós-vendas: “o fato 

de pensar em trabalhar futuramente em negócio próprio é pensando no sentido de possuir um 

patrimônio maior, ter mais tempo. E essa situação que me faz pensar em mudar”. 

O mesmo torna-se válido para empreendedores que atuavam como empregados no 

próprio setor de comércio e abriram negócios voltados para a experiência adquirida no 

segmento: “Quando você trabalha para outra pessoa, principalmente no comércio... você tem 

seu salário, mas dificilmente faz um bom patrimônio... você adquiri uma casa, adquiri um 

carro, troca todo ano, mas você não cria um patrimônio, que é muito importante para uma 

eventual situação futura”.   

 

 

Flexibilidade de Horários x Altas Horas de Trabalho 

 

 Interessantemente, a motivação relacionada à “flexibilidade em termos de horas” foi 

pouco lembrada pelos alunos, ocasionando em algumas situações a percepção de um 

sentimento de revolta em alguns empreendedores, em virtude de sua decepção quanto a esta 

esperança que mantinham ao abrir seu próprio negócio. No cotidiano, verificaram que a carga 

horária de trabalho geralmente é igual ou até superior, alcançado 12 horas diárias para alguns 

que são donos/gerentes de dois empreendimentos. Mas dentro de um contexto geral dos 

empreendedores analisados, percebe-se que gostam da sensação de liberdade em termos de 

horários, mesmo trabalhando tanto quanto os gerentes: “não foi o principal motivo para 
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abertura do negócio, mas isso contribuiu bastante. Aqui a gente cumpre horário também, mas 

não tem aquela obrigação...”, justifica um dos empreendedores. 

 Sarri e Trihopoulou (2005) haviam constatado que em diversas pesquisas, a 

flexibilidade ocupacional em termos de horas de trabalho foi identificada como um dos 

fatores mais encorajadores ao empreendedorismo. Nesta pesquisa, dentre os 10 

empreendedores independentes, 6 eram mulheres. Destas, nenhuma preocupou-se com 

flexibilidade em termos de horas com o intuito de ficarem mais próximas da família, cuidar 

dos filhos ou mesmo conciliar com o negócio com afazeres domésticos. Isso torna-se 

claramente compreensível por se tratarem de mulheres que estão realizando ou realizaram um 

curso de pós-graduação, fato que lhes atribuí maior nível de instrução. Soma-se a esta questão 

de educação a constatação de que a maior parte delas já trabalhava em outras empresas e 

vinham agregando experiências profissionais. Esta situação as obrigou a contratarem 

previamente outras pessoas para cuidarem do lar, somado ao fato de todas não possuírem 

filhos, apesar de estarem casadas. A explicação para este acontecimento, advém do maior 

grau de instrução que adquiriram, levando-as a pensar em consolidar suas carreiras 

profissionais antes de se prenderem a compromissos familiares que necessitassem de um 

maior tempo de dedicação, principalmente no que diz respeito a cuidar de filhos. No entanto, 

é correto dizer a assertiva de que o empreendedorismo feminino constatado nesta pesquisa 

está atrelado tanto a fatores de “puxão” quanto de “empurrão”, teorizados por Sarri e 

Trihopoulou (2005). 

 Dentre os gerentes analisados, percebeu-se um grande potencial para extrapolar 

horários da rotina diária de trabalho sem queixarem-se disto, demonstrando em alguns casos 

orgulho de doar-se à empresa mais do que o exigido para eles. Essa constatação fica clara no 

trecho abaixo: 

Eu trabalho 12 horas por dia... meu ritmo de trabalho é uma loucura. Eu 
levanto cedo todos os dias e as 7:10 já estou aqui. Eu não bato cartão, não 
preciso estar aqui nesse horário, eu venho porque gosto (...) quero estar aqui 
acompanhando minha equipe... e saio nove, dez horas da noite, mas eu saio 
com prazer. No outro dia eu levanto para trabalhar de novo, mas levanto 
feliz, porque gosto do que eu faço. (...) Estou há vinte anos nesta minha área 
e nunca consegui tirar 30 dias de férias (...) mas não porque a empresa não 
quer, mas porque eu tenho consciência de que na minha área é complicado, 
faço falta.  

 Ou ainda, neste outro relato, exemplificado pela gerente regional da Volvo: 

No cargo de gerente regional, você trabalha fora da empresa o tempo 
inteiro, indo atrás dos clientes. Então se eu sair daqui e for pra casa, 
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ninguém vai saber que eu fui pra casa, mas não é isso que eu quero, não é 
essa a atividade que a empresa quer de mim. 

 A constatação de que ambos os perfis empreendedores dos alunos os levam a dedicar-

se ao negócio ou a empresa por longos períodos de trabalho está em convergência com as 

conclusões de Entrialgo, Fernandez e Vasques (2000) que averiguaram que o atributo 

“realização” destina os empreendedores a nunca pararem de trabalhar, sempre motivados pela 

necessidade de fazerem aquilo que gostam. Seus horários de trabalho geralmente superam o 

previsto, independente do dinheiro que tenham conseguido. Certamente, então, seria esta a 

razão do item “flexibilidade em termos de horas” ter sido pouco citado nas respostas dos 

empreendedores independentes, assim como ambos os perfis terem destacado vigorosamente 

que extrapolam a carga horária de trabalho por motivação pessoal e não exigência do cargo.  

Isto fica evidente na análise do quadro dos 43 comportamentos empreendedores, nos 

quais as alternativas relacionadas à Persistência (quatro questões) tiveram na soma total de 

marcações, 75% assinaladas por empreendedores independentes e 60% por empreendedores 

corporativos. Dentre estas, a alternativa “Emprego Esforços Extras para Conclusão de 

Tarefas”, foi a de maior destaque, assinalada por 8 empreendedores e 5 gerentes. McClelland 

(1961) já havia averiguado esta característica do perfil empreendedor, afirmando que o 

empreendedor age diante de situações difíceis, insiste ou muda de estratégia com a finalidade 

de enfrentar desafios e responsabiliza-se pessoalmente pelo cumprimento dos objetivos 

estabelecidos, até mesmo se tiver que extrapolar suas cargas horárias de trabalho. 

 

 

 Falta de Perspectiva x Estabilidade 

 

 Um quarto fator que motivou alguns dos alunos do curso de pós-graduação, citado por 

5 deles que abriram seu negócio, está vinculado a “falta de perspectiva do emprego”. Na 

análise das suas respostas, este quesito mostrou-se quase que um panorama igual para todos, 

nos quais trabalhavam como empregados em empresas que lhes ofereciam mais oportunidades 

de demissão do que qualquer oportunidade de ascensão profissional, assim como uma alta 

carga de trabalho sem uma remuneração compatível: 

Eu achava que era muito trabalho, um trabalho que não me realizava para o 
que eu estava ganhando... Talvez se eu ganhasse mais e se suprisse esse 
meu desejo de realização... O problema em si é que era muito volume de 
trabalho, não era nem problema de carga horária de trabalho. 
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Fatos como estes apenas contribuíam em um único sentido nas opiniões colhidas: 

amadurecer a cada dia a idéia de lançar-se no mercado com o seu negócio próprio. Mas antes, 

buscaram aprender tudo quanto possível na empresa onde trabalhavam com o intuito de 

errarem o menos possível em seus empreendimentos, visto que o desenvolveram na mesma 

área que adquiram experiência, com exceção de um deles. Um empreendedor do ramo de 

design gráfico destaca bem esta questão: 

Quando percebi que a empresa não iria me proporcionar cargos melhores, e 
também ia ter dificuldades para arrumar um outro emprego que me pagasse 
o que eu achava que valia... aproveitei o fato de já conhecer todos clientes, 
aprendi tudo o que podia e falei: ‘vou abrir um negócio e ver se é bom’. Eu 
estava muito insatisfeito com o emprego que tinha, e outros (empregos) não 
iam pagar ou me fazer subir de cargo o quanto merecia. 

 Relacionado à aquisição de experiência nos trâmites administrativos em si, quem 

trabalhava no comércio e tinha como objetivo montar o seu, já conseguia sair na frente devido 

ao convívio direto com o cotidiano do negócio, que viria a ser muito semelhante ao seu. Uma 

farmacêutica que abriu sua própria farmácia argumenta sua insatisfação em relação ao setor 

comercial, que tradicionalmente abre poucas perspectivas para crescimento profissional: 

Na última farmácia em que trabalhei, onde trabalhava como farmacêutica, 
me deu uma boa base para montar a minha farmácia, porque eu participava 
com eles da parte administrativa da loja. Eu ajudava nas compras, se 
observava uma falha corrigia, corrigia funcionários... e isso ajudou a 
começar a trilhar o meu caminho, pois lá dentro não havia mais lugar para 
crescer, era pequeno. 

 Ficou evidente dentre os empreendedores que vieram do ramo corporativo e montaram 

seu negócio na mesma área, a facilidade na resolução de questões técnicas, explicado pelo 

fato de já terem experiências prévias (este ponto será mais aprofundado em tópico posterior) 

do segmento. Em pouco tempo de existência, o negócio tomou robustez e credibilidade frente 

ao mercado, proporcionando relativa tranqüilidade quanto à aquisição de clientes por parte 

dos mesmos. Em sentido contrário, os empreendedores que abriram negócios apenas baseados 

no desejo pessoal de trabalhar em determinado segmento, tiveram e enfrentam dificuldades 

maiores. A busca por outros profissionais da área que já têm experiência maior no setor foi 

quase uma constante, seja através da rede de relações formada ou através dos demais 

franqueados - quando inseridos em uma franquia. Fatos como estes convergem para os 

achados do GEM (2005) que constatam que os empreendedores que possuem uma visão 

empreendedora somada a sua experiência têm maiores chances de sobrevivência no mercado. 
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Essa perspectiva muda completamente, por sua vez, quando analisada pela ótica dos 

empreendedores corporativos, os quais ponderam não conseguirem obter uma ótima 

perspectiva de cargos maiores no futuro, mas sim a possibilidade de manter o cargo de 

gerencial atual, que de forma geral os satisfazem, e relativas possibilidades de alçar cargos de 

gerencia superiores. Somado a isto, inicialmente, os gerentes pesquisados demonstram um 

grande receio do chamado “Risco Brasil”, ou seja, medo de deixar um emprego relativamente 

estável e de status para investir em um empreendimento que vai ser altamente tributado pelo 

governo, enfrentará uma concorrência muitas vezes desleal, que poderá sofrer abalos sob 

qualquer mudança econômica que entre em vigor do dia para noite, dentre outros. Como citou 

um deles: “é complicado você deixar um cargo de relativo status e estabilidade para abrir um 

negócio que vai demorar dois anos ou mais para te dar retorno e nem se sabe quanto tempo 

pode durar, às vezes nem um ano”.  Opiniões como essas emergem sem causar espanto no 

Brasil, visto que os dados do Sebrae (2005) confirmam que para as empresas registradas nas 

juntas comerciais dos Estados nos anos de 2000, 2001 e 2002, cerca de 50% fecham suas 

portas até dois anos depois de sua abertura e 60% não sobrevivem além dos quatro anos. 

 Pode-se estabelecer uma comparação interessante neste momento: não há satisfação 

pessoal e status empresarial que superem uma remuneração baixa ou inadequada para o cargo, 

que na maioria dos casos analisados, exercem forte pressão no indivíduo, levando-o a abrir 

seu próprio negócio ou pensar seriamente a respeito (incluindo até mesmo a elaboração de um 

plano de negócio para o seu negócio futuro na pós-graduação). No entanto, quando o salário 

não se torna um empecilho, visto estarem satisfatoriamente adequados para seu nível de 

exigência, averiguou-se que os gerentes preferem continuar a atuarem como empreendedores 

corporativos (de relativa estabilidade) e não arriscarem-se no “mundo inóspito” do mercado 

independente, em virtude de todas as suas peculiaridades já citadas.  

 

 

 Influência Familiar x Fatores Ambientais 

 

 Quando perguntado sobre as influências familiares ou profissionais que os 

estimularam a abrir seus próprios negócios ou a trabalharem dentro de organizações, houve 

uma divergência apenas com uma parte da literatura quanto aos empreendedores 

independentes. Quase todos abriram seus negócios sem a influência de um parente mais 

próximo que também estivesse no ramo ou por influência de amigos. Filion (1999) ressalta 

que o empreendedor é um ser social, influenciado pelos hábitos, práticas e valores das 
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pessoas. Isso sem dúvida é correto, uma pessoa que nasce em uma família empreendedora 

claramente terá uma maior preponderância a enveredar-se para o empreendedorismo 

independente. No entanto, notadamente assegurou-se nesta pesquisa que os fatores oriundos 

do “empreendedorismo por necessidade” como necessidade de rendas maiores, falta de 

perspectiva dentro da empresa e demissão (apesar de menos expressiva dentre as citadas) 

foram a chave de ignição do fator motivação que, por sua vez, deu vazão a outras 

características de âmbito mais psicológico, como desejo de independência e realização 

pessoal, assim como os levou a uma constante busca por boas oportunidades de negócio – 

incluindo neste quesito o ingresso no curso de pós-graduação, com a finalidade de facilitar 

essa visão, como no relato abaixo: 

Eu trabalhei dois anos em uma empresa e fui mandada embora... Eu fiquei 
um ano sem conseguir emprego (...), mandando currículo. E eu sempre 
gostei de ter minha independência financeira, não depender de ninguém. 
Então eu acho que a demissão da empresa foi um fator que me levou a dar 
um jeito de me virar, (...) aí surgiu a idéia de abrir meu próprio negócio. Eu 
estava sem embasamento, pois fiz faculdade de turismo (...), então decidi 
fazer o curso de pós em Planejamento de Gestão de Negócios. 

 Sob a ótica dos empreendedores corporativos, houve influência do meio familiar e de 

amigos na construção de seu perfil corporativo. Todos os gerentes citaram que cresceram em 

ambientes familiares nos quais os pais e avós trabalharam por todas suas vidas dentro de 

corporações, sendo que alguns também em cargos gerenciais. O convívio acabou incitando-os 

a buscarem um curso de graduação em administração (cinco dentre sete gerentes 

entrevistados), com a justificativa de acreditarem ser este o caminho mais rápido para se 

inserirem no meio empresarial.  

 Um segundo destaque recai sobre o precoce início de suas carreiras corporativas. 

Relataram ingressar dentro das empresas como estagiários em períodos iniciais do curso de 

graduação, no primeiro ou segundo ano, nos quais tinham por volta dos dezoito ou dezenove 

anos. O exemplo abaixo, do relato de um gerente de banco, discorre bem essa afirmativa: 

Eu acho que foi mais influência familiar... Meus pais sempre trabalharam 
em empresas privadas, então tem um pouco de genética aí. Eu também já 
trabalho desde os dezoito anos, quando entrei no banco como estagiário e 
desde então segui direto neste caminho... As oportunidades foram 
aparecendo e eu fui agarrando. Nunca pensei: “ah, vou abrir meu próprio 
negócio”. 

 Claramente, este exemplo está imerso dentro do quadro de empreendedores 

corporativos que estão satisfeitos financeiramente com seus salários, o que não lhe fez refletir 
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sob outras oportunidades de ganhos maiores, como na possibilidade de gerir seu próprio 

negócio. O fato de oportunidades profissionais aparecerem dentro da própria empresa em que 

trabalham, ou em outras em alguns casos, os fizeram dar continuidade em sua carreira 

corporativa, oferecendo-lhes uma sensação de segurança tanto em termos de salário garantido 

no fim do mês (melhor analisado no tópico a seguir) quanto de possibilidades de ascensões 

futuras na empresa. Desta forma, a possibilidade de abertura de um negócio foi se tornando 

uma cogitação cada dia mais distante em suas vidas, que fica mais acentuada quando pensam 

nos riscos que os mesmos acarretam. 

  
 
 
 Salário Fixo x Salário Variável 

 

O salário fixo todo final de mês foi outro ponto de maior destaque dentre os 

empreendedores corporativos - assinalado por seis gerentes como vantagem de se trabalhar 

em organizações. A primeira constatação que ficou clara foi que estes seis gerentes sempre 

trabalharam dentro de organizações e não tinham parentes ou amigos próximos que 

empreendiam, trazendo-lhes um distanciamento do mundo dos negócios próprios. O maior 

contato que tiveram com empreendedores independentes foi dentro do próprio curso de pós-

graduação, ou seja, recentemente.  

Essa ausência de um contato freqüente e por um período temporal maior, afeta suas 

perspectivas em pensar ou abrir efetivamente seu próprio negócio, visto que uma pessoa que 

recebe seu salário todo final de mês a algumas décadas, dificilmente toma coragem para 

abandonar essa segurança e aventurar-se num empreendimento, a não ser que seja motivada 

por forças maiores, como demissão, por exemplo. A declaração abaixo justifica esse 

posicionamento: 

Se eu abrir um empreendimento vou receber só daqui a dois anos talvez, e 
às vezes ano sim ano não você obtém lucro. No Brasil o risco de um 
empreendimento é muito grande... e você trocar sua vida estável numa 
empresa, ganhando bem, com todos os benefícios e montar uma empresa 
que TALVEZ venha a dar certo é complicado. É muito subjetivo, eu tenho 
muito medo. 

Somado a isto, notou-se a presença de um grande medo de se arriscarem a entrar em 

mundo extremamente turbulento, no qual fatores ambientais podem modificar do dia para 

noite toda sua produtividade e renda, como os citados pela literatura (SEBRAE, 2005; GEM, 

2005; CARTENS e TEIXEIRA, 2005): falta de capital de giro, falta de clientes, carga 
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tributária, recessão econômica, inadimplência, concorrência forte, falta de crédito, falta de 

mão-de-obra qualificada, dentre outros, conforme argumentação abaixo: 

Eu odeio o presidente da república e provavelmente ele vai se reeleger, e 
você acha que vou botar meu dinheiro em alguma coisa? Não vou... eu até 
hoje não consegui entender o que ele está fazendo lá, sendo que por muito 
menos o Collor foi tirado (...), então eu não vou aplicar meu dinheiro que eu 
suei para ganhar de forma honesta para colocar em algum empreendimento 
que pode quebrar por causa de má administração política. (...) Então, 
mesmo correndo todos os riscos de ser demitida, eu continuo fazendo meu 
bom trabalho e recebendo meu salário todo final de mês. E chega no final 
do ano, tenho meu décimo terceiro. É uma situação muito mais cômoda 
para mim. 

Pelo lado dos empreendedores independentes, o salário variável todo mês assim como 

o grande tempo de recuperação do investimento inicial não é visto como empecilho visto que 

as variáveis que mais os motivaram foram a falta de perspectiva no emprego (não gerenciais) 

que atuavam e a própria demissão que lhes forçou ou estimulou a abrirem seu negócio. Desta 

forma, eles encaram o salário variável todo final de mês como “ossos do ofício” e procuram 

meios de concertar o que deu errado no mês anterior, quando houve alguma variação 

significativa na renda, para não incorrer em uma renda menor novamente. Para isto, 

estabelecem metas a serem alcançadas e meios para atingi-las.  

Dentre os comportamentos empreendedores que foram disponíveis para averiguar 

quais dispunham, tal fato fica evidente no item relacionado a “Estabelecimento de Metas”, 

que oferecia três alternativas para serem assinaladas e que recebeu um bom destaque por 

ambos perfis, com ressalte para “Definição de Metas de Longo Prazo” para os 

empreendedores independentes (assinalado por 7 empresários) e “Definição e Revisão 

Contínua de Objetivos de Curto Prazo” para os gerentes (marcado por 4 deles). 

 Averiguam ainda, que quando colocados em uma balança os pontos positivos superam 

a questão do tempo perdido no retorno do investimento inicial feito no empreendimento, 

assim como a “sazonalidade” salarial que porventura ocorre aos empreendedores 

independentes. Salientam que quando o negócio é realizado de forma planejada, com 

experiência no ramo, pesquisa de mercado e, até mesmo, com bons sócios, essa questão do 

salário variável acaba tornando-se um problema menor frente aos outros que enfrentam.  

 

 

 

 



 116 

Formação de Network x ContatoPessoal com Funcionários e Clientes 

 
Para ambos os perfis foi criada uma pergunta no qual se pretendia analisar quais as 

vantagens em se trabalhar no seu negócio próprio, assim como quais as vantagens de se 

trabalhar como gerente (empreendedor corporativo). Dentre os empreendedores 

independentes, as respostas mais assinaladas foram “Sensação de Auto-Realização”, marcada 

por sete entrevistados, seguido por “Contato Pessoal com Funcionários e Clientes”, destacado 

por seis empreendedores e “Ser Meu Próprio Chefe” (com cinco afirmações). Algumas destas 

questões já receberam destaque no tópico anterior, desta maneira apenas serão ressaltadas 

algumas argumentações adicionais. 

A relação direta com os funcionários e clientes que se obtém em um negócio próprio 

foi destacada como um fator de estímulo no cotidiano do dia-a-dia. Essa aproximação se 

traduz, em muitas ocasiões, na criação de um forte vínculo com o cliente, propiciando um 

contato comercial que pode perdurar por muitos anos. Obviamente, o proprietário precisa 

desenvolver habilidades de comunicação e negociação para mantê-los dentro de sua carteira 

de clientes, assim como para captar outros que estejam no poder dos concorrentes. O curso de 

pós-graduação foi considerado um meio essencial de estímulo destas habilidades 

interpessoais, como será melhor analisado em capítulo posterior.  

 Além da relação direta com os clientes, destacou-se com bastante evidência a relação 

direta com outros donos / proprietários de negócios da área, seja através do sindicato do 

comércio onde fazem reuniões periódicas para discutir questões relevantes para a classe; seja 

por meio de contato com outros franqueados – que geralmente ajudam os iniciantes na marca, 

mesmo após terem recebido treinamentos fornecidos pela matriz, ou ainda, na própria relação 

direta com os concorrentes, que em muitas ocasiões, interessantemente, trocam muitas 

informações, visto terem muito claro para eles que, dependendo do segmento, é o dinheiro 

para compra do maquinário correto que realmente importa – desta forma, não há nada a 

esconder entre eles, já que todos sabem quais equipamentos são os melhores.  Essa 

constatação ficou muito clara no setor de impressão gráfica e conserto de equipamentos, no 

qual o gerente destacou que existem duas mil empresas gráficas em Curitiba, e apenas as 150 

maiores buscam inovações em seus equipamentos e consequentemente, mantêm-se na 

liderança do mercado. 

O exemplo, abaixo, de uma aluna do curso que é advogada e deixou de trabalhar em 

um escritório de advocacia para abrir uma franquia de lojas de presentes é bem singular nestes 

aspectos: 
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Eu me sinto muito melhor neste ambiente de prática (no negócio), de ficar 
resolvendo questões práticas do que ficar na teoria das leis. E na franquia 
você conhece muita gente, que são pessoas bem mais interessantes do que 
aquelas do ramo do direito, é outra coisa bem diferente, eu me sinto melhor 
neste novo ambiente, de constante troca entre as pessoas. Já houve 
treinamento em São Paulo onde conhecemos todos franqueados (...) e a 
gente vai resolvendo os problemas com eles, vamos acompanhando como 
eles estão indo, é bem interessante. 

 Em um negócio próprio o seu dono está, ainda, em contato direto com seus 

funcionários, gerando sinergias muito fortes entre eles. Este maior contato com funcionários 

também foi destacado como positivo, sem nenhum relato de stress ou desgaste dessa 

constante interação entre eles: “eu tenho duas lojas, e estou a todo momento administrando a 

loja e vendendo junto com meus funcionários, eu fico na linha de frente junto com eles o 

tempo todo, procuro ajudar o máximo possível”; ou ainda: “nós estamos em três, e a 

comunicação, o relacionamento é intenso e muito bom. Diferentemente do que se eu fosse 

empregado ou gerente de uma seção... porque eu considerado meus dois funcionários mais do 

que empregados, eu considero eles amigos, parceiros. Mas isso porque nós somos pequenos 

ainda”. Em três casos analisados, o proprietário do estabelecimento iniciou o negócio em 

sociedade com um membro da família e até mesmo empregando vários parentes próximos. 

Estes empreendedores argumentaram que tinham plena noção da necessidade de um 

relacionamento muito positivo com os funcionários devido ao trabalho rotineiro e diário ao 

seu lado, por isto preferiram trabalhar com os familiares como sócios, com o intuito de 

evitarem atritos posteriores que pudessem desmanchar o negócio e perder todo o investimento 

feito: 

Eu e minha esposa tínhamos um bom dinheiro que meu sogro nos 
emprestou para abrirmos um negócio. Minha esposa queria abrir uma loja 
mais feminina, de perfumaria, cosméticos, essas coisas. Eu já tinha 
preferência por uma revenda de carros usados, pois já tenho experiência no 
ramo. Mas consegui convencê-la a trabalhar comigo, pois uma parceria com 
alguém não muito próximo a mim poderia por tudo a perder... e quando se 
trabalha com venda de carros, o investimento inicial é extremamente alto, 
qualquer besteira que se faz você perde muito dinheiro. 

 Para os empreendedores corporativos, foi oferecida uma alternativa onde também 

poderiam assinalar a questão de um maior relacionamento interpessoal, possibilitando a 

consolidação de seu networking pessoal como uma vantagem de se trabalhar em organizações. 

Da mesma maneira que os empreendedores independentes, eles também destacaram com 

vigor esse aspecto organizacional. Trabalhando-se em um cargo gerencial de uma 

organização, a pessoa mantém-se em constante contato com diversos funcionários de seu 
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setor, com gerentes de outras áreas, com empresas fornecedoras e clientes. Isso foi visto como 

um fator de interesse para eles em decorrência de alguns motivos. 

 Inicialmente, retratou-se que isto torna a rotina de trabalho mais dinâmica, não muito 

maçante em algumas circunstâncias, visto que têm que lidar com os mais diversos tipos de 

pessoas. Ao contrário dos empreendedores independentes, os gerentes preferem liderar e 

trabalhar no dia-a-dia com um grupo grande de pessoas, conforme declaração abaixo: 

Na verdade, na minha atividade (gerente regional) a gente tem que ser um 
pouco de psicólogo, você pega o vendedor que é o estressado, que nunca vai 
dar certo nada, que sempre está irritado. Assim como eu pego o cara que 
sempre ta de bem com a vida. Então (...) tem que entender porque o cara tá 
mau humorado, de ter o jeito de lidar com eles e não agredi-los porque 
dependemos dele. E isso a gente aprende falando com eles, no contato 
direto com eles. 

 Um segundo ponto positivo destacado pelos gerentes, foi exatamente a rede de 

contatos que se forma dentro e fora da empresa. A ramificação desta rede se estende e 

consolida a cada dia, a cada novo contato comercial feito, a cada novo fornecedor, gerente ou 

funcionário contratado. Isso os tranqüiliza com relação à busca de novas posições no mercado 

no futuro caso necessitem, visto que têm a sensação de estarem “blindados” por este amplo 

networking formado durante anos de carreira. Um claro exemplo vem de uma gerente de 

exportação, que apesar de relativamente nova – 22 anos, e de estar na empresa há apenas três 

anos, já conseguiu tornar seu nome conhecido e requisitado por todas as empresas do seu 

segmento, assim como por multinacionais de outros ramos: 

Aqui dentro formei uma rede com os funcionários (...). Lá fora, tenho meus 
agentes de logística, acabo conhecendo mais o mercado, a gente vai sempre 
para feiras onde recebo propostas da concorrência. Já recebi proposta 
também da Coca-Cola e Natura, mas recusei pois seria apenas mais uma lá, 
aqui sou muito importante. Então tudo isso é muito interessante, que é uma 
vantagem de estar trabalhando hoje em uma empresa – estabelecer-se no 
mercado. Quando eu sair daqui não vou precisar ficar mandando currículos 
pra um monte de empresa, eu já vou sair daqui com muitas opções. 

  
 Em síntese: empreendedores independentes e corporativos valorizam o contato 

pessoal, enxergando-o como uma vantagem tanto das empresas como no seu negócio próprio. 

Obviamente, cada um da sua maneira: enquanto os empreendedores independentes têm um 

maior vínculo com seus funcionários e donos de negócios de sua área, os gerentes têm uma 

rede de contatos de alcance maior, facilmente entendido devido o porte da empresa em que 

atuam serem multinacionais. Isto também ficou nítido no quadro de comportamentos 
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empreendedores que ambos os perfis assinalaram, nos quais os três itens relacionados à 

característica empreendedora “Persuasão e Rede de Contatos” receberam, no seu conjunto, 

60% das respostas possíveis. 

 Parte da teoria de Mclelland (1961) converge, desta maneira, com os achados acima, 

no qual o autor argumenta que empreendedores agem para desenvolver e manter relações 

comerciais, utiliza-se de pessoas influentes para atingir os próprios objetivos e exercem 

controle sobre situações nos quais têm que exercer influência sobre outras pessoas. 

 

 Realização x Status 

Uma diferença interessante que se estabeleceu entre ambos os perfis, ainda 

relacionados às vantagens de ser independente ou corporativo, foi na alternativa que indicava 

o status de ser empresário ou gerente. Todos os donos de negócios disseram não haver status 

na posição de empreendedor, não há um reconhecimento por parte da sociedade quanto a este 

perfil profissional. A incidência de alto número de empreendimentos que fecham suas portas 

muito cedo no Brasil, pode ser um sinalizador da falta de valorização deste segmento por 

parte da população, atingindo até mesmo aqueles que já estão bem estabelecidos no mercado.  

 Quatro empreendedores corporativos, por sua vez, enfatizaram que sua profissão lhes 

oferece muito status frente à sociedade, até mesmo dentre os demais gerentes e colegas de 

trabalho da empresa. Notadamente, essa vantagem foi mais acentuada entre os gerentes de 

multinacionais de maior reconhecimento no mercado e pouco destacado pelas de médio porte. 

No entanto, estes últimos argumentaram que apesar da falta de reconhecimento, continuam 

obtendo grande satisfação pessoal e orgulho em trabalhar como gerentes de suas empresas, 

visto que se realizam em seus trabalhos – como discutido anteriormente. Abaixo seguem 

alguns exemplos de como os gerentes explicam a questão do status em seus trabalhos: a 

gerente de pós-vendas da concessionária General Motors (GM) argumentou da seguinte 

maneira: 

Trabalhar dentro de uma concessionária que é padrão A e modelo para a 
GM em infinitas áreas... que são poucas concessionárias no Brasil que 
conseguem isso... me oferece status sem dúvida nenhuma. Hoje eu trabalho 
para uma concessionária que tem nome no Brasil todo. 

Outro destaque interessante foi colocado pela gerente regional da Volvo: 

É impressionante como o nome Volvo soa bem fora daqui, e isso faz muito 
bem, (...) as pessoas te reparam de outra maneira, e isso é muito legal. É 
diferente você ser recebido como um funcionário Volvo do que como 
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funcionário de uma empresa qualquer. E isso a gente percebe na rua, 
visitando cliente. Você fala que é da Volvo e ele: ‘oh, sente aqui’. O 
prestígio que o nome traz é muito grande e isso te dá uma satisfação pessoal 
muito boa. 

Porém, apesar da maioria dos gerentes valorizar a questão do status do cargo, outros 

três não argumentaram desta maneira. Um exemplo bem singular deste caso foi verificado na 

jovem gerente de 22 anos, comentada anteriormente, que após receber proposta de duas 

multinacionais para atuar em cargos semelhantes ao seu, recusou-os argumentando que se 

realiza mais em uma empresa de médio porte onde ela faz a diferença do que em uma empresa 

grande, no qual apesar do status que teria lá dentro e fora da empresa, seu trabalho talvez não 

recebesse a valorização que espera. Outro exemplo advém da gerente financeira da Nipon Sul, 

que apesar de ter grande reconhecimento na profissão, não valoriza o status que obtém: 

“status é uma coisa indiferente pra mim, não enche barriga, não sustenta minha casa, não paga 

meu carro, e sim meu trabalho. Mas no mercado, todo mundo fala: ‘Nossa, você é gerente da 

Nipon Sul, nossa!’”. 

 Assim, esta pesquisa possibilita estabelecer uma clara diferença entre realização 

pessoal dos empreendedores (corporativos e independentes) e reconhecimento da profissão, 

estando estes não dependentes um do outro. Em síntese: os empreendedores independentes 

satisfazem-se sem status nenhum, não enxergando o reconhecimento da profissão como uma 

vantagem em ser empreendedor; enquanto que os empreendedores corporativos obtêm um 

status significativo com a profissão que na maioria dos casos analisados lhes satisfazem e é 

uma colocada como uma das grandes vantagens em trabalhar em organizações, porém em 

outros não fazem diferença – estando esta questão muito ligada à personalidade de cada 

gerente.  

 

 

 Trabalho Departamental x Trabalho Administrativo Geral 

 Este confronto também mostrou-se interessante para uma análise do perfil de cada 

empreendedor. Dentre as vantagens em se trabalhar dentro de organizações listadas para os 

gerentes, o item “Trabalhar no departamento que gosto” foi assinalado por cinco dos sete 

deles. A especialização em uma determinada área empresarial é um pré-requisito para os 

gerentes corporativos em virtude da necessidade departamental das multinacionais, levando-

as a buscarem profissionais com conhecimentos específicos do setor, assim como indivíduos 

com experiência vasta no segmento. Em virtude desta necessidade, muitos profissionais 
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começam a afunilar sua carreira em um setor específico da empresa que tenham maior 

afinidade desde cedo, muitas vezes desde o período de estágio, com o intuito de acumularem 

conhecimentos da área, experiência e, consequentemente, obterem maiores chances de 

crescimento e competitividade dentro das organizações. Isto fica constatado quando 

verificado que apenas 1 gerente assinalou a “possibilidade de mudança de cargo e/ou 

departamento” como viável em sua empresa, sendo que os demais argumentaram gostar de 

um departamento específico e por estar institucionalizado que é preciso muita experiência na 

área para se tornar gerente do setor – não há possibilidade de um gerente comercial, que 

trabalhou dez anos no setor, mudar para a gerencia financeira sem qualquer experiência. A 

gerente da concessionária GM faz a seguinte argumentação quanto à satisfação em trabalhar 

no departamento que lhe satisfaz: 

Você só consegue ser um bom profissional dentro de uma empresa se você 
trabalha naquilo que gosta. Eu tenho alguns funcionários que não trabalham 
naquilo que gostam, eles até tentam, mas... percebo que não gostam, e a 
pessoa não vai render o que ela pode render pra você, não adianta. Então, se 
você gosta do que faz, está trabalhando na área que realmente se sente 
seguro, vai dar certo. 

 Comparativamente aos empreendedores independentes, pode-se inferir algo 

semelhante. Houve muitas respostas afirmando a necessidade de abrir um negócio no ramo 

que lhe dá prazer em trabalhar, pois caso contrário não suportariam o trabalho nem ao menos 

um ano. Mas apesar de atuarem em um ramo que lhes agrada, praticamente todos acabam se 

envolvendo em questões que não são de seu feitio, gerando-lhes muitas dores de cabeça e até 

mesmo desagrado. Isso ocorre em virtude do número reduzido de funcionários dentro do 

empreendimento, forçando seus proprietários a arcarem com responsabilidades de todos 

segmentos, desde as finanças, passando pelos recursos humanos, até a parte comercial. Em 

algumas ocasiões, tirando a parte de vendas da mercadoria ou serviços – que fica sob a 

responsabilidade dos funcionários, o empreendedor assume todos os demais setores do 

negócio, conforme relato de um empresário do setor gráfico: 

O problema é que pra tocar esta empresa, tenho que cuidar de recursos 
humanos, contas a pagar, manutenção, compras... Isso não te dá tempo para 
parar, pensar e planejar a tua empresa, você fica preso na burocracia. 
Implantei um sistema novo agora, mas não tenho tempo para treinar alguém 
para fazer a coisa, e eu estou tendo que fazer isso... eu acabo ficando sem 
tempo para administrar toda a empresa, então vou empurrando do jeito que 
dá. E não tenho nem espaço físico para contratar mais uma pessoa, vou ter 
que construir um barracão aqui do lado pra colocar mais pessoal. 
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  Desta maneira, os empreendedores independentes ao assumirem o posto de 

proprietário/gerente desde o início do negócio, mantêm-se nele por todo o percurso da vida da 

empresa. Isto é visto por eles como algo positivo no sentido de obterem rendas maiores 

conforme a empresa cresce dentro do mercado em que está inserida, sem necessidade de 

obterem promoções de cargo para ampliarem sua renda. Por outro lado, alguns 

empreendedores corporativos enxergam as “oportunidades de promoção em seu 

departamento” como quesito fundamental para atuar dentro das empresas (destacado por 3 

gerentes), fato este que lhes impugna maior motivação e empenho no trabalho cotidiano do 

dia-a-dia a fim de obterem rendimentos maiores para empresa e, consequentemente, obterem 

tais promoções que vêm acompanhadas de um maior status corporativo, assim como por 

salários e benefícios mais gratificantes. 

 Um retrato da realidade corporativa dos dias atuais ainda pode ser observado. Apenas 

1 gerente citou a “possibilidade de construção de carreira” dentro de seu departamento na 

empresa como uma vantagem de se trabalhar para organizações. Henry, Francês e Leith 

(2005) já sinalizavam que processos de fusões, ferramentas administrativas, reestruturações, 

fechamentos, enxugamento do quadro de funcionários, dentre outros fatores, são os principais 

determinantes da exterminação de alguns cargos empresariais, além da grande instabilidade 

que se instaurou dentro de determinados departamentos. Desta forma, a construção de uma 

carreira dentro de apenas uma única empresa, no qual o funcionário perdura por décadas no 

seu departamento galgando postos tornou-se algo tão distante da realidade, que praticamente 

não é considerado como hipótese a ser almejada e analisada pelos mesmos.  

O mercado de trabalho para executivos aponta para outro sentido, muito diferente: 

através da ampla e sólida rede de relacionamentos que formam (já aqui analisado), eles ficam 

em constante sonda de outras oportunidades nas empresas concorrentes ou de outros 

segmentos no departamento em que atuam - pois dependendo do setor, sua experiência torna-

se válida tanto para uma empresa siderúrgica quanto para uma de alvejantes. Assim, qualquer 

ameaça de perda do emprego que porventura surja, outras alternativas já estarão 

encaminhadas, ou ainda, para satisfazer outros quesitos que considerem relevantes, como 

empresas de maior status, salários maiores, ou mesmo mudança de região de trabalho.  

Salienta-se, ainda, que declarações deste tipo não vieram inseridas de conotações de 

insatisfação contra a empresa em que trabalham, mas emergiram devido à realidade do 

mercado. Deixaram claro ser possível subir de cargos na empresa - mas até certos limites - 

não sendo esta uma desvantagem ou obstáculo em se trabalhar como gerente. Notou-se 

também ampla satisfação dos gerentes no seu departamento e com a empresa, mas o futuro é 
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tomado como incerto em virtude desta dificuldade de construir uma carreira apenas no 

departamento de sua empresa. 

 

 

 Principais Desvantagens do Empreendedorismo Corporativo x 

Empreendedorismo Independente 

  

 Através das motivações que enveredam os cursistas a abrirem seus negócios ou 

empreenderem dentro da empresa, pode-se verificar de forma simultânea o que cada perfil 

considera como vantagens em seu ramo de atuação. Porém, foi solicitado que também 

apontassem desvantagens que eventualmente ocorressem em seus ambientes de trabalho. 

Dentre os empreendedores independentes, houve quase total aceitação de que a maior e 

principal desvantagem em estar aventurando-se no seu negócio próprio é o risco de perda de 

dinheiro, destacado por oito deles e sinalizado pelos outros dois durante a entrevista, porém 

não com tanta ênfase quanto os demais. Esse risco de perda, por sua vez, é superado pelas 

vantagens que enxergam em não depender de chefes e/ou superiores, assim como das demais 

vantagens já aqui citadas. O principal fator da perda ou amenização deste receio, no entanto, 

advem do planejamento ou pesquisa de mercado efetuado antes da abertura do negócio, lhes 

agregando maior confiança na implementação do empreendimento, seguido pela experiência 

profissional na área que alguns já possuíam. Uma aluna, proprietária de uma loja de 

decoração, que apostou em um segmento inovador em Curitiba ressalta bem essa questão: 

Eu utilizei recursos próprios e empréstimos bancários para abrir a loja... era 
arriscado. Mas junto com o curso, fiz uma pesquisa de mercado, fui para 
São Paulo ver outras lojas, já focando na área de decoração. Fui em todas 
lojas daqui da região e não existiam iguais a esta... e a gente achou que 
Curitiba estava precisando de uma loja diferente e a nós podíamos fazer 
isso. (...) E lendo aquela revista “Pequenas Empresas Grandes Negócios”, vi 
que a Benedixt estava abrindo franquia nesta área, oferecendo treinamento e 
tudo mais, então optamos por abrir esta marca. Isso ajudou na formatação, 
agilização e um pouco na perda desse medo de perder dinheiro.  

 O fato de todos os alunos da pós-graduação já possuírem nível superior, um grau de 

formação maior que o convencional dos empreendedores brasileiros - que em sua maioria são 

empreendedores “por necessidade” - e auxiliados pela educação que a pós-graduação lhes 

acarretou nesta área, possibilitou-os entrarem com mais confiança no segmento de mercado 

que pretendiam, ou mesmo aperfeiçoarem seu negócio quando já o tinham em andamento 

quando ingressaram no curso. Jones e English (2004) já reforçavam esse entendimento ao 
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dizerem que nas escolhas profissionais ou outras situações pessoais, indivíduos podem se 

beneficiar do inovador aprendizado do empreendedorismo, habilitando-o a resolver 

problemas, adaptando-se mais prontamente a mudanças, ficando mais alto-confiantes e 

desenvolvendo sua criatividade e imaginação. As maneiras que o curso de pós-graduação em 

Planejamento e Gestão de Negócios estimulou ou aperfeiçoou os comportamentos 

empreendedores dos alunos já foi aprofundado no capítulo anterior. 

 Mas é importante ressaltar que esse receio na perda de dinheiro está envolto também 

em questões macroeconômicas, que independem de suas ações. Modificações tributárias, 

aberturas de mercado para determinados produtos, mudanças na taxa de juros e de câmbio são 

alguns exemplos de como o governo pode alterar significativamente os lucros dos 

empreendedores brasileiros. Os empreendedores prestadores de serviços foram, notadamente, 

os mais prejudicados por ações governamentais, conforme relato de um deles: 

Uma coisa boa que o Fernando Henrique fez no governo foi o SIMPLES, 
facilitou muito as questões dos tributos. Só que aí o governo Lula veio e 
acabou com o SIMPLES, pelo menos pra nós, prestadores de serviços, e da 
noite para o dia aumentaram em 50% a carga tributária da gráfica... 50%, não 
é mentira. (...) Eles simplesmente acabaram com o setor de prestadores de 
serviços. Hoje a margem de lucro do governo, a tributação, o que a gente paga 
de impostos é maior que a margem de lucro da empresa, é um absurdo isso... 
Você corre todo o risco de perder teus bens, bens da tua família, montando 
uma empresa e o governo é quem ganha mais com isso... É inacreditável um 
negócio desses... 

 A situação acima ratifica os dados do SEBRAE (2005) e do GEM (2005) que colocam 

a alta carga tributária das empresas brasileiras como um dos principais propulsores do grande 

porcentual de empresas que fecham suas portas nos primeiros anos de sua vida organizacional 

ou mesmo jogando-os no mundo da informalidade. 

 A sonegação fiscal foi uma das conseqüências dessa alta carga tributária citadas pelos 

empreendedores, que praticamente alguns ramos inteiros a praticam, prejudicando gravemente 

estes setores do mercado, principalmente os do comércio e a prestação de serviços, 

diminuindo ainda mais os lucros dos que pagam rigidamente os tributos do governo. Segue 

declaração a respeito: 

Toda loja de material de construção vende com nota? 2% talvez vendam 
com nota. E aí? Você faz como? No mercado de prestação de serviços é um 
pouquinho diferente ainda, porque você vai desenvolver o produto pra ele, 
não tem produto pronto. Aí você vai fazer o orçamento daquilo que ele quer 
que você faça. Então o cliente pergunta se você faz com ou sem nota e diz: 
‘ah, você não faz? Então ta, eu vou ali no outro que ele faz’. 
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 Pelo lado dos empreendedores corporativos, não houve um problema principal citado 

por quase todos como sendo desvantagens em se trabalhar para organizações, eles ficaram 

divididos entre quatro e cinco motivos principais. Mas a desvantagem que recebeu maior 

ênfase foi a do trabalho sobre pressão, instaurando um ambiente de trabalho estressante. Essa 

pressão foi colocada como fruto natural do trabalho gerencial, que requer do gerente amplas 

responsabilidades sobre seu departamento e sobre seu pessoal, sendo que qualquer erro que 

porventura ocorra recairá sobre ele. Uma segunda desvantagem citada foi o constante risco de 

demissão que podem ser ocasionados por um simples descuido até devido a falta de empatia 

com os superiores, criando em algumas ocasiões um constante clima de incerteza no dia-a-dia 

de trabalho, forçando-os a estarem em uma rotineira sondagem por ofertas de outras empresas 

caso o seu emprego não esteja mais disponível amanhã. 

 Um terceiro fator citado foi a dificuldade em conseguir aumentos salariais, mesmo 

efetuando-se um trabalho melhor do que o previsto, ou mesmo esforçando-se mais do que o 

necessário, motivado pela sua vontade de contribuir para o crescimento da empresa. Isso 

soma-se ao fato de quase todos não terem demonstrado que “incentivo e ganhos salariais 

extras” são uma vantagem de atuar em organizações. Nem sempre o esforço dispendido no 

trabalho é visto pelo superior imediato como motivo de uma recompensa maior do que seu 

salário atual ou mesmo de merecimento de um reconhecimento verbal de um trabalho bem 

feito. Ainda, estes colocam como simples obrigação do gerente, já que ele trabalha em uma 

empresa de renome no mercado e ocupa uma posição que muitos funcionários da empresa 

almejam, assim como gerentes de outras empresas do mercado, como colocado por um dos 

entrevistados: 

E o meu chefe (diretor da empresa) já falou na minha cara: “eu não vou te 
dar parabéns”, e falou isso só pra não encher minha bola, ta errado isso... 
Ele não entende que tem um lado motivacional, pra que eu desenvolva 
outras coisas... Se eu faço é porque gosto da empresa realmente. Mas 
sempre crio uma expectativa de que hoje ele vai falar alguma coisa, mas 
não fala... E diz: “você não faz mais que sua obrigação, você é paga para 
isso”. É assim que funciona. 

 Esse aspecto do relacionamento diretor / gerente comprova os achados de McClelland 

(1961) quanto ao perfil de comprometimento do empreendedor para com seu trabalho. Neste 

caso, o empreendedor corporativo sacrifica-se e faz esforços para contribuir no crescimento 

da empresa independente de fatores motivacionais como salário maior ou reconhecimento do 

patrão. Ainda, não entra em convergência com a proposição Echols e Neck (1998), em que 

discorrem sobre a necessidade dos funcionários sempre estarem sendo recompensados 
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financeiramente ou por reconhecimento para permanecerem motivados a perseguir 

constantemente oportunidades para a empresa. No entanto, é preciso ressaltar que este caso 

não pode ser generalizado para todos os demais, visto que o item “falta de reconhecimento 

dos meus superiores” não foi expressamente assinalado e destacado nas respostas. 

 Neste ponto relacionado a obtenção de rendimentos maiores, os empreendedores 

independentes mostraram-se em vantagem com relação aos corporativos, visto que também 

têm comprometimento com seu negócio próprio, assim como os corporativos com sua 

empresa. Mas quando o negócio é bem planejado pelo empreendedor, este esforço 

transforma-se em rendimentos maiores nos meses posteriores, com conseqüente crescimento 

do negócio – transformando-se em uma efetiva alavanca de motivação no dia-a-dia de 

trabalho. Para os corporativos, a própria satisfação do trabalho vem a ser a principal peça da 

engrenagem motivacional. 

 

 

 Até este momento pode-se averiguar que o curso de planejamento e gestão de 

negócios contribui de várias formas no estímulo ou desenvolvimento do comportamento 

empreendedor, seja através das práticas pedagógicas adotadas quanto no conteúdo 

programático abordado em algumas disciplinas. Foram analisadas também as principais 

motivações que levam os gerentes e empreendedores a desenvolverem tais comportamentos, 

com diferenças e semelhanças entre ambos os perfis. No entanto, para completar esse cenário 

de estímulos deve-se, ainda, analisar de forma mais minuciosa outros fatores sócio-

econômicos que cercam a vida dos discentes que se propõem a realizar o curso e tentar 

verificar se fazem parte deste aprendizado empreendedor. 

 Para confecção dos resultados a serem alcançados foi elaborado um quadro com os 

onze principais fatores sócio-econômicos que podem influenciar o desenvolvimento de 

comportamentos empreendedores, colhidos em uma extensa literatura a respeito. Foi 

oferecida também uma alternativa no qual poderiam dizer outros fatores que não estivessem 

disponíveis. Novamente, como nos demais quadros feitos nesta pesquisa, após o aluno 

assinalar quais fatores considera primordiais neste processo, lhes é perguntado como tal fator 

auxiliou no estímulo ou desenvolvimento de seu comportamento empreendedor. 

 Em ambos perfis, os fatores sócio-econômicos que mais se destacaram foram, 

respectivamente “Experiência no dia-a-dia de trabalho” e “Observação de pessoas com mais 

experiência”, merecendo um destaque mais minucioso em sua análise: 
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 Experiência prévia e no dia-a-dia de trabalho 

 Em ambos os perfis, este foi o fator sócio-econômico que despontou dentre todos os 

demais, mas pequenas diferenças em seu enfoque foram captadas nas respostas, 

principalmente no que concerne às tarefas a serem executadas pelos gerentes em 

determinados departamentos. O ponto em comum, notadamente, refere-se à grande 

necessidade do candidato a um cargo de gerência possuir vasta experiência de trabalho na 

área em que almeja ingressar, sem qualquer possibilidade de contratação de alguém que 

apenas possui os conhecimentos gerenciais, mas que nunca utilizou-os no dia-a-dia de uma 

organização. Em conseqüência a este achado, investigou-se o por que da formação desta 

concepção, visto que consideravam o curso de especialização em administração de empresas 

essencial em sua formação gerencial, como salientado no capítulo anterior. 

 Respostas muito satisfatórias a este questionamento foram encontradas, algumas 

recaindo em outras argumentações já apresentadas nesta pesquisa. Primeiramente, houve um 

encaminhamento a favor da necessidade do gerente possuir uma bagagem histórica da 

empresa, ou mesmo experiência na área dos produtos da empresa para poder negociá-los de 

forma clara e convincente, assim como maior competência na execução das tarefas 

necessárias, como conclui um gerente do ramo financeiro: “Eu não acredito que uma pessoa 

que chega hoje sem experiência nenhuma possa ter um cargo de gerência dentro de nossa 

empresa, tem que adquirir uma experiência dos produtos financeiros que nós temos”. 

 Respostas como essas acima, vieram envoltas das circunstâncias que existem na vida 

profissional de um gerente, como a grande carga de pressão diária e de responsabilidade. A 

questão da responsabilidade ficou em grande medida descrita pelos gerentes do setor 

financeiro devido ao imenso volume de dinheiro que necessitam administrar durante todo o 

dia, sem a menor possibilidade de erros, que podem lhes custar o cargo ou, na pior das 

hipóteses, um enorme rombo em suas contas bancárias. A gerente financeira de uma 

concessionária de carros importados de alto valor no mercado destaca esta questão: 

Quando eu entrei no cargo de gerência, eu tinha o domínio e experiência de 
fluxo de caixa, de contas a pagar e receber. Na ficha de contratação de 
funcionários eu falo, pra entrar no financeiro tem que ter uma base do 
financeiro, não dá pra colocar uma pessoa que nunca trabalhou na área, 
inclusive por causa do alto valor em dinheiro que gira aqui, é mais 
responsabilidade, é uma coisa real, palpável, entra dinheiro, dinheiro e 
dinheiro, tem que saber mexer. 
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Desta forma, apenas os conhecimentos adquiridos em um curso de especialização não 

vêm a ser o mais importante para alguém que pretenda ingressar numa área determinada, pois 

neste caso a pressão que a realidade traz é muito maior que qualquer experiência prática ou 

teórica que o aluno possa ter vivenciado durante seu período de aprendizado. No entanto, para 

o gerente que faz a especialização, a contribuição ao seu aperfeiçoamento profissional que o 

curso propicia é enorme, conforme já visto e analisado. Vários gerentes entrevistados tiveram 

sua carreira catapultada após o curso, pois passaram a desenvolver seu “espírito 

empreendedor” dentro da empresa, gerando maiores lucros para a mesma. Assim, a 

experiência prática associada ao aperfeiçoamento que as disciplinas e práticas pedagógicas 

oferecem formam um profissional muito mais qualificado para atuar e empreender em sua 

área. 

Um relato freqüente dentre os gerentes quanto ao seu aprendizado com a experiência 

no dia-a-dia focava seu primeiro contato com o departamento em alguma outra empresa. 

Muitos reportavam aos períodos bem iniciais, em que atuavam com estagiários, fase em que o 

aprendizado prático com a profissão vem a ser maior que a sua própria contribuição para a 

empresa. Por se tratar de um período de tempo um pouco extenso, alguns há quinze ou vinte 

anos atrás, no qual muitas faculdades orientavam-se apenas por práticas tradicionais, notou-se 

um grande desgosto com suas experiências acadêmicas de aprendizado da graduação, 

conforme enraivecida declaração de uma gerente que por sua grande competência de auto-

aprendizado, saltou do cargo de estagiária direto para o de gerente de exportação: “Quando eu 

entrei aqui não sabia fazer nada, nem uma documentação... e eu estava no terceiro ano da 

minha graduação em administração, e não via prática nenhuma, não sabia fazer nada. (...) 

Então no dia-a-dia eu fui aprendendo como fazer uma documentação, como fazer um 

embarque, toda questão de logística...”. 

No âmbito dos empreendedores independentes, os que tiveram experiências prévias 

como empregados de organizações mostraram uma maior capacidade do emprego de técnicas 

e estratégias administrativas necessárias para a fixação do negócio no mercado, ao passo que 

os iniciantes sem experiência prévia nenhuma levaram um tempo relativamente maior para 

engrenarem seu negócio. Estes últimos foram “arrumando” o empreendimento de acordo com 

o progresso do curso de especialização em planejamento e gestão de negócios. Cada 

disciplina esplanada contribuía para o aperfeiçoamento de algum detalhe que antes não era 

tomado como importante. Dentro deste contexto de aprendizado, somavam, então, o 

aprendizado do dia-a-dia: “no dia-a-dia você vai batendo cabeça, você aprende apanhando”, 

discorre um empreendedor que considerava que ao trocar a vida de empregado de organização 
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pela de empreendedor, as coisas facilitariam, mas que ao final acabou considerando seu 

trabalho cotidiano tão estafante quanto o anterior. 

A principal diferença constata dentro destes dois perfis analisados, foi exatamente a 

possibilidade de ingresso na carreira com ou sem o curso de especialização. Como visto, os 

empreendedores corporativos consideraram essencial o curso de especialização em 

planejamento e gestão de negócios em suas carreiras. Porém, o curso sozinho, sem uma boa 

experiência prévia de trabalho foi considerado de pouco ou nenhum resultado prático para o 

desenvolvimento de algum empreendedor dentro da empresa. O oposto foi averiguado nos 

empreendedores independentes: discentes que ingressaram no curso sem experiência nenhuma 

em desenvolvimento de negócios, conseguiram implementar negócios de sucesso no mercado 

apenas com as metodologias desenvolvidas no curso. Outros, obviamente, conseguiram este 

sucesso unindo experiência anterior em empreendimento com o aprendizado do curso, 

aperfeiçoando técnicas existentes e implementando outras atividades. 

Essa diferença na contribuição do curso quanto aos perfis esteve mais uma vez voltada 

para o contexto global dos empreendedores independentes e ao específico dos 

empreendedores corporativos. O empreendedor independente necessita trabalhar todas as 

áreas de seu negócio, desde a elaboração do seu fluxo de caixa, planejamento do marketing 

dentro da sua região, estratégias de mercado, etc. O curso, desta forma, pode contribuir muito 

em todas as áreas requisitadas, seja através da elaboração do plano de negócios prévio no qual 

insere-se o planejamento de todas as áreas de atuação do negócio, ou mesmo no percorrer do 

desenvolvimento das disciplinas – conforme análise do capítulo anterior. Os demais detalhes 

de sua administração, o empreendedor agrega aos poucos durante suas atividades cotidianas 

de administração e através dos demais fatores sócio-econômicos que serão analisados adiante.  

O fato dos empreendedores corporativos analisados serem gerentes, que pelo cargo 

que ocupam têm definitivamente mais oportunidades de empreender dentro de suas empresas 

em vista ao seu amplo leque de atividades e responsabilidades, principalmente quando 

comparado-se a outros cargos inferiores a este, demonstram maiores possibilidades de aplicar 

os conhecimentos adquiridos no curso. Em conseqüência, pode-se afirmar que discentes em 

cargos auxiliares de qualquer departamento de uma empresa têm um alcance de possibilidades 

empreendedoras menor, mas que não torna dispensável um curso de planejamento e gestão de 

negócios. Apesar destes alunos não terem sido entrevistados, os gerentes consideraram 

importante, ainda, que uma pessoa ingresse em um cargo gerencial com profundos 

conhecimentos administrativos, somados a uma boa experiência prévia, como já argumentado. 
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Observação de pessoas com mais experiência e Através da Rede de Relacionamentos 

 O fato de considerarem a “observação de pessoas com mais experiência” como muito 

importante na formação empreendedora, estaria em parte conectada às explicações das 

experiências do dia-a-dia de trabalho, que envolvem o contato direto com outras pessoas mais 

experientes, seja dentro do próprio departamento no caso dos gerentes ou através da troca de 

informações com os mesmos no caso dos empreendedores independentes. 

Essa observação é diferente para os dois perfis. Os empreendedores independentes 

ficam em uma constante busca pela troca de informações com outros empreendedores já bem 

fixados no mercado e que se disponibilizam a estar sempre lhes prestando atenção para passar 

seu aprendizado de uma longa vida no meio empreendedor, seja pela amizade ou por ser um 

colega de algum trabalho anterior qualquer. Foi averiguado até mesmo a observação de 

clientes dos empreendedores que possuíam muitos anos de mercado e que pelo contato que 

geravam semanalmente, fortaleceu-se uma amizade que consequentemente resultava numa 

eficaz troca de informações.  

Não há, no entanto, um contato direto dentro do cotidiano do empreendimento com 

estas pessoas, pois no negócio próprio eles são as pessoas com o maior gabarito sobre o que 

estão fazendo. O curso de especialização veio a contribuir neste sentido também, pois a 

faculdade é considerada um dos momentos que tinham ou têm a oportunidade de encontrar 

outros empreendedores e gerarem interações que viabilizam agregar conhecimentos. Uma 

destas interações é justamente essa observação dos conselhos dos demais empreendedores, 

fossem mais experientes ou mesmo iniciantes.  Uma empreendedora que ingressou duas lojas 

simultaneamente em dois shoppings assim que iniciou o curso, comenta os benefícios que 

esse contato com outros empreendedores proporciona: 

Com relação à observação de pessoas com mais experiência, tem uma 
pessoa que eu tenho amizade que me ajuda muito... um amigo meu que tem 
seis lojas em shoppings e já está há oito anos no mercado. Então eu sempre 
escuto o que ele tem a me dizer... ele tem muita experiência, já errou 
bastante, sabe o que acontece... então toda semana é sagrado eu perguntar 
alguma coisa pra ele de como eu devo proceder. (...) Tem a moça da loja ali 
do lado também, ela tem duas lojas e estou sempre perguntando... sobre 
liquidação... sobre empregados... sempre acabo pegando idéias pra melhorar 
o negócio. 
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Os empreendedores corporativos entrevistados, por sua vez, demonstraram que a 

observação de pessoas mais experientes, geralmente, ocorre dentro da própria empresa ou 

mesmo dentro do próprio departamento, seja com colegas ou superiores: 

Eu sou muito curiosa, então quando tem alguma coisa que eu não sei eu 
busco. As pessoas com quem mais aprendo são com meus colegas de 
trabalho que têm mais experiência aqui da Volvo e fora da Volvo, mas são 
mais os daqui de dentro mesmo, onde está minha rede maior. Então quando 
acontece alguma coisa comigo eu ligo pra um ou dois que eu sempre 
converso mais e pergunto: ‘você já viveu uma situação dessa? Como que 
você agiu?’ e ele fala: ‘assim, assim, assado’. Ta bom, obrigada. (...) E 
depois de um tempo, é eles que estão me procurando também pra trocar 
idéia. Isso é legal. 

Assim, a principal constatação em ambos os perfis mostra que essa observação de 

pessoas com experiências em suas áreas efetiva-se através da sua aplicação na prática do 

trabalho. Ou seja: primeiro observando ou questionando quem faz bem um determinado 

serviço, e em seguida tentando aplicar nas peculiaridades de seu serviço. 

O item “Através da Minha Rede de Contatos” também permaneceu dentro os mais 

considerados pelos discentes, e está em parte vinculado ao fator anterior. A extensão da rede 

de contatos dos gerentes está imersa dentro e fora da empresa. O aprendizado com as pessoas 

de dentro da empresa diz respeito a essa observação dos colegas, já comentada. A rede 

formada através dos contatos fora da empresa é a principal variável deste fator, atingindo os 

fornecedores, clientes, empresas terceirizadas e até concorrentes. A constante troca de 

informações, necessidade de resoluções de problemas, reuniões de rotina ou emergenciais e 

sinergias geradas entre departamentos diferentes de empresas diferentes sempre acabam 

somando algo ao estímulo do comportamento empreendedor do gerente, que cedo ou tarde 

consegue agregar os conhecimentos adquiridos com estes contatos ou mesmo a estar em busca 

de novas oportunidades, gerando algo de produtivo para seu departamento e para a empresa.  

Estas conclusões ratificam o que Echols e Neck (1998) já haviam constatado: a 

detecção de oportunidades deve incluir a existência de relações não reprimidas dentro da 

empresa assim como uma boa rede de relacionamentos, tanto formal quanto informal, dentro e 

fora da empresa. 

Sob o contexto dos empreendedores independentes, suas redes de relacionamento 

ficaram claramente vinculadas, principalmente, aos contatos formados fora do negócio. Essas 

interações mostraram-se muito fortes entre os próprios empreendedores, até mesmo entre os 

concorrentes, conforme relato abaixo: 
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Com certeza a gente aprende com nossas redes de contatos, até com os 
concorrentes... a gente tem um relacionamento muito bom com os 
concorrentes (ramo de impressão gráfica), com o sindicato... com quem a 
gente sempre se reúne, discute problemas. O mercado esta aí pra todo 
mundo, vai lá e ganha quem tem mais competência, não temos que ficar nos 
escondendo dos concorrentes... porque uma hora ou outra você precisa de 
ajuda de alguém, e o pessoal ta aí pra te ajudar, por isso acho interessante. 

Outro ponto que se destacou neste quesito foi a rede formada com empreendedores da 

família ou conhecidos da família. Esse contato prévio antes do ingresso no mercado de seu 

empreendimento mostrou ser uma fonte de aprendizado muito importante nos passos iniciais 

do negócio, momento no qual qualquer decisão errada de investimento pode acarretar em um 

retorno muito abaixo do esperado, desmotivando o indivíduo. A contribuição do curso neste 

momento do processo de entrada no mercado foi relativamente pequena para a maioria dos 

empreendedores, já que muitos deles ingressaram nele com o negócio recém-inaugurado ou o 

iniciaram durante as primeiras disciplinas, momento o qual o plano de negócios estava ainda 

tomando alguma solidez. Portanto, esta fonte de aprendizado foi considerada primordial para 

os discentes entrevistados. 

 

 

Formação Familiar e Grau de Escolaridade 

 

Os fatores sócio-econômicos ‘formação familiar’ e ‘grau de escolaridade’ foram 

ressaltados por sete dos alunos entrevistados. A necessidade de a pessoa ser detentora de um 

bom caráter, personalidade e idéia do que é certo ou errado foi considerado pelos alunos como 

essencial para a condução de um negócio, assim como para estar preparado para a falta de 

ética da concorrência, não demonstrando ingenuidade perante os mesmos. Tais características 

são, em parte, desenvolvidas na formação familiar, principalmente nos períodos de infância e 

adolescência e que, segundo relatos, foram essenciais para o desenvolvimento de suas 

personalidades.  

A análise do ‘grau de escolaridade’ é um pouco mais subjetiva, pois está muito voltada 

para a percepção particular do pesquisador da presente pesquisa. O fato de todos os alunos 

estarem cursando uma pós-graduação, que obviamente lhes foi necessário uma formação no 

ensino médio e na graduação anteriormente, lhes atribuí uma carga de cultura e 

conhecimentos maior que a média dos empreendedores independentes do Brasil. Esse maior 

grau de instrução os deixa mais abertos para busca e absorção dos conhecimentos necessários 

para ingressar em algum ramo de trabalho, que neste caso foi a procura por um curso de 
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especialização que tem uma vertente para o estímulo e desenvolvimento do empreendedor. 

Comparando-se aos demais empreendedores do país, que sequer concluíram o segundo grau 

em muitas ocasiões, percebeu-se uma clara vantagem. Pesquisas do GEM (2004) apontam que 

a falta de conhecimentos gerenciais é um dos principais fatores que ocasionam o fechamento 

dos empreendimentos nos primeiros anos após sua abertura. Desta forma, o fato dos 

empreendedores que buscaram essa especialização quererem aprimorar ou adquirir os 

conhecimentos necessários para planejar e gerir seu negócio os coloca dentro do âmbito dos 

“empreendedores por oportunidade”, que têm muito mais chances de sucesso no mercado. 

Assim, conforme relatos e literatura, o grau de escolaridade é significativo para o 

desenvolvimento do comportamento empreendedor. 

Respostas semelhantes foram observadas nos gerentes, que pelo fato de estarem 

cercados por centenas de pessoas, obviamente têm que lidar com indivíduos de bom e mau 

caráter, egos exaltados, brigas entre funcionários, dentre outros. Dentro deste ambiente, uma 

boa formação escolar e familiar foi considerada primordial para uma condução correta de seu 

trabalho. 

  

 

 4.4 - OBJETIVOS PROFISSIONAIS ATUAIS E DE MÉDIO-LONGO PRAZO 

DOS DISCENTES 

 
 Confeccionada a análise dos fatores que propiciam o desenvolvimento do 

comportamento empreendedor dos discentes da pós-graduação em planejamento e gestão de 

negócios, surge a pergunta: se esses comportamentos foram estimulados de várias formas, 

quais seriam seus objetivos profissionais atuais e de longo-prazo? Tenderiam a mudar o 

campo de atuação do empreendedorismo, saindo do corporativo para o independente, ou vice-

versa? Ou mesmo, tenderiam a atuar no campo acadêmico ou do setor público? Desta forma, 

tais alternativas foram disponibilizadas e investigadas dentro dos propósitos colhidos. 

 Os empreendedores independentes iniciantes e experientes pretendem permanecer 

apenas no negócio próprio no curto-prazo e longo-prazo (com exceção de apenas um, que 

almeja iniciar sua carreira no meio acadêmico). Notavelmente, dentre os que abandonaram 

seus empregos em empresas, nenhum se predispôs a pensar em voltar a trabalhar em 

organizações, nem mesmo se não alcançarem o sucesso pretendido. Essa falta de perspectivas 

profissionais no futuro com organizações emerge devido à série de fatores analisados nesta 

pesquisa, como falta de perspectiva do emprego, demissão, atuação em ramos diferentes 
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daqueles de sua especialização, dentre outros. Em seguida, quando solicitado a responderem 

se o curso contribuiu na formação destes objetivos, foram unânimes ao dizer que sem o curso 

dificilmente teriam condições de permanecer no mercado por muito tempo em virtude dos 

conhecimentos adquiridos, e que pouco provavelmente conseguiriam buscar por conta 

própria, conforme percepção de uma empreendedora do ramo farmacêutico: 

O curso influenciou nestes objetivos sim. Por exemplo, os conhecimentos 
que eu tenho, as noções que eu tenho para fazer um planejamento foram 
adquiridos no curso. Você passa a ter uma visão diferente da parte 
administrativa... pra quem é do ramo da administração pode até ser comum 
às vezes. Mas pra quem só estudou biologia, física, esse tipo de mecanismo, 
a parte administrativa é bem abstrata para nós. (...) Então, a gente vai 
devagarzinho aprendendo, adquirindo conhecimento para conseguir se 
manter no mercado. 

 Pelo lado dos empreendedores corporativos ocorreu o oposto, praticamente todos não 

se predispuseram a ingressar no ramo dos negócios próprios (com exceção de um) e sim, 

permanecer no campo gerencial de suas empresas, tanto no curto-prazo quanto no longo-

prazo. Da mesma forma, já foram analisadas as questões relativas a esse desejo, como o 

receio do “risco Brasil”, perda de status, instabilidade financeira, etc. Para este perfil o curso 

também influenciou na formação destes objetivos, principalmente no que se refere à 

atualização de seus conhecimentos e aquisição de habilidades para atuarem em seus cargos, 

possibilitando desenvolver comportamentos empreendedores tanto no presente quanto no 

futuro: “o curso em si, para mim, que já sou formada a muitos anos, ele foi me atualizando 

numa série de posturas de administração, de liderança e de gestão de pessoas, que não tinha 

ainda”, enfatiza um dos gerentes.  

Uma segunda intenção destacou-se neste perfil: a vontade de atuar no meio acadêmico 

no médio-longo prazo, mas sem desvincular-se do meio corporativo. Esse anseio ficou 

estreitamente ligado à necessidade que sentem em transmitir os conhecimentos adquiridos e 

gerados durante anos de carreira, e que futuramente pode ser muito útil para alguém que 

deseja aprender algo a respeito. Para este propósito, o ramo acadêmico é o que melhor o 

habilita a concretizar essa atividade. 

Em resumo: para os empreendedores independentes, o curso de pós-graduação foi 

eficaz, principalmente, para geração de conhecimentos e habilidades, que contribuiu em seus 

objetivos de curto e longo prazo de permanecerem no negócio próprio. Para os 

empreendedores corporativos, ele contribui, principalmente, para o aperfeiçoamento de seus 

conhecimentos e habilidades que auxiliou no seu desejo de permanecer no campo 
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organizacional, assim como de transmiti-los futuramente para outras pessoas através do meio-

acadêmico. 

 
 
 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste momento, para uma clara e fácil forma de resumir os principais resultados da 

pesquisa quanto a contribuição do curso de pós-graduação em Planejamento e Gestão de 

Negócios no desenvolvimento ou estímulo do comportamento empreendedor dos discentes, 

foram confeccionados quadros comparativos, visando demonstrar o posicionamento da 

literatura e os resultados da pesquisa. A que segue abaixo demonstra com um sinal ++ as 

práticas pedagógicas que contribuíram fortemente no estímulo ou desenvolvimento do 

comportamento empreendedor, e com um + as que contribuíram neste processo, mas não de 

maneira tão acentuada quanto as primeiras. O sinal de – foi empregado para apontar aquelas 

que desestimularam esse comportamento ou em nada contribuíram. Em algumas ocasiões foi 

necessário alocar um sinal positivo e negativo, devido a variações de posicionamentos da 

literatura ou quanto às perspectivas de utilização da prática pedagógica (melhor explicadas 

logo abaixo do quadro). As visões dos empreendedores corporativas e independentes 

permaneceram juntas, nesta variável, visto serem muito equivalentes. 

 

Quadro 7: Contribuição das Práticas Didático-Pedagógicas 

 Práticas Didático-Pedagógicas Desenvolvi
mento ou 
Estímulo 

Visão da 
Literatura 

Solicitação pra elaboração de um Plano de Negócio ++ ++ 
Aulas expositivas + e –  (**) – 
Debates / discussões em sala de aula ++ – 
Estudos de casos ++ ++ ou –  (*) 
Solicitação para elaboração de uma empresa ou produto fictícios – ++ 
Elaboração de um trabalho em grupo ++ + 
Realização de pesquisa de mercado + + 
Realização de seminários + – 
Brainstorming + + 
Resolução de exercícios + + 
Leitura de artigos, jornais e revistas especializadas + + 
Leitura de Livro-texto – + ou – 
Jogos – ++ 
Visitas Técnicas + + 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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(*) Nos casos em que dois sinais forem colocados na coluna ‘visões da literatura’, significa que parte 

dela considera a prática pedagógica com incentivadora e outra parte como desmotivadora do 

comportamento empreendedor. 

(**) As aulas expositivas tiveram sua avaliação dependendo do contexto em que eram inseridas na 

aula. Quando foi utilizada sozinha, consideraram como negativa, e quando associadas a outras práticas 

pedagógicas, visualizaram-na como positiva. 

 

 O desenvolvimento de um Plano de Negócios no percorrer do curso foi o ponto de 

maior destaque dentre as práticas didático-pedagógicas adotadas pelo curso, tornando-se uma 

ferramenta extremamente útil tanto para os empreendedores independentes e corporativos, 

além de receber uma boa contemplação por parte da literatura. A razão principal desta visão 

positiva conseguida frente aos discentes está relacionada a uma série de fatores englobados 

por esta prática. Como o plano começa a ser desenvolvido no início do curso e termina apenas 

na última disciplina, os alunos incorporam os conhecimentos adquiridos nas disciplinas no 

seu desenvolvimento. Ainda, esta prática agrega outros recursos pedagógicos, como 

Brainstorming, leitura de artigos e revistas, realização de entrevistas com empreendedores, 

trabalho em grupo, pesquisa de mercado e outras que variam para cada plano. Estas duas 

últimas práticas mencionadas também receberam uma boa contemplação por parte dos alunos.  

 O trabalho em grupo possibilita a interação e troca de informações dentre os alunos, 

que por estarem imersos nos mais variados segmentos do mercado, possibilita-se uma 

excelente troca de experiências e visões de mercado diferentes, que podem ser adaptados para 

sua rotina de trabalho. A pesquisa de mercado, por sua vez, oferece a oportunidade do 

discente estar conhecendo mais de perto e de forma mais atenta o segmento de mercado no 

qual vai se inserir, ou mesmo no qual pretende explorar dentro da empresa onde trabalha. 

 O Estudo de Caso, por sua vez, veio a ser um recurso que oferece a oportunidade de 

integrar os casos reais ou em papel ao dia-a-dia dos alunos, seja no âmbito de resolução de 

problemas rotineiros ou para evitar os erros cometidos pelos protagonistas do caso. Porém a 

disparidade da realidade entre empreendedores independentes e corporativos possibilitou um 

aproveitamento melhor dos estudos de casos reais (dos próprios alunos) pelos independentes, 

que possuem problemas mais amplos e semelhantes entre si, enquanto que os corporativos 

estão mais segmentados aos seus departamentos. O mesmo não ocorreu, no entanto, com os 

estudos de caso em papel, com uma boa absorção de seus propósitos em ambos os perfis. 

Semelhante argumentação conferida aos estudos de caso em papel pode ser orientada à prática 

“resolução de exercícios”, porém com amplitude menor, pois apenas quatro entrevistados 



 137 

(todos gerentes) argumentaram sobre a contribuição desta prática. Concluíram que praticarem 

resoluções de exercícios os tornam aptos a implementá-las às suas áreas profissionais através 

de adaptações dos problemas solucionados para sua realidade. 

 A metodologia utilizada para “debates e discussões em sala de aula” está incorporada 

nas práticas “plano de negócios”, “elaboração de trabalho em grupo” e “estudos de caso”. 

Tais discussões envolviam a elaboração de trabalhos durante as aulas ou mesmo como forma 

de complemento das aulas expositivas, sempre estimuladas pela maioria dos professores, 

gerando um clima mais envolvente e participativo, não tornando-as cansativas ou sonolentas.  

 Um dado importante averiguado aponta que as práticas pedagógicas adotadas pelo 

curso estão em sinergia com as adotadas em quatro países europeus (Áustria, Finlândia, 

Irlanda e Inglaterra), nos quais há uma mescla de recursos tradicionais com outros mais 

indicados pela literatura para o ensino de empreendedorismo. Assim, a prática de utilização de 

“aulas expositivas” como única e exclusiva não foi abordada no curso, sempre mesclando-se 

com as demais. Esta prática foi lembrada apenas por quatro dos dezessete alunos 

entrevistados e com a ressalva de que não veio a ser o quesito principal. Isto, no entanto, não 

significou que os demais não consideraram esta prática adequada, pois quando questionado o 

por que do não destaque dela, eles argumentavam que quando a aula expositiva se integrava a 

outras técnicas pedagógicas, como dinâmicas e debates, acrescentavam muito, porém de 

forma isolada geravam mais cansaço do que aprendizado. Desta forma, o papel dos 

professores ficou associado ao de transmissor de conhecimento – através da aula expositiva, e 

de facilitador do aprendizado, com utilização de técnicas diversas de aprendizado. Este 

achado ficou divergente com boa parte da literatura e convergente com as orientações de 

Hynes (1996) que aconselha utilização de métodos formais e informais. 

 O fato de nove entrevistados indicarem a “leitura de artigos, jornais e revistas 

especializados” como eficaz em seu desenvolvimento empreendedor está associado à 

capacidade desta prática de gerar um estreitamento da teoria aprendida em aula e nos livros 

com o que ocorre de mais recente no mercado, estimulando os alunos a buscarem por conta 

própria uma constante atualização de seu aprendizado e de suas competências desenvolvidas. 

Esta foi a razão principal da metodologia “leitura de livros-textos” praticamente não ter sido 

lembrada pelos discentes, pois isoladamente não consideraram agregar algo à realidade de seu 

trabalho dentro da corporação ou em seu negócio próprio.  

 A maior divergência encontrada com relação às pesquisas anteriores sobre práticas 

educacionais empreendedoras foi com a “solicitação para elaboração de empresa fictícia” e 

“jogos”, que obteve baixa aceitação dos discentes e é considerada como uma das mais 
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indicadas pela literatura. A explicação está associada ao fato do curso disponibilizar a 

ferramenta de elaboração de planos de negócios durante todo o percorrer do curso, que 

possibilita a implantação de um negócio real dentro da empresa ou no empreendimento, 

trazendo retornos concretos para a vida dos discentes. Enquanto isto, o desenvolvimento de 

uma empresa virtual gera resultados virtuais que não lhes trarão benefícios, além de ser 

desenvolvido por um período considerado muito pequeno pelos alunos, acarretando na busca 

de dados não condizentes com a realidade e tomada de decisões imprecisas. 

 O próximo quadro direciona-se para a contribuição positiva ou negativa das 

disciplinas, de acordo com a visão dos alunos. Houve um grande ressalte para a disciplina 

Administração Estratégica e para as matérias que estimulam o lado comportamental do 

empreendedor, todas assinaladas com um duplo sinal positivo: Relacionamento Interpessoal, 

Competências Pessoais e Gestão Estratégica de Pessoas. 

 

Quadro 8: Contribuição das Disciplinas 

Disciplinas Contribuição 

Administração Estratégica ++ 
Balanced Scorecard – 
Desenvolvimento de Competências Pessoais ++ 
Economia para Executivos + 
Empreendedorismo + 
Gestão Estratégica de Pessoas ++ 
Gestão Financeira + 
Marketing Estratégico + 
Mudança Organizacional + 
Operações e Logística Estratégicas + 
Relacionamento Interpessoal ++ 
Business Game – 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Notadamente, estas três disciplinas integraram práticas pedagógicas teóricas e práticas 

com o intuito de despertarem as competências e habilidades a que se propunham através do 

envolvimento do aluno no processo de ensino-aprendizagem - principalmente com a 

utilização de jogos, estudos de caso, debates e discussões em sala de aula, leitura de artigos, 

aula expositiva e trabalhos em grupos. Outras técnicas ainda foram implementadas, porém de 

forma isolada em cada disciplina. A principal contribuição sob o aspecto da formação do 

comportamento empreendedor ficou vinculada à ampliação de suas capacidades de carisma, 

integração com os colegas, além da ampliação de sua rede dentro da empresa, propiciando um 
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melhor entendimento das outras áreas e ampliação da visão de novos negócios e horizontes 

para sua empresa. Constatou-se, ainda, que tais habilidades estavam em sinergia com o 

proposto pela literatura para um curso de educação empreendedora, com destaque para 

habilidades de comunicação, liderança e pensamento crítico. 

 A contribuição da disciplina de Empreendedorismo obteve um direcionamento 

diferente. Não ficou voltada ao estímulo de habilidades e competências, mas sim ao 

desenvolvimento da consciência dos alunos sobre a amplitude do conceito de empreendedor, 

desvinculando-o apenas do caráter independente e associando também ao corporativo. Os 

gerentes destacaram de maneira enfática a importância desse conceito mais amplo, pois 

possibilitou-os analisar com outros olhos a maneira como poderiam absorver o aprendizado 

das demais disciplinas para, então, implantá-los em seus planos de negócios que após ou 

durante o curso seriam inseridos em suas empresas. Outras questões de extrema relevância no 

ambiente sócio-econômico brasileiro para o profissional empreendedor também foram 

levantadas durante o percorrer da disciplina, como “O Empreendedorismo no Brasil” – 

levantando seus principais problemas e oportunidades, e “Criatividade e Inovação nas 

Organizações” – demonstrando como que a inovação (uma das principais características do 

empreendedor) pode alavancar uma empresa dentro de um ambiente turbulento. 

 Administração Estratégica obteve um alto rendimento na avaliação dos alunos, 

tornando-se uma engrenagem motivacional para as demais disciplinas. O docente responsável 

pela disciplina foi o que mais utilizou recursos didáticos na condução do desenvolvimento do 

aprendizado e competências dos alunos, agregando diversos tipos de interação entre alunos, 

professor e conteúdo programático. O fato, ainda, de conseguir saciar o desejo de aprendizado 

de como melhor planejar sua empresa em conjunto com análises estratégicas, incluindo 

técnicas de análise ambiental e da concorrência – um dos principais motivos de alguns alunos 

buscarem esta pós-graduação - foi fator preponderante deste destaque. 

 Dentro de um quadro geral, os discentes constataram que conseguiram absorver bem 

as competências gerenciais a que o curso se designava a desenvolver, conseguindo integrar o 

que foi aprendido em uma cadeira com a outra, os quais incluem: planejamento, 

comercialização, finanças, estratégia, marketing e recursos humanos. Ainda, verificou-se a 

falta de uma disciplina essencial para a formação do empreendedor independente, a de 

contabilidade. No âmbito do empreendedor corporativo, vem a ser mais relevante apenas para 

profissionais da área. 

 O baixo desempenho da disciplina Business Game foi creditado aos problemas 

oriundos da prática pedagógica que a mesma utilizava - o desenvolvimento de uma empresa 
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fictícia. Pelo fato dos discentes desenvolverem um plano de negócios real, jogou a disciplina 

para um segundo plano na prioridade dos alunos, visto que a primeira tinha por objetivo 

auxiliá-los em seus ambientes de trabalho e era desenvolvida durante todo o curso, enquanto 

que a segunda era, geralmente, sobre um setor que pouco tinham conhecimento e não havia 

tempo hábil para busca de informações e tomada de decisões de acordo com a realidade da 

empresa virtual. 

 As conclusões sobre a contribuição dos fatores sócio-econômicos no desenvolvimento 

do comportamento empreendedor dos alunos foram confeccionadas em dois momentos. 

Primeiramente verificaram-se quais as principais motivações que levam os discentes a 

empreenderem em seus próprios negócios ou em suas empresas; em um segundo momento 

procurou-se analisar os demais fatores que influenciam nesta formação. 

 Com relação ao primeiro momento, pode-se observar breves descrições dos principais 

achados de pesquisa dentro do quadro abaixo, relacionando-os aos dois perfis 

empreendedores. Inicialmente, por exemplo, em ambos contataram-se claramente uma grande 

satisfação pessoal em atuar no seu segmento, porém por motivos muito divergentes, conforme 

visto abaixo: 

 
 
Quadro 9: Contribuição dos Fatores Sócio-Econômicos Relacionados à Motivação no 

Estímulo ou Desenvolvimento do Comportamento Empreendedor 

 
FATORES Empreendedor Independente Empreendedor Corporativo 
Satisfação 
Pessoal  

- Satisfação em ser dono do seu 
negócio; 
- Desejo de independência e 
autonomia; 
- Trabalham na área que possuem 
afinidades; 

- Grande satisfação em atuar nas 
suas organizações; 
- Trabalham no departamento que 
têm afinidade; 
- Boa estabilidade do cargo; 
- Contato com maior número de 
funcionários e clientes; 
- Status do cargo gerencial; 
- Dinâmica do trabalho; 

Carga Horária 
de Trabalho  

- A flexibilidade de horários foi 
pouco assinalada; 
- Em média, a carga horária de 
trabalho é igual ou superior à dos 
corporativos; 
- Mas há uma sensação de liberdade 
comparando-se aos trabalhos 
anteriores; 
- Não constatou-se mulheres que 
buscaram empreender devido a esta 

- Alto potencial para extrapolarem 
horários da rotina de trabalho sem 
queixarem-se disto e emprego de 
esforços extras; 
- Orgulho em doarem-se à 
empresa; 
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flexibilidade – explicado pelo maior 
grau de instrução das mesmas; 
- Ótimo potencial para emprego de 
esforços extras; 

Perspectivas do 
emprego dentro 
das organizações 

- Falta de Perspectiva dentro das 
organizações; 
- Incentivo a adquirirem experiência 
para abandonarem a organização; 

- Estabilidade do cargo gerencial; 
-Incentivo a permanecerem no 
cargo e não arriscarem-se na 
abertura de um negócio próprio; 
-Porém, remunerações inadequadas 
levam o gerente a planejar sua 
carreira como empreendedor 
independente; 

Influência 
Familiar  
x  
Fatores 
Ambientais 

- Praticamente não houve influências 
familiares e amigos; 
- “Empreendedorismo por 
necessidade” foi o fator principal 
(demissão, necessidade de rendas 
maiores, etc); 

- Grande influência familiar e de 
amigos; 
- Precoce início de suas carreiras 
dentro de organizações, levando-os 
a engrenarem a carreira desde 
muito cedo e dando-lhes sensação 
de segurança; 

Salário Fixo 
X 
Salário Variável 

- O salário variável não é visto como 
empecilho e sim como “ossos do 
ofício”; 
- Sempre procuram consertar o que 
deu errado em um mês com 
rendimentos baixos para não incorrer 
no mesmo erro novamente; 
- Estabelecem metas a serem 
alcançadas; 
- Um negócio bem planejado, com 
experiência profissional, pesquisa de 
mercado e bons sócios, minimiza os 
riscos de salários baixos; 

- O salário fixo todo final de mês é 
um fator extremamente motivador; 
- Há receios em abandonar essa 
segurança e aventurar-se a ganhar 
salários variáveis no negócio 
próprio; 

Network  
X 
Contato Pessoal 

- Relação direta e forte vínculo com 
funcionários e clientes no cotidiano é 
uma grande motivação e estímulo;  
- Esse vínculo próximo com o cliente 
possibilita contatos comerciais que 
perduram por anos; 
- Relação muito próxima com outros 
proprietários de negócios da área 
e/ou franqueado; 

- O cargo gerencial possibilita 
contato com diversos funcionários 
de vários setores, outros gerentes, 
empresas e clientes – visto como 
muito motivador e positivo; 
- Preferem trabalhar com um 
número mais expressivo de 
pessoas; 
- Forma-se uma consolidada rede 
de contatos dentro e fora da 
empresa, “blindando-os” no 
mercado de trabalho; 

Realização 
X 
Status 

- Não há status e reconhecimento por 
parte da sociedade; 
- Não enxergam o status como fonte 
de realização e motivação; 

- Grande status dentre os gerentes 
de multinacionais, e pouco status 
dentre os de médio-porte; 
- A maior parte dos gerentes 
valoriza o status e o vê como fonte 
de realização; 
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Trabalho 
departamental 
X 
Trabalho 
Administrativo 
Geral 

- Atuam em ramos empresariais que 
lhes agradam; 
- Atuam em todos segmentos do 
empreendimento, o que nem sempre 
lhes é de seu agrado; 
- O cargo de administrador geral é 
visto como positivo, pois assim não 
dependem de promoções de terceiros; 

- Trabalham apenas em um único 
departamento e não vêm 
possibilidades de mudança para 
outro, visto terem acumulados anos 
de experiência na área; 
- Trabalham no departamento que 
têm afinidades; 
- Enxergam as “oportunidades de 
promoção” como fator 
fundamental para trabalhar em 
organizações, estimulando-os no 
trabalho cotidiano; 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Outro ponto que foi levado em consideração na motivação em empreender o próprio 

negócio diz respeito à “percepção de uma oportunidade de negócio”, que dá origem ao 

empreendedorismo “por oportunidade” ou “por necessidade”. Aqueles que empreenderam por 

falta de outras oportunidades na vida tinham o perfil de recém-formado e desempregado ou 

demitidos de organizações, ao passo que os empreendedores por oportunidade já detinham 

amplo conhecimento do nicho de mercado em que pretendiam atuar, oriundo de uma vasta 

experiência profissional anterior. Suas motivações estão mais ligadas a questões financeiras 

do que a uma satisfação pessoal, visto que já a possuíam onde trabalhavam. 

Elaborado, então, o retrato das principais motivações e vantagens enxergadas por 

ambos perfis em exercer seu trabalho dentro de uma organização ou na sua própria, não 

teriam eles algumas queixas, ao menos, quanto ao seu local de trabalho? Sim, mas reforça-se 

o posicionamento de ambos os perfis que afirmam que suas vantagens compensam as 

desvantagens. Para os empreendedores independentes, as maiores desvantagens são oriundas 

do grande risco de perda de dinheiro, seguida por modificações de ordens macroeconômicas 

advindas dos governos estaduais e federais, que independem de suas ações (tributos, abertura 

de mercados, mudanças na taxa de juros e câmbio, dentre outros) e podem alterar 

significativamente seus rendimentos.  

As desvantagens do empreendedorismo corporativo tiveram seu maior ápice nos 

depoimentos colhidos o estresse e pressão que o trabalho cotidiano lhes impugna. O constante 

risco de demissão, caso algum erro seja cometido (apesar da relativa estabilidade que 

admitiram ter, não são tolerados erros em cargos gerenciais) e as dificuldades de aumentos 

salariais também contribuíram na formação do quadro reclamações. 
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 Percorridas todas as motivações que engrenam o discente a empreender em sua 

empresa no negócio próprio, assim com as desvantagens de cada local de trabalho, resta ainda 

sintetizar os demais fatores sócio-econômicos que os levam a desenvolver-se como 

empreendedores. Neste momento, serão utilizadas novamente as sinalizações de ++, + e – 

para a importância dada por cada perfil aos fatores apontados. 

 

 

Quadro 10: Contribuição dos demais Fatores Sócio-Econômicos no Estímulo ou 

Desenvolvimento do Comportamento Empreendedor 

Fatores Sócio-Econômicos 
Independente Corporativo 

Experiência prévia e no dia-a-dia de trabalho ++ ++ 
Através de minhas redes de relacionamentos (network) – 
amigos, parentes, colegas de trabalho, comercial, 
representantes, fornecedores, etc. 

++ ++ 

Auxílio de mentores / orientadores / coach – – 
Cursos e treinamentos oferecidos pela empresa onde 
trabalho/trabalhei 

+ + 

Cursos realizados em outras instituições – – 
Observação de pessoas com mais experiência ++ ++ 
Buscando informações em revistas e jornais especializados, 
livros, relatórios, etc. 

+ – 

Grau de escolaridade + + 
Formação familiar + + 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 A experiência prévia e no dia-a-dia de trabalho foi o fator de maior destaque em 

ambos perfis empreendedores. Pelo lado corporativo, vem a ser um pré-requisito para atuação 

em cargo gerencial, visto ser essencial um conhecimento prévio da área, assim como 

experiência na área dos produtos da empresa para efetuar-se um trabalho convincente e de 

competência. Os conhecimentos administrativos atuam como uma lapidação e 

complementação dos conhecimentos gerados no percorrer da carreira, essenciais para 

catapultar suas carreiras dentro da organização. Para os empreendedores independentes, 

averiguou-se que aqueles que adquiriram experiências anteriores como empregados de 

empresas, obtiveram uma maior capacidade do emprego de técnicas e estratégias 

administrativas que viabilizaram o fortalecimento do negócio no mercado no qual estava 

inserido, ao passo que aqueles sem experiência alguma necessitaram de um tempo 

relativamente maior para fixarem seus negócios, “arrumando” o empreendimento de acordo 
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com o desenvolvimento do curso. Diferentemente do perfil anterior, no qual o curso veio a ser 

um complemento essencial à sua experiência profissional, para os donos de negócios, o curso 

foi colocado como ponto central de desenvolvimento de suas competências.  

 Em sintonia a este fator está a “observação de pessoas com mais experiência” e “redes 

de relacionamento”, que também mostraram-se ser primordiais para ambos os perfis. O 

contato direto com diversas pessoas mais experientes dentro ou fora do departamento foi algo 

freqüente no depoimento dos gerentes, enquanto que a busca de contatos e observações com 

empreendedores experientes e de sucesso no mercado foi o alvo dos independentes. As aulas 

da pós-graduação foram vistas como um dos momentos importantes no qual tinham a 

oportunidade de encontrar e trocar informações com outros empreendedores. 

 O fato da rede de contatos dos gerentes ser mais ampla, envolvendo diversos clientes 

de grande potencial, concorrentes, empresas terceirizadas, dentre outros, possibilita uma 

grande troca de informações que agregam sempre algo de positivo no estímulo de seu 

comportamento empreendedor, que viabiliza estar sempre em busca de novas oportunidades 

para o seu departamento ou para a empresa. Na ótica dos donos de negócios, suas redes estão 

mais fortalecidas fora do negócio ou com empreendedores conhecidos da família, que atuou, 

principalmente, como fonte de orientação no começo do empreendimento e está sempre em 

contato para nortear qualquer engano que esteja sendo cometido na condução do mesmo. 

 Formação familiar e grau de escolaridade foram destacados por seis entrevistados, 

demonstrando a importância que a posse de um bom caráter e personalidade têm no cotidiano 

de um empreendimento, não deixando-os conduzir pela desonestidade e abrigando-os da falta 

de ética da concorrência. O fato, ainda, de serem discentes de uma pós-graduação, lhes agrega 

uma carga de cultura e conhecimentos maior. Isto diferencia os donos de negócios do curso da 

média dos empreendedores independentes brasileiros - que pouco ou nenhum conhecimento 

adquiriram nos períodos de estudos de suas vidas. Dentro das corporações, uma boa formação 

familiar foi vista como pré-requisito para executar tarefas que requerem contato com os mais 

variados tipos de pessoas e formações. 
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6 – SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 Esta pesquisa abordou diversas questões referentes à formação do comportamento 

empreendedor, com o objetivo de tentar agregar informações referentes à formação dos 

comportamentos de empreendedores independentes e corporativos. Dentro deste propósito, 

notou-se que diversas questões podem ser aprofundadas em estudos específicos.  

 O curso de graduação em administração do UNICENP também implanta em sua grade 

curricular o desenvolvimento de um plano de negócios durante seus dos dois últimos anos. 

Como esta prática pedagógica mostrou-se a mais eficaz no desenvolvimento dos 

empreendedores, um estudo comparativo poderia ser desenvolvido entre a especialização e a 

graduação, evidenciando se a acentuada diferença de experiências profissionais que existem 

entre os alunos de ambos os cursos influencia de maneira significativa ou não na sua 

formação empreendedora.  

 Estudos comparativos sobre a contribuição dos fatores sócio-econômicos no estímulo 

de comportamentos empreendedores em homens e mulheres poderiam demonstrar diferenças 

interessantes. Em um segundo momento, efetiva-se cruzamentos dos resultados com estudos 

realizados em algum curso de formação de empreendedores, sejam de especializações ou  

mesmo os desenvolvidos no SEBRAE, com o intuito de verificar se o curso contribuiu de 

forma diferente para os dois gêneros. Pesquisa semelhante seria viável para pessoas em 

estágios de vida diferentes, analisando-se jovens, adultos e terceira idade.  

 O empreendedorismo corporativo, por sua vez, ainda carece de estudos nacionais. E, 

em sentido contrário, ficou evidenciado que na realidade dos dias atuais as corporações têm 

buscado empregados que detenham este perfil. Desta forma, uma análise demonstrando como 

as organizações estão tentando desenvolver este perfil em seus funcionários proporcionaria 

incentivos significativos para o aprimoramento deste comportamento nas organizações. 

Cursos de especialização voltados para a formação destes profissionais foram recentemente 

implantados em faculdades de renome, possibilitando também a realização de uma pesquisa 

semelhante a esta, porém voltada apenas para este perfil. 
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ANEXOS 
 
 
 

      UFPR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
          SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Centro de Pesquisa e Pós-Graduação em Administração  

 

 

 

Prezado(a) Senhor(a) 

 

 Gostaríamos de solicitar sua colaboração para o desenvolvimento de uma pesquisa de 

Mestrado do Centro de Estudos, Pesquisa e Pós-Graduação em Administração da 

Universidade Federal do Paraná – CEPPAD/UFPR, cujo tema é “Formação do 

Comportamento Empreendedor de Discentes e Egressos do curso de Pós-Graduação em 

Planejamento e Gestão de Negócios da UNICENP”, sob responsabilidade do mestrando 

Daniel Christian Henrique. 

 Esta pesquisa tem por objetivo analisar como está se formando ou se formou o 

comportamento empreendedor dos alunos e egressos. Além disso, procura avaliar a 

contribuição do curso de Planejamento e Gestão de Negócios neste processo. 

 Salienta-se que os dados obtidos a partir das entrevistas serão analisados de forma 

global, sem identificação da empresa ou do respondente. Tão logo concluído, lhe será 

encaminhado um relatório das conclusões do estudo. 

 Agradecemos antecipadamente a colaboração e colocamo-nos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos ou informações necessárias. Contato: cel: (41) 9647-9254, Fone: 

(41) 3360-4486 (com Daniel) ou e-mail: d.c.henrique@gmail.com.  

 

 

 

_____________________________                                __________________________ 
Profª Drª Sieglinde Kindl da Cunha                                        Daniel Christian Henrique 
    Orientadora da Dissertação                                                           Mestrando 

       Contato: (41) 9622-4420 
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            UFPR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

               SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
         Centro de Pesquisa e Pós-Graduação em Administração  

 

PESQUISA FORMAÇÃO DO COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR DE 
DISCENTES E EGRESSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO E 

GESTÃO DE NEGÓCIOS 

 

ENTREVISTA EMPREENDEDOR INDEPENDENTEENTREVISTA EMPREENDEDOR INDEPENDENTEENTREVISTA EMPREENDEDOR INDEPENDENTEENTREVISTA EMPREENDEDOR INDEPENDENTE    

 

Entrevista nº:           Data:                      Início:                   Término: 
 
Entrevistado:                                                                        Turma: 
 
PERFIL DO DISCENTE / EGRESSO 
 
Sexo: (    )  Masculino       (    ) Feminino 

Idade:         anos 

Estado Civil:  

(   ) Casado(a) (   ) Separado(a) 

(   ) Solteiro(a) (   ) Divorciado(a) 

 

Qual o curso em que formou-se? 

Já possui outros curso de pós-graduação? (    ) Sim     (     ) Não 

Se sim, qual?  

Qual sua participação no orçamento familiar? 

(   ) sem participação (   ) 20% do orçamento (   ) 40% do orçamento 
(   ) 60% do orçamento (   ) 80% do orçamento (   ) 100% do orçamento 
 

Qual sua renda mensal (em R$)? 
 
(    ) 501,00 a 1.000,00 (    ) 1.001,00 a 1.500,00 
(    ) 1.501,00 a 2.000,00 (    ) 2.001,00 a 2.500,00 
(    ) 2.501,00 a 3.000,00 (    ) 3.001,00 a 5.000,00 
(    ) 5.001,00 a 10.000,00 (    ) acima de 10.001,00 
 
Ocupação: 
Negócio Próprio: 

Ramo do negócio: (   ) Serviços   (   ) Comércio (   ) Indústria 

Cargo: 

Tempo de experiência: 

Número de funcionários: 
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OBJETIVOS 
 
1. Quais eram seus objetivos em realizar uma pós-graduação em Planejamento e Gestão de Negócios 
quando ingressou no curso?  
 
2. Quais são seus objetivos profissionais atualmente e no médio longo-prazo? Por quê? 
 
Curto Prazo                                                                                 Médio-longo Prazo 

 
3. O curso influenciou na formação destes objetivos? 
 
 
 
MOTIVAÇÕES E INFLUÊNCIAS 
 
4. Quais dos seguintes tipos de empreendimento é seu negócio? 
          (    ) Novo negócio     (     ) Comprado     (     ) Continuação de negócios da família 
 
5. Quais foram os principais motivos/determinantes que o levaram a empreender? Explique. 
 
 Desejo de independência/autonomia 
 Dificuldades financeiras 
 Aumentar minha renda mensal ou da família 
 Falta de perspectiva no emprego 
 Realização pessoal 
 Demissão da empresa 
 Falta de outras oportunidades 
 Flexibilidade em termos de horas 
 Insegurança do trabalho na empresa 
 Ficar mais próximo à família 
 Percepção de uma boa oportunidade de negócio 
 Herança da família 
 Outros motivos: 

 
 
 
6. Houve algum tipo de influência (familiar ou profissional, por exemplo) que o levou a empreender? 
 
7. Como surgiu a idéia de montar um negócio nesse ramo? Qual a razão pela escolha do ramo do 
negócio? 
 
8. A empresa é constituída por outros sócios? Quantos? Algum deles faz parte da família? 

 Continuar minha carreira em empresa privada 
 Iniciar carreira em empresa privada 
 Continuar minha carreira no setor público 
 Iniciar carreira no setor público 
 Continuar em meu próprio negócio 
 Abrir meu próprio negócio 
 Consolidar os negócios de minha família 
 Continuar minha carreira no meio acadêmico 
 Iniciar minha carreira no meio acadêmico 
 Outros: 

 Continuar minha carreira em empresa privada 
 Iniciar carreira em empresa privada 
 Continuar minha carreira no setor público 
 Iniciar carreira no setor público 
 Continuar em meu próprio negócio 
 Abrir meu próprio negócio 
 Consolidar os negócios de minha família 
 Continuar minha carreira no meio acadêmico 
 Iniciar minha carreira no meio acadêmico 
 Outros: 
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9. Quais as maiores vantagens ou recompensas em ser proprietário de seu próprio negócio? 
 
 Obtenção do lucro esperado 
 Sensação de auto-realização 
 Ser meu próprio chefe 
 Status de empresário 
 Contato pessoal com funcionários e clientes 
 Outros: 

 
 
 
CONTRIBUIÇÕES DO CURSO NA FORMAÇÃO EMPREENDEDORA DOS DISCENTES 
 
10. Dentre os comportamentos empreendedores listados (mostrar a relação 1), assinale com um X o 
número daqueles que você desenvolve ou já desenvolveu em seu trabalho, seja na empresa ou no 
negócio próprio. Cite exemplos. 
 
11. Dentre os números assinalados acima, em quais deles o curso de pós-graduação contribuiu para o 
desenvolvimento destes comportamentos? De que forma? 
 
 

CONTRIBUIÇÃO DAS DISCIPLINAS E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
12. Quais disciplinas e/ou conteúdos programáticos do curso você (mostrar relação) considera que 
melhor contribuíram para o desenvolvimento ou estímulo desses comportamentos assinalados? De 
exemplos dessa contribuição. 
 
 Administração Estratégica 
 Balanced Scorecard 
 Desenvolvimento de Competências Pessoais 
 Economia para Executivos 
 Empreendedorismo 
 Gestão Estratégica de Pessoas 
 Gestão Financeira 
 Marketing Estratégico 
 Mudança Organizacional 
 Operações e Logística Estratégicas 
 Relacionamento Interpessoal 
 Trabalho de Conclusão de Curso 
 
13. A disciplina de “Empreendedorismo” o tornou apto ou o estimulou a desenvolver alguns destes 
comportamentos assinalados? Cite um exemplo. 
 
14. A disciplina de “Desenvolvimento de Competências Pessoais” o tornou apto ou o estimulou a 
desenvolver novas competências empreendedoras? Cite um exemplo. 
 
15. A disciplina de “Relacionamento Interpessoal” o tornou apto ou o estimulou a desenvolver novas 
competências empreendedoras? Cite um exemplo. 
 
16. As disciplinas relacionadas mais diretamente à gestão empresarial (como “Administração 
Estratégica”, Gestão Estratégica de Pessoas”, “Gestão Financeira”, “Marketing Estratégico” e 
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“Operações e Logística”) lhe forneceu o conhecimento necessário a adquirir ou aperfeiçoar suas 
competências e/ou habilidades gerenciais? Cite alguma aplicação prática destes conhecimentos. 
 
17. Quais as principais teorias (conteúdos programáticos) que você aprendeu no curso são utilizas em 
seu negócio? 
 CONTRIBUIÇÕES DAS PRÁTICAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 

18. Assinale quais práticas didático-pedagógicas (mostrar relação) mais contribuíram para o 
desenvolvimento de seu comportamento empreendedor, ou que mais o estimularam: 
 
 Práticas Didático-Pedagógicas 
 Solicitação pra elaboração de um Plano de Negócio 
 Depoimentos/histórias de empreendedores 
 Realização de entrevistas com empreendedores 
 Aulas expositivas 
 Debates / discussões em sala de aula 
 Estudos de casos 
 Solicitação para elaboração de uma empresa fictícia 
 Solicitação para elaboração de um produto fictício 
 Realização de relatórios de consultorias/avaliação de um negócio, 

oportunidades e/ou um setor 
 Elaboração de um trabalho em grupo 
 Realização de pesquisa de mercado 
 Realização de seminários 
 Brainstorming 

 Resolução de exercícios 
 Leitura de artigos, jornais e revistas especializadas 
 Leitura de Livro-texto 
 Jogos 
 Outros: 
 
19. Como a prática____________ auxiliou no estímulo ou desenvolvimento dos comportamentos 
assinalados? (repetir a questão para todas as práticas assinaladas) 
 
20. Os professores passam suas experiências profissionais para a turma durante as aulas? Se sim, isto 
contribuiu no estímulo de seu comportamento empreendedor? 
 
21. Você prefere práticas pedagógicas que tenham foco em teoria ou na prática? Ou ambos? 
 
 
CONTRIBUIÇÃO DOS FATORES SÓCIO-ECONÔMICOS 
 
22. Dentre os números assinalados na questão 4, diga quais das alternativas (mostrar relação) 
demonstram as demais formas ou fatores que contribuíram no desenvolvimento destes 
comportamentos. 
 
 Experiência prévia de trabalho 
 Experiência no dia-a-dia de trabalho 
 Aprendizado com a tradição familiar no negócio 
 Através de minhas redes de relacionamentos (network) – amigos, parentes, 

colegas de trabalho, comercial, representantes, fornecedores, etc. 
 Auxílio de mentores / orientadores / coach 
 Cursos e treinamentos oferecidos pela empresa onde trabalho/trabalhei 
 Cursos realizados em outras instituições 
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 Observação de pessoas com mais experiência 
 Buscando informações em revistas e jornais especializados, livros, relatórios, 

etc. 
 Grau de escolaridade 
 Formação familiar 
 Outras formas: 

 
 
23. Como o fator ________________ assinalado auxiliou no estímulo ou desenvolvimento de seu 
comportamento empreendedor? (repetir a questão para todas as formas assinaladas). Cite alguns 
exemplos, ou histórias, relatando alguns desses aprendizados. 
 
 
BARREIRAS E RECEIOS AO EMPREENDEDORISMO INDEPENDENTE 
 
24. Quais as maiores desvantagens em ser dono de seu próprio negócio? Explique. 
 
 Longas horas de trabalho 
 Risco de perder dinheiro / falência 
 Baixo status social em ser empreendedor 
 Falta de uma especialização em uma determinada área 
 Outros: 

 
 
25. Quais as principais dificuldades que você enfrenta em seu negócio?  
 
 Conhecimento do mercado em que atuo 
 Obtenção de financiamento 
 Alta concorrência 
 Gestão financeira 
 Necessidade periódica de investimentos em mercadorias 

e/ou equipamentos 
 Dificuldade de conciliar emprego e negócio próprio 
 Acesso a informações 
 Falta de tempo para gerir meu próprio negócio 
 Outros motivos: 

 
 
26. Quais os principais receios que você teve em abrir um negócio próprio?  
 
 Medo de falência 
 Alta concorrência 
 Inadimplência dos clientes 
 Alta carga tributária incidente nas pequenas e médias 

empresas 
 Alta taxa de mortalidades das pequenas e médias empresas 
 Morosidade fiscal para se abrir ou fechar um negócio 
 Recessão econômica 
 Lucro abaixo do esperado 
 Dificuldades de acesso a crédito 
 Endividamento em bancos 
 Outros motivos: 
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27. Como você superou esses receios após abrir o negócio? 
 
28. Suas condições financeiras foram determinantes na abertura do negócio? 
 
29. Quais outras fontes de renda você utilizou para abrir um negócio. Por que? 
 
(   ) Pais e/ou parentes (   ) Empréstimos bancários 
(   ) Empréstimos de amigos 
(   ) Sócios 

(   ) Outros: 

 
30. Você está utilizando outros métodos para aperfeiçoar seu comportamento empreendedor, como 
utilização de incubadoras, outros cursos, leituras específicas, etc? 
 
 
OPINIÕES E CONTRIBUIÇÕES DOS ALUNOS COM RELAÇÃO AO CURSO 
 
31. Quais as principais críticas ou elogios que você tem com relação ao curso? 
 
32. De que forma o curso poderia melhor contribuir para que futuros alunos estejam ainda melhor 
preparados ou estimulados para empreender, seja na empresa em que trabalha ou abrindo um negócio 
próprio? 
 
33. Na sua opinião, o ensino de empreendedorismo deveria ser implantado desde o ensino básico até o 
superior em todas escolas e universidades ou apenas segmentado àqueles que o disponibilizam para os 
alunos interessados no campo? Por quê? 
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 RELAÇÃO 1 - COMPORTAMENTOS EMPREENDEDORES  
 Relacionados a Inovação  
1 Implemento novas estratégias ou renovo-as para destacar-me da concorrência ou alcançar uma meta  
2 Busco novas maneiras ou novas rotinas para realizar tarefas  
3 Procuro criar novos serviços  
4 Procuro criar novas técnicas administrativas  
5 Procuro desenvolver novos produtos ou projetos  
6 Implemento novos processos de produção para melhorar a qualidade de meu produto e agilizar a produção  
7 Desenvolvo idéias novas para a solução de problemas  
 Relacionados a Independência e Auto-confiança  
8 Acho que posso determinar meu próprio destino, independente de chance ou sorte  
9 Confio na minha capacidade de superar desafios  
10 Busco autonomia sobre normas e controles dos outros, ou seja, gosto de trabalhar de forma mais livre  
 Relacionados a Busca de Oportunidades e Iniciativa  
11 Visualizo e exploro novas oportunidades de negócio  
12 Busco novas mercadorias ou produtos para ampliar minha clientela  
13 Ajo antes de ser pressionado pelas circunstâncias  
 Relacionados a Persistência  
14 Renovo meus esforços para superar obstáculos  
15 Emprego esforços extras para a conclusão de tarefas programadas  
16 Sou capaz de tolerar o fracasso e persistir, considero-o uma significativa fonte de aprendizado  
17 Esforço-me para superar situações instáveis, incertas, ambíguas e imprevisíveis para efetuar um bom 

trabalho e destacar-me da acirrada concorrência 
 

 Relacionados a Comprometimento e Realização  
18 Responsabilizo-me pela conclusão dos trabalhos nos prazos estipulados  
19 Procuro empenhar-me no meu trabalho para produzir o máximo e o melhor possível e realizar-me com isto  
20 Junto-me aos empregados nas tarefas para cumprir os prazos  
21 Faço sacrifícios pessoais para concluir tarefas  
22 Estimulo o espírito de equipe entre meus funcionários ou colegas de trabalho  
23 Estimulo a participação dos funcionários na busca pela solução de um problema  
24 Assumo a responsabilidade pela resolução de problemas que possam prejudicar o 

desempenho do meu negócio 
 

 Relacionados a Exigência de Qualidade, Eficiência e Competência  
25 Implemento novas idéias com o objetivo de melhorar a qualidade do meu negócio ou produtos  
26 Busco novas soluções para atender necessidades de clientes  
27 Considero-me principal responsável pelo desempenho do meu negócio   
28 Possuo habilidades e competências gerenciais (ex: planejamento, estratégia, comercialização, finanças, 

contabilidade, marketing, RH, etc.) 
 

29 Confio na minha competência como fonte do sucesso do meu negócio   
 Relacionados a Correr Riscos Calculados  
30 Assumo riscos com o intuito de superar a concorrência e expandir meu negócio  
31 Costumo calcular o risco envolvido nos negócios que faço  
32 Calculo os riscos antes de novos investimentos  
 Relacionados Estabelecimento de Metas  
33 Defino e reviso continuamente objetivos de curto prazo  
34 Defino metas de longo prazo, claras e específicas  
35 Mantenho meus objetivos mesmo diante de resultados que não são satisfatórios inicialmente  
 Relacionados a Busca de Informações  
36 Busco obter informações sobre possíveis clientes  
37 Busco informações sobre meu ramo de negócio em diferentes fontes  
 Relacionados a Planejamento e Monitoramento Sistemático  
38 Faço projeções claras para o futuro de meu negócio  
39 Consulto meus registros de controle (planilhas, relatórios, etc.) antes de tomar decisões  
40 Planejo as atividades do meu negócio subdividindo tarefas de grande porte em subtarefas  
 Relacionados Persuasão e Rede de Contatos  
41 Utilizo contatos pessoais e/ou de pessoas influentes para atingir meus objetivos  
42 Procuro identificar entre as pessoas com as quais interajo (amigos, familiares, colegas de trabalho) modelos 

de conduta capazes de orientar minhas ações e contribuir para a realização de meus objetivos 
 

43 Para atingir meus objetivos, negocio, faço acordos, convenço pessoas, obtenho colaboração, levo as 
pessoas a acreditarem em minha idéia 
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UFPR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
                 SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
           Centro de Pesquisa e Pós-Graduação em Administração  

 

PESQUISA FORMAÇÃO DO COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR DE 
DISCENTES E EGRESSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO E 

GESTÃO DE NEGÓCIOS 

    

ENTREVISTA EMPREENDEDOR CORPORATIVOENTREVISTA EMPREENDEDOR CORPORATIVOENTREVISTA EMPREENDEDOR CORPORATIVOENTREVISTA EMPREENDEDOR CORPORATIVO    

 

Entrevista nº:           Data:                      Início:                   Término: 
 
Entrevistado:                                                                        Turma: 
 
PERFIL 
 
Sexo: (    )  Masculino       (    ) Feminino 

Idade:         anos 

Estado Civil:  

(   ) Casado(a) (   ) Separado(a) 

(   ) Solteiro(a) (   ) Divorciado(a) 

 

Qual o curso em que formou-se? ..................................... 

Já possui outros curso de pós-graduação? (    ) Sim     (     ) Não 

Se sim, qual? .................................................................... 

Qual sua participação no orçamento familiar? 

(   ) sem participação (   ) 20% do orçamento (   ) 40% do orçamento 
(   ) 60% do orçamento (   ) 80% do orçamento (   ) 100% do orçamento 
 

Qual sua renda mensal (em R$)? 
 
(    ) 501,00 a 1.000,00 (    ) 1.001,00 a 1.500,00 
(    ) 1.501,00 a 2.000,00 (    ) 2.001,00 a 2.500,00 
(    ) 2.501,00 a 3.000,00 (    ) 3.001,00 a 5.000,00 
(    ) 5.001,00 a 10.000,00 (    ) acima de 10.001,00 
 
Ocupação: 
 
Empresa:  

Ramo da empresa  (    ) Serviços   (    ) Comércio (    ) Indústria 

Cargo:  

Tempo de experiência:  

OBJETIVOS 
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1. Quais eram seus objetivos em realizar uma pós-graduação em Planejamento e Gestão de Negócios 
quando ingressou no curso?  
 
2. Quais são seus objetivos profissionais atualmente e no médio longo-prazo? Por quê? 
 
Curto Prazo                                                                                 Médio-longo Prazo 

 
3. O curso influenciou na formação destes objetivos? 
 
 
CONTRIBUIÇÕES DO CURSO NA FORMAÇÃO EMPREENDEDORA DOS DISCENTES 
 
4. Dentre os comportamentos empreendedores listados (mostrar a relação 1), assinale com um X o 
número daqueles que você desenvolve ou já desenvolveu em seu trabalho, seja na empresa ou no 
negócio próprio. Cite exemplos. 
 
5. Dentre os números assinalados acima, em quais deles o curso de pós-graduação contribuiu para o 
desenvolvimento destes comportamentos? De que forma? 
 
 
 

CONTRIBUIÇÃO DAS DISCIPLINAS E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
6. Quais disciplinas e/ou conteúdos programáticos do curso você (mostrar relação) considera que 
melhor contribuíram para o desenvolvimento ou estímulo desses comportamentos assinalados? De 
exemplos dessa contribuição. 
 
 Administração Estratégica 
 Balanced Scorecard 
 Desenvolvimento de Competências Pessoais 
 Economia para Executivos 
 Empreendedorismo 
 Gestão Estratégica de Pessoas 
 Gestão Financeira 
 Marketing Estratégico 
 Mudança Organizacional 
 Operações e Logística Estratégicas 
 Relacionamento Interpessoal 
 
7. A disciplina de “Empreendedorismo” o tornou apto ou o estimulou a desenvolver alguns destes 
comportamentos assinalados? Cite um exemplo. 
 

 Continuar minha carreira em empresa privada 
 Iniciar carreira em empresa privada 
 Continuar minha carreira no setor público 
 Iniciar carreira no setor público 
 Continuar em meu próprio negócio 
 Abrir meu próprio negócio 
 Consolidar os negócios de minha família 
 Continuar minha carreira no meio acadêmico 
 Iniciar minha carreira no meio acadêmico 
 Outros: 

 Continuar minha carreira em empresa privada 
 Iniciar carreira em empresa privada 
 Continuar minha carreira no setor público 
 Iniciar carreira no setor público 
 Continuar em meu próprio negócio 
 Abrir meu próprio negócio 
 Consolidar os negócios de minha família 
 Continuar minha carreira no meio acadêmico 
 Iniciar minha carreira no meio acadêmico 
 Outros: 
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8. A disciplina de “Desenvolvimento de Competências Pessoais” o tornou apto ou o estimulou a 
desenvolver novas competências empreendedoras? Cite um exemplo. 
 
9. A disciplina de “Relacionamento Interpessoal” o tornou apto ou o estimulou a desenvolver novas 
competências empreendedoras? Cite um exemplo. 
 
10. As disciplinas relacionadas mais diretamente à gestão empresarial (como “Administração 
Estratégica”, Gestão Estratégica de Pessoas”, “Gestão Financeira”, “Marketing Estratégico” e 
“Operações e Logística”) lhe forneceu o conhecimento necessário a adquirir ou aperfeiçoar suas 
competências e/ou habilidades gerenciais? Cite alguma aplicação prática destes conhecimentos. 
 
11. Quais as principais teorias (conteúdos programáticos) que você aprendeu no curso, são utilizas em 
seu trabalho? 
 
 
 CONTRIBUIÇÕES DAS PRÁTICAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 

12. Assinale quais práticas didático-pedagógicas (mostrar relação) mais contribuíram para o 
desenvolvimento de seu comportamento empreendedor, ou que mais o estimularam: 
 
 Práticas Didático-Pedagógicas 
 Solicitação pra elaboração de um Plano de Negócio 
 Depoimentos/histórias de empreendedores 
 Realização de entrevistas com empreendedores 
 Aulas expositivas 
 Debates / discussões em sala de aula 
 Estudos de casos 
 Solicitação para elaboração de uma empresa fictícia 
 Solicitação para elaboração de um produto fictício 
 Realização de relatórios de consultorias/avaliação de um negócio, 

oportunidades e/ou um setor 
 Elaboração de um trabalho em grupo 
 Realização de pesquisa de mercado 
 Realização de seminários 
 Brainstorming 

 Resolução de exercícios 
 Leitura de artigos, jornais e revistas especializadas 
 Leitura de Livros-textos / apostilas 
 Jogos 
 Outros: 
 
13. Como a prática____________ auxiliou no estímulo ou desenvolvimento dos comportamentos 
assinalados? (repetir a questão para todas as práticas assinaladas) 
 
14. Os professores passam suas experiências profissionais para a turma durante as aulas? Se sim, isto 
contribuiu no estímulo de seu comportamento empreendedor? 
 
15. Você prefere práticas pedagógicas que tenham foco em teoria ou na prática? Ou ambos? 
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CONTRIBUIÇÃO DOS FATORES SÓCIO-ECONÔMICOS 
 
16. Dentre os números assinalados na questão 4, diga quais das alternativas (mostrar relação) 
demonstram as demais formas ou fatores que contribuíram no desenvolvimento destes 
comportamentos. 
 
 Experiência prévia de trabalho 
 Experiência no dia-a-dia de trabalho 
 Aprendizado com a tradição familiar no negócio 
 Através de minhas redes de relacionamentos (network) – amigos, parentes, colegas 

de trabalho, comercial, representantes, fornecedores, etc. 
 Auxílio de mentores / orientadores / coach 
 Cursos e treinamentos oferecidos pela empresa onde trabalho 
 Cursos realizados em outras instituições 
 Observação de pessoas com mais experiência 
 Buscando informações em revistas e jornais especializados, livros, relatórios, etc. 
 Grau de escolaridade 
 Formação familiar 
 Outras formas: 

 
 
17. Como o fator ________________ assinalado auxiliou no estímulo ou desenvolvimento de seu 
comportamento empreendedor? (repetir a questão para todas as formas assinaladas). Cite alguns 
exemplos, ou histórias, relatando alguns desses aprendizados. 
 
 
MOTIVAÇÕES E INFLUÊNCIAS 
 
18. Quais os motivos que o levaram a desenvolver esses comportamentos em seu trabalho (mostrar 
relação)? Por quê? 
 
 Obter reconhecimento de superiores 
 Obter um aumento no salário 
 Satisfação pessoal 
 Vontade de contribuir para o crescimento da empresa 
 Conseguir uma promoção a um cargo superior 
 Exigência do cargo 
 Outros: 

 
 
19. Você considera que a empresa em que trabalha lhe oferece o aporte necessário para estar 
desenvolvendo comportamentos empreendedores (especificados na questão 4)? Se sim, indique quais 
(mostrar relação). 
 
 Liberdade e autonomia 
 Recursos físicos 
 Incentivos financeiros (aumento de salário, etc) 
 Prêmios 
 Apoios ou estímulos 
 Outros: 
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20. Na sua opinião, você classifica a empresa em que trabalha como inovadora (de produtos, processos 
e serviços; tecnologias; técnicas administrativas; estratégias e postura competitiva), tomadora de risco 
e pró-ativas para buscar seu crescimento no mercado? 
 
21. Se sim, você considera que esta busca por inovações tem melhorado a performance da empresa? 
 
22. Em sua empresa existem líderes ou responsáveis por incentivar/motivar ações que desenvolvam 
um comportamento empreendedor em seus funcionários? 
 
23. Você pensa em abrir um negócio próprio? Se sim, houve influência do curso nesta decisão? 
 
24. Você tem algum parente que possui algum empreendimento? Se sim, ele te influencia de alguma 
forma? 
 
25. Houve algum tipo de influência (pais, familiares, amigos, cursos) que o levou a trabalhar em 
organizações e não no seu negócio próprio?  
 
26. Quais os motivos para você querer ou não ter um negócio próprio? 
 
27. Quais as principais vantagens de se trabalhar para organizações? 
 
 Segurança do emprego - Salário fixo/garantido no fim do mês 
 Trabalhar no departamento que gosto 
 Status que a empresa ou o cargo oferecem 
 Possibilidade de mudança de cargo e/ou departamento 
 Oportunidades de promoção de cargo 
 Relacionamento interpessoal / formação de um network com 

funcionários de outros departamentos, fornecedores, filiais, 
outras empresas, etc. 

 Incentivos/ganhos salariais extras 
 Possibilidade de construção de carreira 
 Outros: 
 
 
BARREIRAS AO EMPREENDEDORISMO CORPORATIVO 
 
28. Você (ou os funcionários da empresa) se sente(m) desiludido(s) quando algum entrave burocrático 
ou algum tipo de resistência impede o desenvolvimento de comportamentos empreendedores como os 
listados na questão 4? 
 
29. Alguns comportamentos empreendedores requerem autorização formal da empresa. Sua empresa 
deixa você (ou os funcionários) desenvolverem ações empreendedoras de maneira informal? 
 
30. Quais as maiores desvantagens em trabalhar para organizações? Cite um ou alguns exemplos. 
 
 Constante risco de demissão 
 Dificuldade em conseguir aumentos salariais 
 Falta de reconhecimento dos meus superiores 
 Dificuldade em conseguir subir de cargo 
 Submissão ao(s) chefe(s) 
 Concorrência no ambiente de trabalho 
 Ambiente de trabalho estressante 
 Ausência de um bom relacionamento patrão/funcionários 
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OPINIÕES E CONTRIBUIÇÕES DOS ALUNOS COM RELAÇÃO AO CURSO 
 
31. Quais as principais críticas ou elogios que você tem com relação ao curso? 
 
32. De que forma o curso poderia melhor contribuir para que futuros alunos estejam ainda melhor 
preparados ou estimulados para empreender, seja na empresa em que trabalha ou abrindo um negócio 
próprio. 
 
 

 RELAÇÃO 1 - COMPORTAMENTOS EMPREENDEDORES a) 
 RELACIONADOS A INOVAÇÃO  
1 Implemento novas estratégias ou renovo-as para destacar-me da concorrência ou alcançar uma meta  
2 Busco novas maneiras ou novas rotinas para realizar tarefas  
3 Procuro criar novos serviços  
4 Procuro criar novas técnicas administrativas  
5 Procuro desenvolver novos produtos ou projetos  
6 Implemento novos processos de produção para melhorar a qualidade dos produtos e agilizar a produção  
7 Desenvolvo idéias novas para a solução de problemas  
 RELACIONADOS A INDEPENDÊNCIA E AUTO-CONFIANÇA  
8 Acho que posso determinar meu próprio destino, independente de chance ou sorte  
9 Confio na minha capacidade de superar desafios  
10 Busco autonomia sobre normas e controles dos outros, ou seja, gosto de trabalhar de forma mais livre  
 RELACIONADOS A BUSCA DE OPORTUNIDADES E INICIATIVA  
11 Visualizo e exploro novas oportunidades de negócio para a empresa em que trabalho  
12 Busco novas mercadorias ou produtos para ampliar a clientela da empresa  
13 Ajo antes de ser pressionado pelas circunstâncias  
 RELACIONADOS A PERSISTÊNCIA  
14 Renovo meus esforços para superar obstáculos  
15 Emprego esforços extras para a conclusão de tarefas programadas  
16 Sou capaz de tolerar o fracasso e persistir, considero-o uma significativa fonte de aprendizado  
17 Esforço-me para superar situações instáveis, incertas, ambíguas e imprevisíveis para efetuar um bom trabalho e 

destacar-me da acirrada concorrência 
 

 RELACIONADOS A COMPROMETIMENTO E REALIZAÇÃO  
18 Responsabilizo-me pela conclusão dos trabalhos nos prazos estipulados  
19 Procuro empenhar-me no meu trabalho para produzir o máximo e o melhor possível e realizar-me com isto  
20 Junto-me aos empregados nas tarefas para cumprir os prazos  
21 Faço sacrifícios pessoais para concluir tarefas  
22 Estimulo o espírito de equipe entre meus funcionários ou colegas de trabalho  
23 Estimulo a participação dos funcionários na busca pela solução de um problema  
24 Assumo a responsabilidade pela resolução de problemas que possam prejudicar o 

desempenho da empresa 
 

 RELACIONADOS A EXIGÊNCIA DE QUALIDADE, EFICIÊNCIA E COMPETÊNCIA  
25 Implemento novas idéias com o objetivo de melhorar a qualidade dos produtos e/ou dos serviços  
26 Busco novas soluções para atender necessidades de clientes  
27 Considero-me principal responsável pelo desempenho do meu departamento / empresa   
28 Possuo habilidades e competências gerenciais (ex: planejamento, estratégia, comercialização, finanças, 

contabilidade, marketing, RH, etc.) 
 

29 Confio na minha competência como fonte do sucesso do meu trabalho  
 RELACIONADOS A CORRER RISCOS CALCULADOS  
30 Assumo riscos com o intuito de superar a concorrência e expandir os negócios da empresa  
31 Costumo calcular o risco envolvido nos negócios que faço  
32 Calculo os riscos antes de novos investimentos  
 RELACIONADOS ESTABELECIMENTO DE METAS  
33 Defino e reviso continuamente objetivos de curto prazo  
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34 Defino metas de longo prazo, claras e específicas  
35 Mantenho meus objetivos mesmo diante de resultados que não são satisfatórios inicialmente  
 RELACIONADOS A BUSCA DE INFORMAÇÕES  
36 Busco obter informações sobre possíveis clientes  
37 Busco informações sobre o ramo de minha empresa em diferentes fontes  
 RELACIONADOS A PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO SISTEMÁTICO  
38 Faço projeções claras para o futuro do departamento e/ou da empresa  
39 Consulto meus registros de controle (planilhas, relatórios, etc.) antes de tomar decisões  
40 Planejo as atividades do meu trabalho subdividindo tarefas de grande porte em subtarefas  
 RELACIONADOS PERSUASÃO E REDE DE CONTATOS  
41 Utilizo contatos pessoais e/ou de pessoas influentes para atingir meus objetivos  
42 Procuro identificar entre as pessoas com as quais interajo (amigos, familiares, colegas de trabalho) modelos de 

conduta capazes de orientar minhas ações e contribuir para a realização de meus objetivos 
 

43 Para atingir meus objetivos, negocio, faço acordos, convenço pessoas, obtenho colaboração, levo as pessoas a 
acreditarem em minha idéia 
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       UFPR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
            SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
     Centro de Pesquisa e Pós-Graduação em Administração  

 

 

PESQUISA FORMAÇÃO DO COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR DE 
DISCENTES E EGRESSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO E 

GESTÃO DE NEGÓCIOS 

 
 

ENTREVISTA COM O COORDENADOR DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE NEGÓCIOS 

 

PERFIL 
Qual o curso em que formou-se? 

Possui curso de pós-graduação? (    ) Sim     (     ) Não 

Se sim, qual? 

Disciplina que leciona: 

Há quanto tempo: 

Outras ocupações:         

(    ) Trabalho em Empresa Privada 
(    ) Trabalho em Negócio Próprio   
        Ramo do negócio:  

(  ) Serviços    (  ) Comércio (  ) Indústria 

(    ) Trabalho em Empresa Privada e em 
Negócio Próprio 
Ramo do negócio: 

(  ) Serviços    (  ) Comércio (  ) Indústria 

(    ) Trabalho em Empresa Pública e em 
Negócio Próprio 
 Ramo do negócio: 

(  ) Serviços    (  ) Comércio (  ) Indústria 

 
Empresa:.......................................................    Negócio Próprio (se possuir):..................... 

Cargo:...........................................................     Cargo:......................................................... 

Tempo de experiência:.................................     Tempo de experiência:................................ 

                Número de funcionários:........................... 

 

OBJETIVOS E PERCEPÇÕES 

 
1. Como surgiu o curso de Planejamento e Gestão de Negócios na universidade? 
 
2. Qual o perfil profissional que o curso de PGN forma em seus discentes? 

 
3. Os alunos que buscam a especialização em Planejamento e Gestão de Negócios 

têm quais objetivos? (criar um negócio, administrar empresas, ampliar seus 
conhecimentos, etc) Eles mudam seus objetivos no percorrer do curso? 

 
4. No curso de PGN, busca-se estimular o empreendedorismo independente e o 

corporativo? 
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5. No contexto dos dias atuais, quais as razões em preocupar-se em formar o 

empreendedor, além do administrador, no curso de pós-graduação lato sensu?  
 

6. Quais pontos são preponderantes no percorrer do curso para a formação 
empreendedora dos discentes? 

 
7. A formação de empreendedores (independentes e/ou corporativos) está explícita no 

projeto pedagógico do curso? (como parte do perfil profissiográfico, disciplinas, 
ações, etc.) 

 
8. Houve algum novo projeto, disciplina, serviços ou metodologias, voltadas à formação 

de empreendedores, implementadas no ano de 2006? 
 

9. A formação empreendedora dos discentes é desenvolvida ao longo de toda estrutura 
curricular ou apenas em disciplinas ou métodos isolados? De que forma? 

 
10. Quais os principais objetivos de cada disciplina? 

 
11. A contratação de docentes para o curso averigua se os mesmos buscarão inserir 

abordagens relacionadas ao empreendedorismo nas disciplinas? 
 

12. Qual o critério para a seleção dos discentes? Buscam-se alunos que desejem 
formação administrativa, empreendedora ou ambos? 

 
13. Quais os objetivos da sua disciplina (Administração Estratégica)? 

 
14. Quais seus objetivos em lecionar esta disciplina (Administração Estratégica)? 

 
 

 
CONTRIBUIÇÃO DOS CONTEÚDOS E PRÁTICAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 

15. Você desenvolve comportamentos empreendedores no seu trabalho (mostrar a 
relação 1)? Se sim, essas experiências são transmitidas aos alunos do curso? (se o 
professor atua apenas como docente, pular esta questão) 

 
16. No curso, empreendedorismo é ou não ensinado da mesma forma que as demais 

disciplinas de outras áreas? Ou seja, há outras práticas didático-pedagógicas além 
dos métodos tradicionais de ensino? 

 
17. Quais os conhecimentos e habilidades (Administração Estratégica) que a disciplina 

proporciona aos alunos? 
 

18. De que forma a disciplina e/ou os conteúdos programáticos tem conseguido 
contribuir no estímulo ou desenvolvimento do comportamento empreendedor dos 
discentes, seja no trabalho ou negócio próprio? 

 
19. Quais práticas didático-pedagógicas (mostrar a lista 2) são adotadas no curso e em 

sua disciplina? Dentre estas práticas utilizadas, quais têm se demonstrado mais 
eficazes para o estímulo ou desenvolvimento do comportamento empreendedor dos 
discentes, na sua opinião? De que forma?  

 
20. Quais as práticas didático-pedagógicas menos eficazes? Por quê? 
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21. Na sua opinião, a formação do empreendedor no curso está concebida de forma a 
mesclar métodos didáticos teóricos (conteúdos programáticos) e práticos (como 
estudos de caso, plano de negócios, simulações, etc) num mix adequado?  

 
22.  Qual método é mais importante na formação empreendedora, o teórico ou o prático? 

Ou possuem o mesmo peso? 
 

23. Na sua opinião, com relação aos alunos que possuem vínculo empregatício com 
organizações, o desenvolvimento de um plano de negócio durante todo o percurso 
da pós-graduação também os ajuda a empreender dentro da empresa em que 
trabalham? 

 
24. Como funciona a elaboração do Plano de Negócios dos alunos? Há um professor 

responsável por orientar cada aluno especificamente durante todo o ano? 
 

25. Como é realizada a avaliação dos Planos de Negócios? 
 
 

CONTRIBUIÇÃO DOS FATORES SÓCIO-ECONÔMICOS 
 
26. Quais outros fatores você consegue perceber como contribuintes no 

desenvolvimento do comportamento empreendedor dos alunos (mostrar relação 3)? 
 

27. Qual o perfil do aluno que responde mais aos estímulos da formação empreendedora 
do curso/disciplina? 

 
28. O curso e/ou a disciplina tem conseguido desenvolver um comportamento 

empreendedor naqueles alunos que não possuem muitos “fatores sócio-econômicos” 
influenciando na formação deste comportamento? 

 
 

 
RESULTADOS NA FORMAÇÃO DO ALUNO 

 
29. Os alunos estão abrindo negócios durante ou após o término do curso, ou estão se 

sentindo estimulados a isto, influenciados pelo mesmo? Você pode citar alguns 
casos 

 
30. Cite alguns resultados alcançados através de sua disciplina (Administração 

Estratégica) no desempenho dos alunos. 
 

31. Na sua visão, dentre as habilidades típicas dos empreendedores (mostrar relação 
4), quais são desenvolvidas no curso? De que forma? 

 
32. Quais as principais contribuições, críticas e elogios dos discentes com relação ao 

curso/disciplina?  
 
 
 

DIFICULDADES NA FORMAÇÃO EMPREENDEDORA 

33. Na sua opinião, quais as maiores dificuldades à formação do empreendedor 
(independente ou corporativo) no curso e na disciplina? 
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34. Quais os principais receios que os discentes possuem em abrir um negócio, mesmo 
adquirindo o ferramental necessário para isso, na sua percepção?  

 
35. O curso viabiliza meios de tentar solucionar esses receios? 

 
36. Há algum apoio à utilização de incubadoras para implantação dos planos de 

negócios desenvolvidos durante o curso? 
 

 
 

 
 
 
 
 


