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Resumo: O ensino do Empreendedorismo destaca-se como um dos recursos utilizados para a 
formação de novos empreendedores. Porém observa-se certa dificuldade na hora de se avaliar 
a eficiência do ensino-aprendizagem desse tema. Existem vários modelos de avaliação com 
particularidades específicas e a escolha depende de múltiplos fatores, onde tipo de sujeito a 
ser pesquisado tem importante peso. Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar as 

diferenças entre o perfil empreendedor de alunos ingressantes e concluintes de cursos 

de Administração da cidade de Volta Redonda com o intuito de avaliar o ensino de 

empreendedorismo nos referidos cursos. Como resultado identificaram-se comportamentos 
diferentes, quanto à importância das características empreendedoras inerêntes ao perfil 
empreendedor, e valores baixos de prioridade para aspectos que devem ser relevantes em 
empreendedores para cada Instituição de Ensino Superior, o que pode evidenciar que o tema 
do empreendedorismo é abordado de forma diferente.  
 
Palavras-chave: Empreendedorismo. Ensino de Empreendedorismo. Perfil Empreendedor. 

1 Introdução 
 
O termo empreendedorismo vem sendo discutido em diferentes áreas de pesquisa 

devido ao seu papel na economia e no desenvolvimento regional e, por conta de sua 
peculiaridade, que é tratar da criação de negócios por sujeitos empreendedores (DEGEN, 
2009; HISRICH et al., 2009).  

Estudos sugerem que os sujeitos empreendedores apresentam características e 
comportamentos comuns (CASSON, 1982).  McClelland (1961) classifica os empreendedores 
como: confiantes, perseverantes, diligentes, habilidosos, criativos, visionários, versáteis e 
perceptivos. Estudos posteriores de McClelland e Winter (1971) expõem que, para uma 
pessoa ser empreendedora deve trazer consigo determinadas características comportamentais 
empreendedoras (CCEs): Independência, autoconfiança, persuasão, rede de contatos, 
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monitoramento e planejamento, estabelecimento de metas, busca de informações, exigência 
de qualidade e eficiência, correr riscos calculados, busca de oportunidade, iniciativa e 
comprometimento. Outras características como: foco na geração de valor, protagonismo,  
energia,  rebeldia de padrões,  capacidade de diferenciar-se, líderes e formadores de opinião,  
bem relacionados,  organizados e  planejadores são mencionadas por outros autores 
(DOLABELA, 2008; DORNELAS, 2008). 

Moraes (2000) defende que alguns indivíduos nascem empreendedores, outros 
necessitam de maior esforço para desempenhar tal papel. Tal afirmação pressupõe a ideia de 
que as CCEs são qualidades e valores que acompanham o sujeito empreendedor durante a sua 
vida, porém há outras características que podem ser adquiridas. A partir dessa definição, o 
ensino de empreendedorismo e seu foco na capacitação  torna-se relevante para o 
entendimento do perfil de indivíduos interessados em empreender.  

De acordo com Souza et al. (2004) o perfil empreendedor pode ser desenvolvido no 
processo do ensino e aprendizagem. O ensino do empreendedorismo é tido mais como um 
processo de desenvolvimento de habilidades e atitudes do que como um processo de 
transmissão de conhecimento. Neste aspecto, a educação empreendedora direciona seus 
esforços ao aprendizado do empreendedorismo nos diferentes níveis de ensino, com ênfase no 
ensino superior.  

Lavieri (2010) aborda que a origem do ensino de empreendedorismo está associada 
aos cursos de Administração de empresas como uma necessidade prática. O enfoque utilizado 
pelas escolas de Administração quanto à formação de empreendedores é voltado, em sua 
maioria, à orientação dos alunos para a formação de executivos e gerentes de organizações, 
em detrimento do estímulo à abertura de novos negócios para o atendimento das necessidades 
da realidade social e econômica do país. Contudo, surge outra visão, diferente da visão única 
da formação de administradores para grandes corporações a partir das novas Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN), promulgada em 2005, onde habilidades e competências como 
determinação, criatividade e disposição para mudanças foram inseridas no perfil dos 
administradores (ROCHA, 2012). 

Outro aspecto importante nesta temática e que não tem obtido consenso entre 
estudiosos do tema é o referido à maneira de avaliar o ensino de empreendedorismo. São 
encontradas literaturas com vários modelos e critérios de medição na avaliação da efetividade 
da educação empreendedora, como, por exemplo, abertura de empresas, intenção de iniciar 
um novo negócio, perfil empreendedor, orientação empreendedora, aptidão e potencial 
empreendedor (MCGEE et al., 2009; SILVA et al., 2009; CUBICO et al., 2010; SCHMIDT; 
BOHNENBERGER, 2009). 

Dentre esses modelos, os mais usados para avaliar o ensino do empreendedorismo em 
estudantes são: a intenção de iniciar um novo negócio e o modelo do perfil empreendedor.  

Este último serve de base para a realização deste trabalho que tem por objetivo 
analisar as diferenças entre o perfil empreendedor de alunos ingressantes e concluintes de 
cursos de Administração da cidade de Volta Redonda com o intuito de avaliar o ensino de 
empreendedorismo nos referidos cursos.  

O artigo está organizado em 5 seções. Inicia-se pela introdução ao assunto pesquisado, 
na seção 2 apresentam-se alguns conceitos sobre empreendedorismo, formas de ensino e 
avaliação do perfil empreendedor. Na seção 3 aborda-se o método de pesquisa utilizado. A 
seção 4 mostra os resultados da pesquisa. Já na seção 5 foram apresentadas as considerações 
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finais, contribuições e limitações da pesquisa e por fim aparecem as referências bibliográficas 
utilizadas. 

2 Referencial Teórico 

2.1 Empreendedorismo e Perfil Empreendedor 
Apesar do consenso da importância que tem o empreendedorismo no desenvolvimento 

econômico de um país, esse consenso não existe quando a questão é chegar a uma definição 
exata. 

Para Bull e Willard (1993) o empreendedorismo ocorre quando quatro condições 
básicas são alcançadas: motivação frente às tarefas, conhecimento, expectativa de ganho 
pessoal e, suporte do ambiente externo. 

Para Longenecker et al., (1997) em uma atividade empreendedora, a liberdade ou 
autonomia é um fator fundamental para a concretização dos objetivos do empreendimento, 
aliado aos recursos, às estratégias de ação, como também à busca de oportunidades relevantes 
ao negócio. 

Baron e Shane (2007) entram no campo da discussão e defendem que o 
empreendedorismo é definido como um processo que se move por fases distintas, mas 
intimamente relacionadas, que são: o reconhecimento de oportunidades, a decisão de ir em 
frente e reunir os recursos básicos para o inicio do processo, lançar um novo empreendimento, 
fazer a concepção de sucesso desse empreendimento e ter as recompensas sobre ele. 

Qualquer que seja a definição de empreendedorismo existe um elemento chave, o 
“empreendedor”.  

Schumpeter (1985) enfatiza a importância dos empreendedores para o processo de 
desenvolvimento econômico, com a criação de novos negócios e geração de empregos 
fundamentando parte da essência inovadora e de mudança que envolve o ato de empreender. 
Filion (1991) define o empreendedor como “alguém que concebe, desenvolve e realiza 
visões”. Para Dornelas (2001) “o empreendedor é aquele que detecta uma oportunidade e cria 
um negócio para capitalizar sobre ela, assumindo riscos calculados”.  

Pesquisas sobre a identificação dos traços mais fortes das características da 
personalidade e comportamento empreendedor têm sido conduzidas por diferentes 
pesquisadores para determinar o perfil empreendedor. O Quadro 1 lista um conjunto destas 
características divididas em fatores psicossociais, ambientais e econômicos. 

 
Quadro 1 – Fatores psicossociais, ambientais e econômicos de comportamentos, atitudes e 
ações empreendedoras 

Fatores psicossociais Fatores ambientais e econômicos 

Iniciativa e independência Capacidade de trabalhar grupos de apoio 
Criatividade Capacidade de buscar investidores 
Persistência Capacidade de superar obstáculos pela conjuntura econômica 
Visão de longo prazo Capacidade de trabalhar com escassez financeira 
Autoconfianca e otimismo Capacidade de superar obstáculos burocráticos do meio externo 
Comprometimento Capacidade para boa escolha de localização 
Padrão de excelência Maior utilização da tecnologia 
Persuasão Conhecimento do mercado e capacidade de utilizá-lo 



 
Tema 6 – Ensino em empreendedorismo e em gestão de pequenas empresas 

 

__________________________________________________________________________________________ 
4 

 

Fatores psicossociais Fatores ambientais e econômicos 

Necessidade de realização Construção de rede de informação 
Coletividade Capacidade de se trabalhar em conjunto 
Formação Capacidade ou conhecimento adquirido com o tempo por meio da 

educação 
Fonte: adaptado de Degen (1989); Filion (1991); Schumpeter (1978); Dolabela (1999). 

 
A partir dos referenciais teóricos citados (Quadro 1), Schimidt e Bohnenberger (2009), 

extraíram características e atitudes comuns, presentes diretamente ou indiretamente na 
personalidade empreendedora. Estas características foram conceituadas com o intuito de 
sustentar o processo de elaboração de um instrumento de medição que posteriormente foi 
utilizado por Rocha (2012) e Rocha e Freitas (2014). O Quadro 2 mostra as características 
propostas por Schimidt e Bohnenberger (2009) para avaliar o perfil empreendedor divididas 
em seis (6) dimensões e 22 variáveis. 

 
Quadro 2 – Dimensões e variáveis que caracterizam o perfil empreendedor 

Dimensões/Critérios Variáveis/Subcritérios 

Autorrealização (C1)  

S1) Frequentemente detecto oportunidades de negócio no mercado. 
S2) Creio que tenho uma boa habilidade em detectar oportunidades de negócio no 
mercado. 
S3) Tenho controle sobre os fatores para minha plena realização profissional. 
S4) Profissionalmente, me considero uma pessoa muito mais persistente que as demais. 
S5) Sempre encontro soluções muito criativas para problemas profissionais com os quais 
me deparo. 

Líder (C2) 

S6) Tenho um bom plano da minha vida profissional. 

S7) Frequentemente sou escolhido como líder em projetos ou atividades profissionais. 
S8) Frequentemente as pessoas pedem minha opinião sobre assuntos de trabalho. 
S9) As pessoas respeitam minha opinião. 
S10) Me relaciono muito facilmente com outras pessoas. 

Planejador (C3) 

S11) No meu trabalho, sempre planejo muito bem tudo o que faço. 
S12) Sempre procuro estudar muito a respeito de cada situação profissional que envolva 
algum tipo de risco. 
S13) Tenho os assuntos referentes ao trabalho sempre muito bem planejados. 

Inovador (C4) 
S14) Prefiro um trabalho repleto de novidades a uma atividade rotineira. 
S15) Gosto de mudar minha forma de trabalho sempre que possível. 

Assume riscos (C5) 

S16) Me incomoda muito ser pego de surpresa por fatos que eu poderia ter previsto. 
S17) Eu assumiria uma dívida de longo prazo, acreditando nas vantagens que uma 
oportunidade de negócio me traria. 
S18) No trabalho, normalmente influencio a opinião de outras pessoas a respeito de um 
determinado assunto. 
S19) Admito correr riscos em troca de possíveis benefícios. 

Sociável (C6) 

S20) Meus contatos sociais influenciam muito pouco a minha vida profissional. 
S21) Os contatos sociais que tenho são muito importantes para minha vida pessoal. 
S22) Conheço várias pessoas que me poderiam auxiliar profissionalmente, caso eu 
precisasse. 

Fonte: Schimidt e Bohnenberger (2009).   
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2.2 Ensino de  Empreendedorismo  
 
Filion (2001) defende a importância do ensino de empreendedorismo, contudo, o 

mesmo não pode ser ensinado como outras matérias isoladas. O autor argumenta que, para 
ensinar o empreendedorismo, é necessário o desenvolvimento de programas e cursos com 
sistemas de aprendizado e experimentação, que sejam adaptados a esse campo de estudo, 
proporcionando ao estudante a estrutura de contextos reais, que o auxilie na compreensão das 
diferentes etapas de seu desenvolvimento. 

Estudos realizados por Martin et al., (2013) mostram que a formação do capital 
humano a respeito das atividades de educação e treinamento voltada para o 
empreendedorismo pode ter relação com a criação e o desenvolvimento de empresários. Para 
Oliveira (2014), é possível ensinar empreendedorismo, sendo que tal aprendizado deve ser 
adaptado à lógica do campo de estudo. 

No âmbito das discussões sobre as formas e maneiras direcionadas ao ensino do 
empreendedorismo, deve-se considerar as pesquisas feitas por Guimarães (2002) em escolas 
Americanas, onde o autor verifica as principais metodologias de ensino e os conteúdos 
programáticos mais utilizados para a disciplina de empreendedorismo. A pesquisa aborda que, 
predominantemente, são conteúdos voltados ao planejamento e à criação de novas empresas 
que analisam o perfil, as habilidades e o comportamento dos empreendedores para a 
viabilização do processo. Quanto às metodologias para o ensino do empreendedorismo, são 
usados depoimentos de empreendedores de sucesso, estudos de caso e planos de negócios, 
aspectos estes que serão explicitados no próximo tópico. 

Pesquisadores e estudiosos da educação empreendedora, defendem uma linha de 
trabalhos pedagógicos mais direcionados à prática como a mais apropriada ao ensino de 
empreendedorismo. A aula tradicional pode ser usada para transferência de conhecimentos 
teóricos e utilizar, além disso, recursos pedagógicos mais práticos e dinâmicos para o 
desenvolvimento do empreendedor. (RUSKOVAARA et al., 2010; PETERSON; LIMBU, 
2010). 

A Figura 1 mostra os estágios de programas para o desenvolvimento da educação 
empreendedora propostos por Andrade e Torkomian (2001). Os autores estabelecem que a 
Educação Empreendedora é o processo que tem como objetivo o desenvolvimento do ser 
humano no âmbito da identificação e aproveitamento de oportunidades e sua posterior 
transformação em realidade, contribuindo assim para a geração de valores financeiros, sociais 
e culturais para a sociedade na qual está inserido. 

 
Figura 1 – Estágios da Educação Empreendedora 
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Fonte: Adaptado de Andrade e Torkomian (2001) 
 

2.3 Avaliação do Ensino de Empreendedorismo  
 
Carvalho e Zuanazzi (2003) avaliaram as CCEs em discentes de cursos de 

Administração e sua relação com as expectativas do ensino de empreendedorismo. Os 
resultados mostraram que, aqueles estudantes que tinham um negócio próprio ou tinham a 
intenção de abrir um negócio se interessaram mais pela disciplina de empreendedorismo e 
apresentaram maiores índices de CCEs em aspectos como correr riscos calculados, quando 
comparados com aqueles que não tinham a intenção de abrir negócio próprio ou estavam 
desempregados. 

Neste sentido Carvalho e González (2006) propõem um modelo explicativo sobre a 
intenção empreendedora, com ênfase nos elementos acadêmicos, demográficos e os 
envolventes, familiar e social, mas somente explicam as relações diretas entre esses elementos 
e colocam como limitação o estudo das relações indiretas.  

Boyles (2012) comenta que o enfoque dos modelos que utilizam a intenção de abrir 
novos negócios ultrapassa as barreiras das Instituições de Ensino Superior (IES), porque 
podem ser incluídos outros fatores, tais como ambientais, pessoais, parentesco com 
empreendedores, nível social e educacional, isto faz com que esse modelo não seja o mais 
adequado para avaliação da aprendizagem do empreendedorismo de estudantes de graduação. 

Há outros trabalhos na literatura que propoem modelos que utilizam o perfil 
empreendedor como forma de avaliar o ensino de empreendedorismo. Estes modelos 
exploram a relação entre o desenvolvimento do perfil empreendedor e a educação 
empreendedora e têm sido usados na avaliação de grupos, ambientes e gêneros 
(GUIMARÃES, 2002; ROCHA; FREITAS, 2014; PEÑALOZA et al., 2008), na análise de 
relacionamentos (CORREIA; VALE, 2014), para fazer comparações entre práticas 
pedagógicas do ensino em diferentes países (FERREIRA et al., 2006), para avaliar modelos 
de processos acadêmicos e para identificar os impactos do ensino do empreendedorismo e 
motivações (OOSTERBEEK et al., 2011). 

 
 
 

ATIVIDADES ISOLADAS

DISCIPLINA ESPECÍFICA

CONJUNTO DE DISCIPLINAS 
ESPECÍFICAS

CULTURA EMPREENDEDORA 
NAS DISCIPLINAS DO 
PROGRAMA DE GRADUAÇÃO

CENTRO DE 
EMPREENDEDORISMO
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3. Procedimentos Metodológicos 
 
O estudo foi realizado em três (3) IES da cidade de Volta Redonda que ministram o 

curso de Administração. A escolha das IES foi motivada por serem centros de ensino que 
ministram os cursos de Administração há vários anos, portanto, podem ter experiência nos 
processos de ensino e aprendizagem. 

Neste trabalho foram usadas entrevistas e questionários com perguntas abertas e 
fechadas que permitiram análises numéricas e de texto. Para elaborar o questionário 
primeiramente foram entrevistados os coordenadores dos cursos de Administração das IES 
estudadas. Isto possibilitou obter as características dos cursos para poder definir a 
aplicabilidade do questionário a ser usado, assim como as mudanças que seriam necessárias 
realizar no instrumento de coleta de dados. 

A informação obtida com estas entrevistas auxiliou no direcionamento posterior para a 
divisão dos grupos de alunos que participaram da pesquisa, os quais foram denominados 
como Grupo I (Iniciantes) e Grupo II (Concluintes). O Grupo I formado por alunos do 1o  e 2o 
período, chamados de alunos iniciantes porque ainda não participaram ou participaram em 
menor medida de atividades de formação empreendedora. O Grupo II, formado pelos alunos 
do 7o  e 8o período, chamados de alunos concluintes porque já participaram de atividades de 
formação em empreendedorismo. Em cada IES foram pesquisados ambos os grupos. Estas 
entrevistas também foram decisivas para buscar explicações sobre o comportamento 
observado no levantamento de dados junto aos estudantes. 

O questionário utilizado para o levantamento de dados junto aos estudantes foi 
dividido em duas partes: uma para determinar o perfil empreendedor, que utilizou como base 
o modelo composto por seis (6) características e 22 variávies (Quadro 2) proposto e validado 
por Schmidt e Bohnenberger (2009) e utilizado posteriormente por Rocha (2012) e por Rocha 
e Freitas (2014) e a outra parte formada por perguntas gerais que permitiram levantar 
características socioacadêmicas dos estudantes e a participação dos mesmos em atividades de 
formação empreendedora em cada IES. 

 
4. Resultados da Pesquisa 

 
4.1 Caracterização geral dos grupos pesquisados 

 
A seguir é apresentado o Quadro 3 com um resumo com algumas das características 

do referido curso em cada IES identificadas com as letras “A”, “B” e “C”.  
 

Quadro 3 - Característas dos cursos de Administração de cada IES 
IES Características dos cursos de administração 

A 
O curso tem aproximadamente 10 anos de atividades. 
A matriz curricular conta com duas disciplinas específicas de empreendedorismo que são ministradas 
no 4o e 5o períodos. 

B 

O curso tem 12 anos de atividades. 
Na matriz curricular atual não existem disciplinas específicas de empreendedorismo. 
Existem outras disciplinas da grade curricular que incorporam conceitos de empreendedorismo (1⁰, 
6⁰ e 7⁰ períodos). 
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IES Características dos cursos de administração 

C 

O curso tem 10 anos de atividades. 
A matriz curricular conta com uma disciplina específica de empreendedorismo ministrada no 2o 

período. 
Diferentes disciplinas (obrigatórias e optativas) contemplam atividades de formação empreendedora. 

 
Como pode ser apreciado o tempo de funcionamento dos cursos de Administração nas 

referidas IES é similar. As diferenças fundamentais estão na matriz curricular o que pode 
conduzir a resultados diferentes. 

A Tabela 1 mostra os valores percentuais das respostas para cada grupo e IES, quando 
perguntados sobre a participação em atividades práticas de empreendedorismo (aqui foi 
definido no questionário que eram atividades promovidas pelas IES). 

 
Tabela 1. Participação em atividades práticas sobre empreendedorismo 

IES Grupos 
Plano de 
Negócios 

Incubadoras de 
empresas 

Projetos Simulados Palestras 
Aulas 

Práticas 

A 
I 0,00% 0,00% 3,51% 0,00% 3,51% 0,00% 

II 29,55% 4,55% 2,27% 0,00% 15,91% 4,55% 

B 
I 5,71% 0,00% 2,86% 0,00% 5,71% 2,86% 

II 14,71% 0,00% 0,00% 17,65% 16,18% 2,94% 

C 
I 5,26% 0,00% 10,53% 2,63% 2,63% 2,63% 

II 9,62% 1,92% 11,54% 11,54% 3,85% 1,92% 

 
De maneira geral, os resultados mostram pouca participação dos estudantes em 

atividades práticas de formação empreendedora. A elaboração de “Plano de negócio” é um 
tema abordado em cada IES, por esse motivo aumenta para o Grupo II. A participação em 
“Projetos” (pesquisa e extensão) somente tem destaque na IES “C”. Este comportamento já 
tinha sido colocado pelo coordenador. Os valores não são altos porque são atividades que 
somente envolvem alguns estudantes, mas demonstra que a IES “C” trabalha este aspecto. Os 
“Simulados” fazem parte de conteúdos de outras disciplinas que utilizam os jogos de empresa 
como forma de ensino prática, mas os estudantes que participam reconhecem a importância 
para desenvolver o perfil empreendedor. As “Palestras” são atividades realizadas com maior 
frequencia nas IES “A” e “B”. Também neste caso, os coordenadores dos cursos de graduação 
entrevistados tinham colocado estas atividades como positivas na formação de características 
empreendedoras nos referidos cursos.  

Resultados similares foram obtidos por Rocha (2012), as atividades práticas sobre o 
tema de Empreendedorismo são escassas, destacando que a aula tradicional (teórica e 
expositiva) tem sido o modelo mais usado de forma geral nos cursos de graduação. 

4.2 Caracterização do perfil empreendedor dos grupos pesquisados 
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Com as informações obtidas da aplicação dos questionários aos grupos de alunos 
foram construidos 3 (três) gráficos que mostram o comportamento das dimensões do perfil 
empreendedor: o Gráfico 1 (para a IES “A”), o Gráfico 2 (para a IES “B”) e o Gráfico 3 (para 
a IES “C”). 

Como pode ser apreciado no Gráfico 1, a dimensão C3 é a mais importante para 
ambos os grupos, mas as dimensões C1, C2 e C4 mudam a ordem do Grupo I para o Grupo II, 
C2 e C4 diminuem a importância quanto a importância de C1 aumenta. 

Nesta IES “A” são oferecidas a disciplinas de Empreendedorismo no 4o e 5o período, o 
coordenador explica que não existe transversalidade de conteúdos sobre empreendedorismo 
entre as diferentes disciplinas e que a abordagem do tema se dá fundamentalmente mediante 
atividades isoladas que dependem da iniciativa dos professores. É avaliado como positivo as 
atividades de extensão que acontecem durante toda a vida acadêmica dos estudantes, 
fundamentalmente palestras coordenadas pela Associação Comercial Industrial e Agropastoril 
de Volta Redonda –ACIAP-VR onde é incentivado o planejamento pessoal e a busca pela 
identificação das necessidades de capacitação para poder identificar oportunidades. 

 
Gráfico 1 - Importância das dimensões do perfil empreendedor para a IES “A” 

 
 
Isto explica em certa medida o resultado obtido, as dimensões C3 e C1 tem um 

incremento na importância do Grupo II (alunos concluintes), desta forma as atividades 
educacionais desenvolvidas pela IES “A” podem estar contribuindo para o desenvolvimento 
destas duas características. 

No Gráfico 2 da IES “B” pode ser observado que a dimensão C3 continua sendo a 
mais importante na opinião dos estudantes de ambos os grupos pesquisados, mas 
diferentemente das outras IES o valor de importância para os alunos concluintes, Grupo II, é 
menor que para os alunos iniciantes, Grupo I. Também a dimensão C2 tem um 
comportamento diferente porque aumenta seu valor de importância de 7,58% do Grupo I, para 
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20,36% no Grupo II, sendo esta a maior mudança de importância que se manifesta em todos 
as dimensões. 

Procuradas as possíveis causas desse comportamento, verificou-se que na IES “B” a 
matriz curricular do curso de Administração, também tem diferenças quando comparada com 
as IES “A” e “C”. Não existe disciplina específica de Empreendedorismo que aborde os 
conceitos gerais do tema, mas no 1⁰, 6⁰ e 7⁰ períodos existem disciplinas que abordam este 
tema com um conteúdo mais específico. Se inicia pela disciplina “Plano de Negócios” no 1⁰ 
período onde é destacado a necessidade do planejamento do negócio, isto pode influenciar no 
resultado de importância da dimensão C3 para o Grupo I que está formado por alunos do 1⁰ e 
2⁰. Posteriormente tem as disciplinas de “Gestão de Projetos” e “Orçamento e Custos” no 6⁰ e 
7⁰ período em que voltam a retomar alguns temas de empreendedorismo e formular novos 
conceitos, o que pode contribuir a destacar outras características do perfil empreendedor como 
a dimensão C2.  

 
Gráfico 2 - Importância das dimensões do perfil empreendedor para a IES “B” 

 
 
O aspecto de destaque do currículo desta IES é que incorpora o conceito de 

transversalidade ministrando conteúdos de empreendedorismo em diferentes disciplinas. 
Esses conteúdos aparecem inicialmente de uma forma simples e continuam de forma mais 
prática e adicionando complexidade e interdependência com os conteúdos já vistos 
anteriormente. Como aspecto negativo, destaca-se a baixa quantidade de atividades de 
extensão ou extracurriculares que apoiem a formação empreendedora dos estudantes, sendo as 
palestras com empreendedores o principal meio utilizado. 

O Gráfico 3 mostra a situação da IES “C” com respeito às dimensões do perfil 
empreendedor. A dimensão C3 é a mais importante para ambos os grupos, com um valor 
maior para o Grupo II. As dimensões C1, C2 e C4 mudam a ordem do Grupo I para o Grupo 
II, C1 e C2 diminuem a importância quanto a importância de C4 aumenta. No intuito de 



 
Tema 6 – Ensino em empreendedorismo e em gestão de pequenas empresas 

 

__________________________________________________________________________________________ 
11 

 

verificar este comportamento, analisou a matriz curricular e as características do curso 
colocadas pelo o coordenador. 

Na IES “C” a discussão sobre o tema de Empreendedorismo inicia-se no 2⁰ período, 
mas existe todo um conjunto de atividades curriculares e extracurriculares que abordam 
temáticas relacionadas ao assunto durante todo o período de formação. Alguns conteúdos de 
diferentes disciplinas (obrigatórias e optativas), contemplam atividades de formação 
empreendedora. O destaque fundamental desta IES é que existem projetos que de alguma 
forma incorporam aspectos de empreendedorismo, mas não todos os alunos participam, 
portanto a formação dos alunos pode ser diferenciada. 
 
Gráfico 3 - Importância das dimensões do perfil empreendedor para a IES “C” 

 
 

Analisando os Gráficos anteriores (1, 2 e 3), observa-se que as dimensões Assume 
riscos (C5) e Sociável (C6) são as menos importantes para o perfil segundo a opinião de todos 
os grupos e IES. Especificamente a C5, para o Grupo II, em todas as IES tem menor 
importância do que para o Grupo I. Este resultado é contraditório se levado em consideração a 
opinião da maioria dos autores pesquisados e referenciados neste trabalho, que consideram 
que assumir riscos é uma característica determinante no perfil dos empreendedores. 

5 Considerações finais 
 
Observou-se a existência de diferentes modelos para avaliar o ensino do 

empreendedorismo, sendo os mais utilizados o modelo de intenção empreendedora  e o 
modelo de perfil empreendedor. Neste estudo, optou-se pelo modelo de perfil empreendedor 
desenvolvido por Schmidt e Bohnenberger (2009), e utilizado por Rocha (2012) em estudo 
similar ao da presente dissertação. 
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Na escolha dos procedimentos metodológicos, optou-se pelo método misto com 
preferência de abordagem qualitativa, para poder entender e explicar o resultado da medição 
das dimensões e variáveis do perfil empreendedor. 
Analisando o objetivo geral da pesquisa, verificou-se que existem diferenças no perfil 
empreendedor dos estudantes quando comparados entre grupos e IES. A importância atribuída 
às dimensões do perfil empreendedor muda de um grupo para outro dentro de cada IES o que 
pode ser evidência de que o tema do empreendedorismo é abordado de forma diferente. 

Estudos de Ferreira e Matos (2003) e de Rocha (2012), mostram crescimento das 
médias dos atributos ou dimensões que formam o perfil do empreendedor em estudantes que 
participaram de atividades de formação empreendedora. Nesta dissertação em particular, os 
métodos utilizados não são os mesmos dos outros pesquisadores, mas os resultados mostram 
que existem mudanças na importância atribuída às dimensões do perfil empreendedor 
(aumento ou diminuição) de um grupo para outro. Este resultado permite mostrar quais 
dimensões podem estar sendo melhor tratadas por cada curso e quais precisam serem 
melhoradas para o ensino do Empreendedorismo. 

A dimensão do perfil empreendedor que teve mais importância (maiores valores dos 
vetores de importância) para todos os grupos e IES foi a C3 (Planejador). Conteúdos de 
gestão e planejamento fazem parte das diferentes disciplinas do curso, portanto não 
necessariamente estão relacionados diretamente com o desenvolvimento de atividades 
empreendedoras. Mesmo assim, o peso desta dimensão além de ser o maior, aumentou do 
Grupo I para o Grupo II para as IES “A” e “C”, o que demonstra que está dimensão está 
sendo melhor desenvolvida. 

O comportamento das dimensões autorrealização (C1), inovador (C4) e líder (C2) 
manifestou também mudanças, mas a ordem de importância foi diferente em cada IES. Isto 
pode estar influenciado pelas diferenças na matriz curricular de cada IES ou pelo impacto que 
podem ter os diferentes tipos de atividades de formação empreendedora. Neste último aspecto 
não se aprofundou por não encontrar evidências desta influência em estudos de outros 
pesquisadores. 

As dimensões assume riscos (C5) e sociável (C6) são as menos importantes segundo a 
opinião de todos os grupos e IES. Especificamente, este resultado na dimensão C5 é o mais 
preocupante quanto a efetividade do ensino empreendedor em todas as IES. Na opinião da 
maioria dos autores pesquisados e referenciados neste trabalho, assumir riscos é uma 
característica determinante no perfil dos empreendedores, portanto, valores baixos de 
importância nesta dimensão e, ainda valores menores no Grupo II formado por alunos que já 
participaram de atividades de formação empreendedora é um indicador de alerta a ser 
analisado. 

Como já colocado, a mudança do perfil empreendedor dos diferentes grupos pode ser 
um indicador das diferenças curriculares de cada curso de Administração e do nível ou estágio 
em que a formação e educação empreendedora esteja inserida no processo de ensino e 
aprendizagem.  

Em geral, a pouca participação dos estudantes em atividades práticas de formação 
empreendedora (aproximadamente o 44% de todos os respondentes acredita ter participado 
em algum tipo de atividade) prevalece em todas as IES, colocando-as nos estágios primários 
de formação empreendedora.  
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Segundo a classificação proposta por Andrade e Torkomian (2001), as atividades de 
formação empreendedora começam por estágios ou níveis inferiores onde as atividades 
isoladas (geralmente informais, demandadas pelos alunos e/ou estimuladas por professores) 
são as mais comuns até chegar a um nível de aprofundamento maior que exige integração, 
multidisciplinaridade e transversalidade de conteúdos.  

Por último, é importante destacar as limitações deste trabalho. Primeiramente, a 
pesquisa limitou-se apenas à estudantes dos cursos de Administração de 3 (três) IES no 
município de Volta Redonda, em um corte transversal, portanto a generalização dos 
resultados não é recomendada. Em segundo lugar, mesmo que, os resultados apresentados 
aqui mostrem evidências de mudanças do perfil empreendedor nos estudantes, existe todo um 
conjunto de outras variáveis como: perfil sociocultural, ambiente familiar, situação financeira, 
ambiente universitário, relações sociais dentro e fora da universidade que poderiam ser 
analisadas e aprofundadas em estudos posteriores. Assim, novas pesquisas podem ser de 
grande auxilio na busca da compreensão do perfil empreendedor e das melhores maneiras de 
se mensurar a eficácia da aprendizagem do ensino de empreendedorismo. 
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