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Resumo: As latino-americanas abrem muitos negócios, dadas suas dificuldades para integrar 
o mercado de trabalho. Contudo, as universitárias escapam da tendência ao 
empreendedorismo por necessidade e têm potencial mais elevado para empreender por sua 
formação e consequente flexibilidade de escolha profissional.  Visto isso, visamos contribuir 
para a resposta à questão como se caracteriza a condição das estudantes universitárias latino-
americanas quanto a sua preparação e seu interesse para tornarem-se empreendedoras? Os 
resultados vêm de um survey com 13.999 universitários de ambos os gêneros de IES do 
Brasil, da Colômbia e do México. Eles responderam nosso questionário online sobre educação 
em empreendedorismo, intenção empreendedora e autoeficácia, entre outros aspectos. Os 
resultados são mistos quanto ao hiato de gênero, a fazer disciplinas ligadas ao 
empreendedorismo e à percepção da aprendizagem. Não houve clara diferenciação dos países 
quanto aos aspectos analisados. As conclusões destacam temas promissores para pesquisa 
futura e relações contraintuitivas identificadas no Brasil entre gênero, empreendedorismo e 
classe social carentes de mais investigação. 
 
Palavras-chave: Mulheres. Empreendedorismo. Estudantes. Educação em 
empreendedorismo. 

 

1 Introdução 

Apesar do hiato de gênero repetitivamente confirmado em empreendedorismo (Jennings 
e Brush 2013), não se pode negar a grande complementaridade entre os gêneros na geração do 
desenvolvimento socioeconômico com empreendedorismo nos diversos países. Para as nações 
latino-americanas, o porcentual de mulheres que empreendem é particularmente alto, já que 
nos países em desenvolvimento, mais do que nos desenvolvidos, enfrentam dificuldades para 
entrar no mercado formal de trabalho e muitas tendem a realizar atividades de negócio para 
evitar o desemprego e a pobreza (Minniti e Naudé, 2010). Por exemplo, quando se trata da 
taxa de atividade empreendedora com novos negócios (TEA), as mulheres estão mais 
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próximas dos homens em países como Brasil – 17, 1% e 17,45% respectivamente – e México 
– 19,74% e 18,31% respectivamente (Singer, Amorós e Arreola, 2015).  

Mesmo que o empreendedorismo por necessidade seja uma das explicações para a 
elevada taxa de empreendedorismo com novos negócios entre as mulheres na América Latina 
(AL), há uma categoria específica de mulheres em preparação para a carreira que não parece 
estar sob o efeito desse mesmo fator: as estudantes universitárias. Elas não se deixam 
impulsionar por necessidade em suas escolhas de carreira por terem estudos universitários 
como um ativo ainda raro para a maioria da população latino-americana. Seu nível de estudo 
universitário lhes assegura mais oportunidades de trabalho e de escolha de carreira do que 
ocorre para a grande maioria da população. 

Portanto, quando se interessam em fazer negócios, as mulheres dessa categoria, mesmo 
não sendo impulsionadas por necessidade, tendem a contribuir mais do que aquelas que o são 
para as economias latino-americanas com uma forma de empreendedorismo que gera mais 
benefícios socioeconômicos – mesmo que não se trate necessariamente do empreendedorismo 
movido pela exploração de oportunidades. Sua superioridade na geração de tais benefícios 
deve-se principalmente ao fato de que trabalham com negócios por livre escolha (já que 
pessoas com mais escolaridade normalmente têm certa facilidade para escolher um trabalho), 
são mais bem preparadas para empreender e têm negócios que tendem a apresentar mais (do 
que os realizados por necessidade) potencial de inovação, crescimento e criação de empregos.  

Não obstante a significância do empreendedorismo feminino, estudos acadêmicos na 
AL têm dado pouca atenção ao tema, em comparação ou não com o empreendedorismo 
masculino. Assim, a ideia de quase uma década de que o tema é consideravelmente 
subestudado ainda é válida (Greene, Brush e Gatewood 2007; Bruin, Brush e Welter 2006), 
especialmente nessa referida região. Quando se trata de estudantes universitários, a falta de 
pesquisa é ainda maior. 

A partir dessas considerações, o objetivo do estudo aqui apresentado é contribuir na 
geração de respostas para a seguinte pergunta: como se caracteriza a condição das estudantes 
universitárias latino-americanas quanto a sua preparação e seu interesse para tornarem-se 
empreendedoras? Lima et al. (2015a) também destacam a necessidade de se tratar dessa 
mesma questão, dadas duas razões principais: (1) a alta taxa de mulheres com novos negócios 
(como indicam as TEA para o Brasil e o México), taxa sugerindo que um elevado número 
delas beneficiaria a economia e se beneficiaria com educação superior que inclua uma 
adequada preparação em empreendedorismo; (2) a demanda feminina por educação em 
empreendedorismo (EE) é mais alta do que a masculina nas IES brasileiras, por exemplo – 
além disso, as abordagens pedagógicas usadas na AL geralmente não consideram diferenças 
de gênero para maximizar os resultados da educação. Mais conhecimento sobre as 
particularidades das estudantes latino-americanas ajudaria a entender e a atender sua demanda 
por EE e potencialmente melhorar suas condições de vida, assim como a de suas famílias e 
países. 

Para o atendimento do objetivo, o levantamento (survey) utilizou seis amostras 
totalizando 13.999 respostas, divididas em pares mulher-homem para o Brasil, a Colômbia e o 
México – como critério de organização dos dados e análises, quando possível, os nomes dos 



 
 

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

__________________________________________________________________________________________ 
3 

 

países aparecem segundo a ordem decrescente de seu respectivo número de respostas. A 
abordagem metodológica empregou procedimentos de pesquisa quantitativa básicos e 
robustos propícios à identificação de resultados promissores a serem mais profundamente 
explorados em pesquisas futuras. 

 

2 Empreendedorismo feminino 

Pesquisas precedentes confirmam consistentemente que as mulheres têm um nível 
inferior de intenção empreendedora (Jennings e Brush, 2013; Matthews e Moser, 1996) e 
autoeficácia (exemplos: Bandura, 1997; Chen, Greene e Crick, 1998) em comparação com os 
homens. Essas diferenças são não apenas mostradas por resultados empíricos bem 
estabelecidos na literatura, mas também traços centrais do hiato de gênero em 
empreendedorismo. Em um estudo usando uma amostra de 162 estudantes de uma 
universidade privada e de prestígio paulistana, Ghobril et al. (2006) também confirmaram o 
hiato de gênero relativo à intenção empreendedora. Adicionalmente, as mulheres em geral 
apresentam uma tendência mais moderada a ter seu próprio negócio (Klyver, Nielsen e Evald, 
2013). 

A literatura oferece vários fatores explicativos para o hiato, tais como a atitude que 
acompanha cada gênero (Evans e Leigton, 1989), razões culturais e discriminação contra a 
mulher (Neumark e McLennan 1995), atitudes sociais quanto à mulher em relação aos 
negócios (Huq e Richardson 1997) e o tipo de exemplo que se tem no contexto familiar 
(Schiller e Crewson, 1997). Portanto, o gênero de uma pessoa é um dos melhores indicadores 
para se prever se ela se tornará empreendedor(a) (Shane, 2008). 

Frequentemente, a literatura enfatiza que as mulheres têm maior tendência a limitar o 
espectro de suas escolhas de carreira por acreditarem que não têm as habilidades necessárias 
para ser empreendedoras de sucesso (baixa autoeficácia – Bandura, 1997; Chen, Greene e 
Crick, 1998). Contudo, isso não significa que sejam realmente menos hábeis que os homens 
para chegarem a esse fim. Comparando habilidades de adolescentes de ambos os gêneros com 
a percepção que eles tinham das mesmas habilidades, Kourilsky e Walstad (1998) 
constataram que, mesmo com grande similaridade das habilidades reais entre os gêneros, as 
adolescentes viam-se como menos hábeis do que realmente eram. Por sua vez, Jones e 
Tullous (2002) relatam que as mulheres que eles estudaram subestimavam suas habilidades 
financeiras no período imediatamente anterior à abertura de uma empresa. 

Levando em consideração esses resultados quanto ao hiato de gênero, verificá-lo 
também para as seis amostras latino-americanas de nossa pesquisa parece ser um passo 
compulsório para se abrir o caminho a outras descrições menos comuns da condição das 
estudantes quanto a seu interesse e sua preparação para empreender. Nesse sentido, serão 
confrontadas com os dados as três proposições seguintes, derivadas da literatura aqui citada: 

P1: As estudantes têm intenções empreendedoras mais moderadas do que os estudantes 
homens. 

P2: As estudantes têm autoeficácia mais moderada do que os estudantes homens. 
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P3: As estudantes têm seu próprio negócio menos frequentemente que os estudantes 
homens. 

A confrontação das proposições com novos dados latino-americanos é particularmente 
promissora porque a noção de que a EE e o empreendedorismo relativos às mulheres são 
subestudados mostra-se especialmente aplicável à AL, onde estudos dos temas são 
particularmente raros. Nesse sentido, um melhor entendimento das diferenças entre mulheres 
e homens na EE e no empreendedorismo poderia ser útil para lhes oferecer educação mais 
adequada, mais chances de acertarem na escolha de carreira e dela tirarem o melhor, assim 
como para se aperfeiçoarem as contribuições de ambos os gêneros para o desenvolvimento 
socioeconômico da AL. 

O carácter promissor do estudo dos temas torna-se ainda mais claro se considerarmos 
também que tais diferenças impactam significativamente a macroeconomia (Minniti, Allen e 
Langowitz, 2006), tendo como uma de suas diversas explicações as possíveis características 
socioeconômicas das mulheres, incluindo educação, riqueza, condição familiar e status no 
trabalho (Minniti e Naudé, 2010). 

Como enfatizado por essas duas autoras, as diferenças entre gêneros realmente existem 
(Blanchflower, 2004; Cowling e Taylor, 2001; Minniti, Arenius e Langowitz, 2005) e as 
mulheres tendem a contar com menos anos de experiência de trabalho (Aronson, 1991; Lee e 
Rendall, 2001). Usando contribuições de outras pesquisas, as autoras também informam que 
as mulheres dos países emergentes se parecem com aquelas dos países desenvolvidos quanto 
ao fato de que, mais frequentemente do que os homens, contam com o apoio de sua família de 
origem para empreender (Anthias e Mehta, 2003; Brush, 1992; Greve e Salaff, 2003; Justo e 
DeTienne, 2008). Para muitas mulheres, esse apoio é um fator crítico para criarem seu próprio 
negócio (Huq e Richardson, 1997). Além disso, os negócios das mulheres tendem a crescer 
menos do que os dos homens (Coleman, 2007; DuReitz e Henrekson, 2000). Uma 
demonstração disso é apresentada por Terjesen e Amorós (2010), que identificam 
porcentagens relativamente altas de empreendedorismo feminino na AL e no Caribe, mas com 
apenas 13% dos negócios tendo à frente mulheres interessadas em crescimento para os 
próximos cinco anos. 

A partir desse novo conjunto de resultados de pesquisa, uma nova lista de proposições 
sustentadas pela literatura emerge. Para elas também, a confrontação com dados latino-
americanos parece promissora. 

P4: Estudantes mulheres contam mais com o apoio dos pais para iniciar um negócio do 
que os estudantes homens. 

P5: Os negócios das estudantes são menores (em número de empregados) do que os dos 
estudantes homens. 

 

3 Dados e métodos 

Os dados do estudo foram obtidos com o questionário online da edição 2013-2014 do 
Estudo Mundial sobre Empreendedorismo junto aos Estudantes Universitários (GUESSS - 
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Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey) usado no Brasil, na Colômbia e no 
México. O GUESSS é um estudo internacional de painel que envolveu 34 países na edição de 
2013-2014, cujos respondentes produziram 109.026 respostas, incluindo as 13.999 originadas 
nos três países que investigamos. Ele permite comparações entre países, universidades e 
demais conjuntos de dados que os pesquisadores podem montar a partir das respostas obtidas 
(homens e mulheres, por exemplo). O questionário registra frequências e contém questões de 
múltipla escolha utilizando principalmente escalas de cinco ou sete pontos. Entre outros 
elementos, ele viabiliza medidas de EE e contexto universitário (Souitaris, Zerbinati e Al-
Laham, 2007 – com algumas adaptações), assim como intenção empreendedora e seus 
determinantes, incluindo locus de controle e autoeficácia (Chen, Greene e Crick, 1998; Liñán 
e Chen, 2009).    

Realizamos análises de frequência das respostas, dado que as amostras eram 
estatisticamente infinitas (Levy e Lemesshow 1999) e usamos comparativos de médias. A 
tabela 1 sintetiza as características das seis amostras: Brasil (6.904 mulheres e 5.634 homens), 
Colômbia (409 mulheres e 386 homens) e México (274 mulheres e 360 homens). Na tabela, 
as porcentagens mais altas são destacadas em amarelo e aquelas que são elevadas, mas de 
segunda ordem, são destacadas em cinza. 
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Tabela 1- Características das amostras (em %) 

 

Para se resumir as semelhanças entre as amostras, há de se destacar que o porcentual 
mais alto do total de respondentes está na categoria “abaixo de 25 anos”. A maioria é 
graduando (com exceção dos estudantes homens do México) e solteiros. No Brasil, a maioria 
tem um emprego – no México, isso ocorre apenas com estudantes homens. Altos porcentuais 
de respondentes são do campo de estudo da Administração, sendo maioria no México. Há 
também uma alta porcentagem dos respondentes concentrados no campo da Engenharia / 
Arquitetura, principalmente homens. 

Não foram realizados testes estatísticos (teste U, qui-quadrado e/ou V de Cramér) para a 
tabela 1, pois ela apresenta frequências apenas de modo descritivo, não comparativo. Não se 
vê o mesmo caso para os resultados apresentados na próxima seção, essencialmente baseados 

ID
A

D
E

S
 

 

Graduação 88,8 88,9 96,1 94,0 54,9 40,0 

M.B.A.  3,2 2,5 0,2 1,0 17,6 25,6 

Mestrado 5,0 5,3 3,4 4,4 26,4 31,7 

Doutorado 2,6 3,0 0,0 0,3 0,7 2,5 

Pós-doutorado 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 

 

E
S

T
A

D
O

 
C

IV
IL

 

Solteiro 78,7 77,8 93,4 90,6 83,2 69,1 

Tem um parceiro(a) 6,6 6,7 3,4 2,9 1,8 3,9 

Casado(a) 12,5 14,1 2,9 5,7 12,4 25,3 

Divorciado(a) 2,2 1,4 0,2 0,8 2,6 1,7 

 

T
R

A
B

A
LH

O
  

Tem um emprego regular 
 

52,1 
 

57,4 
 

17,4 
 

30,1 
 

46,4 
 

62,8 

 

C
A

M
P

O
 D

E
 E

S
T

U
D

O 

Administração 24,2 21,8 40,4 29,3 54,7 52,9 

Direito 3,7 3,8 3,7 0,3 2,2 2,2 

Economia 1,7 2,4 4,7 3,9 1,1 2,5 

Outras ciências sociais, 
incluindo Educação 

8,9 4,6 1,2 1,6 2,9 0,0 

Engenharia/Arquitetura 11,9 26,5 23,5 40,9 14,2 25,1 

Matemática e Ciências Naturais 5,8 5,5 2,0 0,5 2,9 2,2 

Informática / TI 2,2 8,5 4,9 6,2 4,0 7,8 

Medicina e Ciências da Saúde 10,9 5,2 8,6 6,2 4,4 1,1 

Agronomia, Engenharia 
Florestal e Nutrição 

3,8 4,1 2,9 2,1 0,7 0,6 

Letras e estudos culturais, 
incluindo Psicologia, Filosofia 
e Religião 

3,7 1,5 2,5 1,3 3,6 0,8 

Artes e Ciência da Arte 2,7 1,9 0,2 0,8 4,4 1,7 

Outra 20,5 14,1 5,4 7,0 4,7 3,1 
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em comparações de médias e frequências devidamente acompanhadas dos testes estatísticos 
apropriados.  

 

4 Resultados e discussão 

Diferentes resultados obtidos reafirmam o hiato de gênero em empreendedorismo (ver 
os primeiros seis itens na tabela 2), enquanto outros não. As comparações mulher-homem 
com diferenças estatisticamente significantes entre resultados (destacadas em amarelo na 
tabela 2) apresentam as estudantes com nível mais baixo de intenção empreendedora (menos 
para o México) e mais frequentemente querendo um emprego para cinco anos após a 
formatura (menos para o Brasil).  

 

Tabela 2- Comparações 

 

Portanto, os itens “quero ser um(a) empregado(a)”, “tentando iniciar um negócio”, “já 
tenho um negócio” e “número de empregados” devem ser descartados para comparação entre 
gêneros para cada país. Tal fato impede a confirmação da proposição P5 (“Os negócios das 
estudantes são menores...”). Usando uma ideia de exclusão hipotética e tomando-se apenas 
um país por vez, se o Brasil não estivesse na análise, o número de itens descartados seria 
maior e menos proposições poderiam ter alguma confirmação. O mesmo não ocorreria se a 
Colômbia ou o México, países com menos comparações estatisticamente significantes, não 
estivesse na análise. 

A confrontação das cinco proposições com os dados apresenta resultados mistos. Como 
indica a tabela 2, vários resultados têm (e outros não têm) diferenças estatisticamente 
significantes para pares de amostra mulher-homem nos países para cada item considerado. 
Todas as comparações destacadas em amarelo na tabela 2 (pois são estatisticamente 
significantes) confirmam o hiato de gênero já caracterizado na literatura e sintetizado nas 
proposições P1 a P3. Adicionalmente, como P5 não pode ser confirmada (segundo explicação 
acima), a última proposição a confrontar aos dados é P4, que se confirma para o Brasil e o 
México apenas. 

A tabela 2 sugere um considerável decréscimo da proporção de estudantes que querem 
ser empregados entre os dois momentos, imediatamente após a formatura e cinco anos após a 
formatura. É um resultado que também ocorre no relatório internacional do GUESSS (Sieger, 
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Fueglistaller e Zellweger, 2014), que cobre 34 países, incluindo Brasil, Colômbia e México. 
Similarmente, repetindo outro de nossos resultados, o relatório indica que o decréscimo das 
porcentagens de estudantes que querem ser empregados imediatamente após a formatura é 
absorvido como aumento dos porcentuais de ser empreendedor cinco anos após a formatura. 

Também na tabela 2, o decréscimo brasileiro é o menor, com o masculino sendo maior 
do que o feminino. Essa observação reforça a existência do hiato de gênero (proposição P1). 
Para os outros países, todos os decréscimos ocorridos são superiores a 45%, sendo o feminino 
mais alto do que o masculino, o que contradiz P1. Uma explicação possível para essa 
diferença entre os resultados do Brasil em relação aos demais países é a diferença de 
constituição das amostras, dado que a amostra brasileira tem menor concentração de 
respondentes nos campos de estudo Administração e Engenharia/Arquitetura. Em estudos 
precedentes, notou-se que esses dois campos de estudo apresentam os níveis mais elevados de 
intenção empreendedora (Lima et al., 2014; Sieger, Fueglistaller e Zellweger, 2014). Assim, 
poder-se-ia facilmente pensar que as estudantes tendem a inverter o hiato de gênero 
particularmente nesses dois campos de estudo – algo que parece atrativo e promissor para 
estudos futuros mais aprofundados sobre mulheres não impulsionadas por necessidade no 
empreendedorismo. 

O exercício de se tentar fazer variadas comparações com os elementos da tabela 2 é 
limitado pela contraindicação de se fazer comparações entre países cujas amostras totais 
apresentam grande discrepância de tamanho. Tal tipo de comparação poderia gerar resultados 
distorcidos que deveriam ser considerados com muita precaução (Williams, 1991), o que 
justifica nossa parcimônia ao tratarmos de diferenças entre países neste trabalho. Uma solução 
clássica para a limitação é, primeiro, retirar randomicamente das maiores amostras o mesmo 
número de respostas da menor amostra e, a partir daí, padronizar o tamanho de todas as 
amostras segundo o tamanho da menor (Williams, 1991). Com tal procedimento, a riqueza de 
detalhes obtida com o alto número de respostas de uma ou outra das amostras tornar-se-ia 
inútil para se tornarem possíveis as comparações entre amostras menores, mas de tamanho 
equilibrado. Para se evitar esse trade-off de possibilidades não atrativas, uma abordagem mais 
interessante seria a ampliação da coleta de dados para as amostras nacionais e conseguinte 
padronização de seus tamanhos com um número elevado de respostas. Essa é uma 
possibilidade para a próxima edição da coleta bienal e internacional de dados do GUESSS, 
mostrando-se como uma solução atrativa para melhores estudos futuros em colaboração entre 
coordenadores do GUESSS de diferentes países. 

Outros resultados mostram que as estudantes não apresentam claras diferenças em 
comparação aos estudantes homens em relação ao quanto avaliam o clima de sua IES como 
propício à aprendizagem e ao comportamento ligados ao empreendedorismo (p > 0,05 nos 
testes t). Elas superam os estudantes homens quanto ao nível de sua percepção da 
aprendizagem que ocorre nas disciplinas e atividades de empreendedorismo no Brasil (média 
= 4,67 e 4,59, respectivamente; p < 0,05 no teste t), mas não na Colômbia ou México (p > 
0,05 nos testes t). Em comparação com os estudantes homens, elas consideram o 
empreendedorismo ligeiramente mais arriscado na Colômbia (média = 4,19 e 3,94, 
respectivamente; p < 0,05 no teste t), mas não se pode dizer o mesmo para o Brasil ou para o 
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México (p > 0,05 nos testes t). 

As frequências da informação “Eu não fiz disciplina em empreendedorismo ainda” para 
estudantes mulheres e homens são respectivamente 60,2% e 56,2% para o Brasil 
(χ2

(1)=19,744; p < 0,05), 44,0% e 47,0% para a Colômbia (χ2
(1)=0,728; p > 0,05) e 28,3% e 

31,6% para o México (χ2
(1)=0,809; p > 0,05). Há independência estatística entre as amostras 

feminina e masculina apenas para os dois últimos países. Portanto, apenas as diferenças para 
Colômbia e México podem ser consideradas, o que indica que as respondentes mulheres mais 
frequentemente fizeram uma ou mais disciplinas em empreendedorismo em ambos os países. 
Elas estão mais próximas dos estudantes homens na frequência de terem informado que 
fizeram ao menos uma disciplina obrigatória no México (mulheres: 41,5%; homens: 41,2%; 
χ2

(1)=0,006; p > 0,05), o único país que apresenta independência entre as amostras na 
comparação. Os outros dois não têm tal independência e suas comparações não podem ser 
consideradas: Brasil (mulheres: 28,5%; homens: 29,7%; χ2

(1)=2,461; p < 0,05) e Colômbia 
(mulheres: 25,2%; homens: 19,2%; χ2

(1)=4,118; p < 0,05). 

O fato de que a maioria dos respondentes é mulher (exceto para o México) sugere que 
elas estão particularmente interessadas em questões relacionadas à carreira e ao 
empreendedorismo. O fato converge com a superioridade (55,4%) de respostas femininas no 
trabalho de Lima et al, (2015a), que usou os mesmos métodos que a pesquisa aqui apresentada 
e dados do GUESSS brasileiro para estudar uma amostra de 25.751 estudantes (mulheres e 
homens) de 37 IES brasileiras. Em seus resultados, as mulheres foram a maioria (54,8%) 
querendo mais EE em sua formação. 

As amostras brasileiras foram as únicas a terem dados também sobre a classe social dos 
respondentes. Assim, com essas amostras, foi possível identificar elementos interessantes que 
poderiam ser mais profundamente analisados no futuro usando-se novas amostras para os 
mesmos três países, ou mesmo mais, na AL se todas elas contiverem dados do mesmo tipo 
sobre classe social. Um resultado que parece particularmente promissor para 
desenvolvimentos futuros é que, de acordo com os dados brasileiros, o hiato de gênero 
relativo à intenção empreendedora tende a decrescer à medida que baixa a classe social dos 
estudantes universitários (não confundir simplesmente com o nível de renda da família deles). 
Isso contradiz o que pode ser deduzido da literatura internacional sobre a relação entre classe 
social e empreendedorismo, que enfatiza uma maior tendência a empreender da classe média 
alta (Lima, Nelson e Nassif, 2014). Uma razão para essa maior tendência é a capacidade mais 
desenvolvida das classes sociais mais elevadas para apoiar o empreendedorismo de seus filhos 
devido à grande diversidade de recursos econômicos e não econômicos que podem oferecer a 
eles (Aldrich, Renzulli e Langton, 1998). 

Além disso, para as estudantes, a intenção empreendedora torna-se clara e 
sistematicamente mais alta à medida que o nível de educação de seus pais decresce (um dos 
indicadores usados para determinar a classe social da família dos estudantes). O mesmo 
ocorre com a autoeficácia. Os resultados repetem os de Lima, Nelson e Nassif (2014), que, 
adicionalmente, caracterizam um hiato de gênero menor para uma classe social mais baixa 
para o Brasil. Os autores obtiveram seus resultados a partir de comparações entre quatro 
amostras de respondentes do GUESSS 2011: 7.690 mulheres estudantes e 5.720 homens 
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estudantes de uma IES frequentada pela classe média baixa, assim como 782 mulheres 
estudantes e homens estudantes 615 de uma IES frequentada pela classe média alta. 

A relação entre empreendedorismo e classe social é importante e tem um considerável 
impacto no desenvolvimento econômico, o que é também demonstrado para a AL (Kantis, 
Federico e Trajtenberg, 2012) – o conceito de classe social define-se pelos capitais 
econômico, cultural, social e simbólico das famílias (Bourdieu, 1984). As combinações da 
classe social e do empreendedorismo com a EE parecem importantes na explicação da 
preparação para o empreendedorismo e dos níveis de intenção e autoeficácia empreendedoras 
dos estudantes universitários, particularmente para as mulheres (Lima, Nelson e Nassif, 
2014). Portanto, as interações entre empreendedorismo, classe social e EE poderiam ser úteis 
para se entender um fato recorrente constatado em estudos internacionais (no GEM e no 
GUESSS, por exemplo): que normalmente há níveis mais elevados de indicadores de 
empreendedorismo (TEA, intenção empreendedora, autoeficácia empreendedora, etc.) em 
países em desenvolvimento. Estes têm uma porção expressiva da população nas classes 
sociais mais baixas, como se vê em muitos países latino-americanos. 

 

5 Conclusão 

As maiores surpresas originadas nas respostas dos estudantes concernem à falta de 
confirmação das proposições P1 a P5 em diferentes países em relação aos itens da tabela 2 
quanto a aspectos tais como intenção empreendedora, autoeficácia, ter um negócio, apoio dos 
pais e número de empregados. Elementos do hiato de gênero e o apoio mais elevado dos pais 
para as mulheres não se confirmam para todas as situações. Isso não implica necessariamente 
a negação do hiato e do apoio mais elevado dados às mulheres nem nega a possibilidade de 
inversão do hiato de gênero nas situações e países considerados. Em outras palavras, as 
estudantes poderiam até mesmo ser superiores em itens como a intenção empreendedora e a 
autoeficácia em alguns países – por exemplo, Colômbia e México. Para itens como “tentando 
iniciar um negócio” e “número de empregados”, isso poderia acontecer para todos os países 
considerados. Assim sendo, estudos futuros mais detalhados sobre o conjunto de itens da 
tabela 2 são recomendáveis para os três países. Se uma inversão do hiato de gênero for enfim 
confirmada, seria importante investigar as razões do fato e suas implicações para a 
administração e a elaboração de políticas públicas relativas à EE dirigida tanto às mulheres 
quanto aos homens. Os resultados desse tipo de investigação poderiam se combinar a outros 
estudos, como os de Lima et al. (2015a, 2015b), visando-se um quadro mais amplo e 
profundo de melhorias da EE nos países latino-americanos.  

Adicionalmente, como demonstrado com estatísticas fora das tabelas 1 e 2, as 
estudantes têm uma frequência ligeiramente mais alta que os estudantes homens quanto a 
fazerem disciplinas de empreendedorismo em IES Colombianas e Mexicanas. O fato pode ser 
um sinal de que as estudantes têm maior interesse pela preparação dirigida ao bom 
entendimento do empreendedorismo e à exploração de oportunidades para empreender – 
particularmente nesses dois países. 

Finalmente, outra sugestão promissora para estudos futuros é investigar as conexões 
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entre empreendedorismo, classe social e EE na América Latina dando-se atenção 
especialmente às mulheres não impulsionadas por necessidade ao empreendedorismo, que são 
as estudantes universitárias, e a seu potencial diferenciado para produzir desenvolvimento 
socioeconômico. 
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