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Resumo
O objetivo principal deste artigo é apresentar o Instrumento de Mensuração da Atitude
Empreendedora – IMAE, desenvolvido para as condições brasileiras. Inicialmente, é feita
uma discussão sobre os estudos e conceitos de empreendedorismo e empreendedor. Após, é
apresentado o conceito de potencial empreendedor e um instrumento para medí-lo: o Carland
Entrepreneurship Index – CEI, bem como resultados de várias aplicações no Brasil.
Finalmente, descreve-se o IMAE, desenvolvido a partir das ações do empreendedor relativas a
planejamento, realização, poder e inovação. A escala de 36 itens foi respondida por 290
proprietários gerentes de pequenas empresas varejistas de Brasília. Os respondentes
apresentaram uma alta média de atitude empreendedora. A análise fatorial indicou a presença
de dois fatores denominados: 1) Prospecção e Inovação e 2) Gestão e Persistência. A escala
demonstrou ter validade e confiabilidade, que deverão ser confirmados em outros estudos.

[EMF1] Comentário: Substitui
do –questão por gestão
[EMF2] Comentário: Substituí
do viabilidade por validade

Introdução
O empreendedorismo, tema relevante e atual, ainda é recente no campo acadêmico, no
qual os primeiros movimentos, diz Souza (2001), surgiram nos anos 1940, com a criação de
disciplinas e pesquisas na Harvard Business School e, nos anos 1950, com a instituição da
International Council for Small Business. Desde 1946, a Universidade de Harvard possui linha
de pesquisa e estudos específicos sobre empreendedorismo, associando o termo muito mais a
uma maneira de gerenciar do que a uma função econômica específica ou características de um
indivíduo.
Gimenez et al (2001, p.10) dizem haver, atualmente, uma consolidação do
empreendedorismo como uma área do conhecimento com status científico e citam como
exemplo disso a criação de uma divisão de estudos nessa área pela Academy of Management,
em 1987, que definiu empreendedorismo como o “estudo da criação e a administração de
negócios novos, pequenos e familiares, e das características e problemas especiais dos
empreendedores” (GIMENEZ et al, 2001, p.10). Aldrich ao referir-se que nos Estados Unidos

existe quase meia centena de periódicos técnico-científicos sobre empreendedorismo indica a
expansão do tema no meio acadêmico americano (ALDRICH, 2005, p.452).

[EMF3] Comentário: Substituí
dp relacionou empreendedorismo
por definiu
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No Brasil o interesse da academia pelo tema é ainda mais recente, mas é crescente. Já
existe desde 2000 um evento anual denominado Encontro de Estudos de Empreendedorismo e
Gestão de Pequenas Empresas (EGEPE) e no Encontro Nacional dos Programas de Pós
Graduação em Administração (ENANPAD), em 2003, foi criada uma área dedicada ao tema.
Apesar do interesse, com freqüência são apontadas as fragilidades teórica, conceitual e
metodológica da área. e o caráter exploratório das pesquisas sobre empreendedorismo e o
empreendedor (SOUZA, 2001).
Buscando contribuir para o desenvolvimento da pesquisa sobre empreendedorismo e
especialmente sobre o empreendedor no contexto brasileiro, este artigo apresenta nas duas
próximas seções breve discussões sobre os conceitos de empreendedorismo e empreendedor.
A terceira seção consiste na apresentação do conceito de potencial do empreendedor e do
instrumento para sua mensuração desenvolvido por Carland e associados – o CEI - Carland
Entrepreneurship Index- e os resultados de algumas de suas aplicações. Finalmente, na quarta
seção é apresentado o Instrumento de Mensuração da Atitude Empreendedora, o IMAE, os
conceitos que o embasam, as diferentes etapas realizadas na sua aplicação a uma amostra de
pequenos empresários de Brasília que levaram até as conclusões sobre a validade e
confiabilidade do instrumento.
1. Em busca de teoria para o empreendedorismo
Schumpeter (1982) em uma abordagem econômica vincula empreendedorismo à
inovação e ao desenvolvimento econômico e define, de um modo geral, como sendo a
introdução de uma nova técnica, um novo produto, novas fontes de recursos ou, ainda, uma
nova forma de organização industrial. Estando, assim, a essência do empreendedorismo na
percepção e no aproveitamento das novas oportunidades no âmbito dos negócios, em uma
nova maneira de combinar e utilizar os recursos. Para Schumpeter (1982), o sistema
capitalista pode ser explicado pelas condições criadas pelo empreendedorismo, que
proporcionam novas formas de organização industrial. O empreendedorismo, diz esse autor,
pode ser a caricatura de uma sociedade, mas, é, também, o cenário institucional para o
capitalismo, que, por sua vez proporciona o desenvolvimento de sua cultura.
A teoria do empreendedorismo de Schumpeter, conforme Swedberg (2000, p.12), é a
tentativa de construir um novo tipo de teoria econômica, com uma abordagem interdisciplinar,
que, ao longo do tempo, vem incorporando enfoques da psicologia, da sociologia, da história
econômica.
A estrutura industrial, bem como a interação de estratégias com o meio ambiente,
componentes fundamentais do empreendedorismo. Na visão de Lipset (2000),
empreendedorismo é um conceito vinculado à economia de mercado. Da mesma forma,
Kirzner (1973) refere-se ao fenômeno empreendedorismo de uma forma simples como sendo
um comportamento competitivo que propulsiona o processo de mercado. Montoya (2000)
refere-se ao empreendedorismo como processo de inovação e de descoberta de oportunidades
de produtividade e de lucro. Esse processo para vários pesquisadores shumpeterianos e a base
para criação de novos empreendimentos e, consequentemente, do desenvolvimento
econômico.
Mais recentemente, ao estudar o modelo americano de empreendedorismo, Carland et
al. (1997), apresentam como condição básica para o desenvolvimento de novos
empreendimentos uma ambiência propícia á inovação, a possibilidade de que os atores
envolvidos no processo assumam risco calculado e desenvolvam um comportamento criativo.

3
Para esses autores décadas de pesquisas e teorização indicam a confluência desses fatores na
conformação do fenômeno empreendedorismo.
Nessa linha, Souza (2001, p.31) ressalta inovação como componente principal do
fenômeno do empreendedorismo, e dimensão do perfil do empreendedor, como ator especial
para o desenvolvimento econômico.
2. A diversidade dos conceitos de empreendedor
Assim como são inúmeros os conceitos de empreendedorismo, muitos são os estudos e
pesquisas para identificar características, comportamentos, atitudes do empreendedor. A
dificuldade tem sido a ausência de uma definição de consenso, levando a discordâncias na
conceituação do empreendedor.
Schumpeter (1982) identifica o empreendedor como o inovador que representa uma
fonte para toda a mudança dinâmica da economia. Para esse autor o sonho do empreendedor é
encontrar um “reino” só para ele - o desejo de poder e independência -, conquistar este
“reino”– ser bem sucedido -, e criar – ter a satisfação de fazer acontecer. O empreendedor é o
agente que aciona e mantém em marcha o motor capitalista criando, constantemente: novos
produtos, novos métodos de produção, novos mercados, que se sobrepõem aos antigos
métodos menos eficientes e mais caros. Enfim, realizando a “destruição criativa”
(SCHUMPETER, 1982).
Estudiosos deste tema têm vinculado muitas variáveis ao comportamento do
empreendedor, como é o caso: de Chandler (1990) que chama a atenção para as variáveis
competência e experiência ligadas a escolhas estratégicas; de Weick (1979) que diz possuírem
os empreendedores um diferencial por usarem suas competências, experiências e
conhecimentos para escolher estratégias de negócios e ambiente organizacional, bem como,
serem as habilidades de pensar e entender básicas para escolhas estratégicas ao desenvolver
novos empreendimentos; e Carland et al. (1984) que caracterizam o empreendedor pelas suas
atividades criativas, manifestadas pela combinação inovadora de recursos para o lucro.
McClelland (1972) relaciona empreendedor à necessidade de sucesso, de
reconhecimento, ao desejo de poder e de controle. Em suas pesquisas esse autor define
“necessidade de realização” - vontade humana de se superar e de se distinguir, englobando um
conjunto de características psicológicas e comportamentais que compreendem, entre outras,
gosto pelo risco moderado, iniciativa e desejo de reconhecimento - como a principal força
motivadora do comportamento empreendedor.
Carland et al. (1997) apresentam três características maiores da personalidade
empreendedora, ou seja, a propensão a assumir riscos, a preferência pela inovação e pela
criatividade, e a necessidade de realização. A inter relação desses fatores são essenciais para a
diferenciação dos empreendedores de outros atores corporativos. Isso reforça a
conceitualização do empreendedor como a de realizador, criativo e tomador de riscos, o que é
associado ao empresário que concentra seus esforços para o lucro e crescimento do seu
negócio, ou, ainda, que busca a inovação, normalmente procurando melhorias para os
produtos, serviços e procedimentos já estabelecidos.
No entanto, uma das maiores dificuldades encontradas para entender o papel do
empreendedor no desenvolvimento de novos empreendimentos é a ausência de informações
seguras sobre diferentes avaliações de seu comportamento.
Com a finalidade de proporcionar mais elementos para discutir esses conceitos, o
objetivo deste trabalho é apresentar resultado de pesquisa realizada no Brasil, que partindo da
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aplicação da escala de Carland et al (1992) para mensurar o potencial empreendedor, criou
escala de medida da atitude empreendedora, IMAE. O intuito é apresentar a experiência com
a construção e validação dessa escala na expectativa de que críticas e sugestões venham
melhorá-la e que, por fim, se possa ter uma escala brasileira fruto de um trabalho de pesquisa.
3. Mensurando o Potencial Empreendedor
Criar instrumentos de medida é uma tarefa complexa que implica em muitos passos
para que os mesmos possam ser aceitos dentro de um intervalo de confiabilidade. No entanto,
esse esforço torna-se fascinante, pela riqueza do fenômeno empreendedorismo, e importante,
por possibilitar que sejam galgados degraus na construção teórica - metodológica do conceito.
Carland e Carland (1998), com a finalidade de determinar a propensão de um grupo de
indivíduos para o desenvolvimento do seu potencial empreendedor, realizaram pesquisa cujos
resultados deram suporte à criação empírica de um modelo. Esses autores aplicaram testes em
um grupo de alunos, visando medir a necessidade de realização, preferência pela inovação, e a
propensão a aceitar riscos, relacionando os resultados com o conceito de empreendedorismo.
Cabe aqui dizer que os fatores realização, inovação, e risco, embora componentes do
potencial empreendedor, não são suficientes para explicar o potencial empreendedor e,
provavelmente outros fatores poderão afetar esse potencial.
Carland et al. (1984) consideraram o empreendedor como aquele que estabelece e
gerencia um negócio com o propósito principal de lucro e crescimento e é caracterizado,
principalmente pelo comportamento inovador, empregando práticas de gerenciamento
estratégico no negócio. Além disso, segundo Carland (1984), empreendedora é a pessoa que
identifica uma oportunidade, utiliza-se de criatividade para aproveitá-la e é capaz de
programar a sua visão, mesmo que corra riscos moderados, possuindo, assim, as
características para realizar com sucesso todo o processo de inovação. Para identificar os
empreendedores em potencial Carland e associados criaram um instrumento que tem sido
usado com muita freqüência inclusive no Brasil.
O instrumento para medir o potencial empreendedor, Carland Entrepreneurship Index
– CEI - é resultado de pesquisa sobre empreendedorismo, na qual os autores basearam-se em
vários estudos como os de: McClelland (1961), e principalmente os de Carland, 1982;
Carland, Hoy, Boulton & Carland, 1984, 1988; Carland, Carland, & Hoy, 1982, 1983, 1988;
Carland & Carland, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1991, 1992 (CARLAND, CARLAND &
HOY, 1992, p. 1-2).
O CEI é um questionário de auto-resposta com 33 frases afirmativas em pares, no
formato de escolha forçada e seu objetivo é identificar o potencial empreendedor atual dos
respondentes. Por meio de uma escala preferencial, o respondente, ao preencher o
questionário, baseando-se na sua personalidade e preferências, será enquadrado como mais ou
menos empreendedor. A escala, no dizer de Carland et al (1992), não objetivou criar
tipologias dicotômicas de ser ou não empreendedor. No entendimento desses autores, um
indivíduo desloca-se sobre um continuum onde todos seriam empreendedores (mais ou
menos) em função da maior ou menor presença das características avaliadas. O CEI foi
desenvolvido por Carland et al (1992), obtendo um coeficiente de confiabilidade Alfa de
Cronbach =0,73. Cabe ressaltar que para esses autores o CEI foi construído não para ser
usado como palavra final, mas como uma ferramenta que indique tendências de uma postura
empreendedora.

[EMF4] Comentário: Eliminei
o CEI daqui por que vai ser falado
abaixo.

[EMF5] Comentário: liminei
osub-título referente ao SEI para
dar maior destaque ao IMAE.
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A maior ou menor presença das características empreendedoras em um indivíduo
coloca-o, segundo a escala do CEI, entre os valores de 0 a 33 pontos, contidos em três
categorias, conforme o quadro abaixo.
Categoria

Pontuação

MicroEmpreendedor

De
0 a 15 pontos

Características Gerais
Possui negócio, não visa crescimento direto, pode se tornar uma
referência em sua cidade ou comunidade.
Vê seu negócio como fonte primária para a renda familiar ou para
estabelecer emprego familiar. Considera sua empresa importante para
sua vida, mas poderá buscar satisfação pessoal em atividade externa
ao seu negócio.

Empreendedor

De
16 a 25 pontos

O sucesso pode ser medido pelo seu grau de liberdade e pela
estabilidade de seu negócio.
Concentra seus esforços no lucro e crescimento de seu negócio. Seus
objetivos são mais ousados que os do micro-empreendedor, mas ao
atingir o seu foco poderá mudar para interesses externos ao seu
negócio.
Busca a inovação, procura melhorias para os produtos, serviços e
procedimentos já estabelecidos, ao invés de engendrar algo totalmente
novo, pois essas melhorias possuem menos probabilidades de
desestabilizar o caminho para o sucesso, o que é muito importante.

MacroEmpreendedor

De
26 a 33 pontos

O sucesso pode ser simbolizado pelo reconhecimento, admiração e
riqueza.
O próprio envolvimento com seu negócio é o caminho para a autorealização. Associa seu sucesso ao crescimento e lucro de seu negócio,
seu interesse não é monetário, mas, sim, o seu sucesso pessoal, para
dominar o seu mercado.

É considerado inovador e criativo, busca novos caminhos para
transformar seus sonhos em novos produtos, mercados, indústrias e
desafios. Vê seu negócio como um meio de mudar a indústria e tornarse uma força dominante. Seus esforços giram em torno do seu
empreendimento com força e determinação.
Quadro 1 – Micro Empreendedor, Empreendedor e Macro Empreendedor.

Fonte: Carland et al (1992)
Carland et al (1992) concluíram que o empreendedorismo é uma função de,
principalmente, cinco elementos: necessidade de realização, criatividade, propensão à
inovação, ao risco e à postura estratégica, este último um fator que esses autores ligam à
busca de oportunidades. Os trinta e três itens do CEI distribuem-se entre essas características,
12 itens para Traços de Personalidade, 5 para Propensão à Inovação, 3 para Propensão ao Risco e 13
para Propensão à Postura Estratégica.

No Brasil uma das aplicações do CEI foi realizada por Inácio (2002), que o utilizou,
em sua pesquisa, junto a donos das empresas de incubadoras tecnológicas do estado do
Paraná, obtendo 73 questionários respondidos. Como parte de sua análise, Inácio (2002)
verificou a validade do instrumento e obteve um Alfa de Cronbach (=0,55).
Inácio (2002) buscou identificar a relação entre cada um dos 33 pares de perguntas da
escala utilizada – CEI - com os traços de personalidade (necessidade de realização e
criatividade), propensão à inovação, propensão ao risco e propensão à postura estratégica
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(busca de oportunidades), características identificadas por Carland et al (1992) para o
desenvolvimento do potencial empreendedor.
Outra pesquisa no Brasil utilizando a escala CEI foi realizada em Brasília, DF, por
Kornijeznk (2004) que treinou equipe, visando internalizar em seus membros maior
compreensão e importância da correta utilização da mesma. Cada pessoa da equipe foi
responsável pela aplicação do questionário de forma presencial junto aos donos de academias
de ginástica e restaurante, que, também, avaliaram as questões.
Os questionários foram coletados em um total de 169, de março a abril de 2004. Foi
realizada análise descritiva dos dados mostrando que em relação ao tempo de funcionamento,
as empresas concentraram-se entre 4 e 12 anos, aproximadamente 66%. Em 47% das
empresas o número de funcionários concentrou-se entre 10 a 14, predominando os de sexo
masculino.
Na análise dos componentes principais, com tratamento pairwise foram definidos
quatro componentes, e na análise fatorial dos eixos principais o melhor resultado foi a solução
com quatro fatores. A precisão entre os fatores, medida pelo Alfa de Cronbach, variaram de
0.50 a 0.42. Dos 33 itens somente 22 permaneceram no instrumento, sendo 11 deles excluídos
por não apresentarem carga fatorial mínima maior do que 0.30. Esses resultados podem ter
várias explicações tais como o tipo de amostra trabalhada, o fato do CEI ter sido desenvolvido
nos Estados Unidos e, portanto em população de cultura diferente da brasileira. Inclusive os
autores dessa escala, Carland, Carland e Hoy (1992), aplicaram a escala na Finlândia
encontrando resultados diferenciados dos primeiros, mostrando que as características
relacionadas ao potencial empreendedor têm intensidades individuais relativas, sendo
diferentes em distintas culturas.
Dessa forma, seria fundamental, realizar alguns ajustes no CEI ou construir nova
escala para a realidade do Brasil, opção que predominou. Esse foi o porquê de se iniciar o
estudo que deu origem a construção de uma escala de medida de atitude empreendedora com
estudos em amostras nacionais – o IMAE.
4. Uma Escala Nacional de Medida de Atitude Empreendedora: o IMAE
A partir dos resultados das pesquisas acima referidas foi sentida a necessidade de criar
uma escala de medida para a atitude empreendedora, baseada nas características da sociedade
brasileira. Para tal foi desenvolvido um estudo com o objetivo de construir e validar essa
escala.
Inicialmente, procurou-se delinear o domínio da pesquisa, empresas e seus contextos
organizacionais, sem grandes preocupações com a definição do fenômeno empreendedorismo,
em si. A partir da matriz de características empreendedoras, desenhada por Souza (2005),
foram geradas questões como: o que representa realização com características
empreendedoras? O que é inovar para o empreendedor? Como relacionar poder e
planejamento com empreendedorismo? O que representa correr risco para o empreendedor?
Além disso, para embasar este estudo foram considerados os conceitos de atitude e
empreendedorismo. O conceito de atitude foi considerado como a predisposição aprendida, ou
não, para atuar de forma empreendedora. A questão de ser empreendedora representa, para
esse trabalho, agir de forma inovadora, planejada, criativa, com persistência e coragem,
estabelecendo redes sociais. Essas características foram agrupadas em quatro dimensões, a
saber, planejamento, realização, poder e inovação. Planejamento, representando a
predisposição para gerenciar o empreendimento, obtendo informações acompanhando-o e
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avaliando-o sistematicamente. Realização, a predisposição para ter iniciativas, tomar
decisões, atingir objetivos, cumprir metas, buscar oportunidades e aceitar riscos. Poder,
representando a predisposição para liderar, influenciar nas ações e resultados do
empreendimento, estabelecer redes sociais, desenvolver a autoconfiança. Finalmente,
inovação, considerada como a predisposição para agir de forma inovadora, criativa, construir
diferenciais competitivos e produtivos.
Com base no trabalho de Lopez Júnior (2005), este estudo utiliza o conceito de atitude
empreendedora como sendo a predisposição aprendida, ou não, para agir de forma inovadora,
autônoma, planejada e criativa, estabelecendo redes sociais.
Resumindo, as etapas seguidas para construção do Instrumento de Mensuração da
Atitude Empreendedora – IMAE, que consta do Apêndice A, foram a fundamentação teórica,
com o conceito de atitude empreendedora associado a dimensões como planejamento,
realização, poder e inovação; as etapas técnicas; a aplicação do instrumento, e as análises
estatísticas.
O IMAE foi elaborado de forma estruturada, com 36 itens afirmativos, utilizando a
escala tipo Likert de atitude de 10 pontos (1-Nunca a 10-Frequentemente). O fato de serem
utilizados dez pontos e não menos, na escala Likert, estudos demonstram que não afetam a
consistência interna (BENDING, 1954; KORMORITA, 1963; MATTEL E JACOBY, 1971;
apud PASQUALI, 1999), a estabilidade teste-reteste (JONES 1968; VAN DER VEER,
HOWARD e ÁUSTRIA, 1970; GOLDSAMT, 1971; MATTEL e JACOBY, 1971; apud
PASQUALI, 1999) e nem a validade concorrente e preditiva (MATTEL E JACOBY, 1971,
1972; apud PASQUALI, 1999). Do ponto de vista teórico a escolha desse tipo de escala tem
suporte na própria definição de Likert de que uma atitude constitui uma disposição para a
ação, além de considerar que as propriedades psicológicas, atitude mais especificamente, têm
magnitudes, por isso é que podem ser medidas (PASQUALI, 1999).
Com o objetivo de medir a freqüência com que os respondentes expressaram a
representação que fazem do que se deseja medir – atitude empreendedora, descrita nos itens,
procurou-se colocar, na construção dos mesmos, situações claras e precisas, frases curtas e
simples.
Os 54 itens inicialmente elaborados com objetivo de identificar se representavam o
que se desejava medir – atitude empreendedora - foram submetidos à análise de oito juízes,
escolhidos por serem considerados especialistas no construto em estudo. Dessa análise
somente 36 itens, aqueles que representaram a concordância de cerca de 70% dos juizes,
permaneceram distribuídos nas quatro dimensões em estudo, distribuídos da seguinte forma:
treze em Planejamento; nove em Realização; oito em Poder e seis em Inovação (LOPEZ
JÚNIOR, 2005).
A amostra do estudo, composta de 290 proprietários gerentes, com aproximadamente
9 respondentes por item, viabilizou a realização de análise fatorial, cumprindo, assim, a
determinação de Pasquali (1999). Pequenas empresas varejistas, vinculados ao Projeto
Empreender, no DF, constituíram a amostra de estudo.
Foram realizadas várias análises. Na análise do valor das médias, desvios padrão,
moda e freqüência das variáveis, foi observado que os proprietários gerentes tinham com
freqüência as atitudes descritas nas questões do instrumento.
A partir da análise fatorial procurou-se verificar quantas das quatro dimensões
Planejamento, Realização, Poder e Inovação foram realmente medidas pelo IMAE. Com essa
análise os itens foram reorganizados, sendo um deles eliminado e das quatro dimensões
somente duas foram considerados como fatores positivos para medir a atitude empreendedora
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dos atores estudados. Esses dois fatores receberam novas denominações de acordo com as
características dos itens que os constituíram.
A análise dos resultados encontrados na pesquisa demonstrou a presença da atitude
empreendedora nos grupos estudados. O IMAE obteve índices estatisticamente confiáveis em
relação a sua construção como pode se observar a seguir.
Na análise estatística exploratória foi realizada análise fatorial, verificando-se pela
análise dos Componentes Principais (PC), um alto número de valores superiores a 0,30, um
índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 0,90, e a presença de um ou dois componentes. As
análises fatoriais dos eixos principais (PAF) foram realizadas para 2 fatores, obtendo-se bons
resultados. O Fator 1, denominado Prospecção e Inovação apresentou um índice de
consistência interna  = 0,89, e itens com cargas fatoriais variando entre 0,33 e 0,71, sendo
que o Fator 2, Gestão e Persistência apresentou um índice de consistência interna  = 0,87 e
itens com cargas fatoriais variando entre 0,31 e 0,64.
Ao desenvolver o IMAE escolheu-se como variável a ser medida atitude
empreendedora e procurou-se dar um embasamento teórico, conceituando-se essa variável
partindo de uma revisão de literatura e da construção de uma matriz conceitual. Inicialmente
foi validada a escala que poderíamos chamar de piloto, em um estudo exploratório.
É conveniente destacar limitações como as provenientes da amostra utilizada na
pesquisa e, principalmente de não ser possível afirmar que outros atores não envolvidos em
ações dos setores estudados possam apresentar percepções diferentes. Além disso, embora o
IMAE (Apêndice A) tenha obtido bons índices no estudo exploratório, ressalta-se que essa
escala continua em construção, passando pelo processo de análise confirmatória, sendo
revalidada em outros contextos com diferentes populações, culturas diferenciadas, ampliando
sua aplicação e confiabilidade, na busca por uma maior compreensão da representação social
do fenômeno empreendedorismo no Brasil.
A construção de uma escala confiável para medir a atitude empreendedora representa
uma contribuição para a formação de competências empreendedoras, não só em nível
acadêmico como, também, em nível das organizações, possibilitando orientação para seleção
de pessoas e elaboração de programas de capacitação.
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APÊNDICE A
Instrumento de mensuração de atitude empreendedora - IMAE

Nunca

Frequentemente
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