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RESUMO 

 

Um novo cenário econômico e produtivo se estabeleceu com a crescente 

internacionalização das relações econômicas e com o desenvolvimento e emprego 

de tecnologias complexas. Em consequência, passou-se a exigir profissionais 

qualificados tecnicamente para atender à demanda de um mercado flutuante e 

desigual, em rápida transformação. A partir das novas exigências, o Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais (SEBRAE-MG) priorizou 

ações educacionais voltadas para a formação de jovens empreendedores com 

capacitação gerencial para suprir a formação de gestores de nível técnico, sobretudo 

para as micro e pequenas empresas. Com base neste cenário, este estudo visa 

investigar quais as contribuições da Formação Empreendedora proposta pelo 

Sistema SEBRAE para atuação profissional dos egressos das Escolas de Formação 

Gerencial em Minas Gerais. Foi realizado um estudo de caso de caráter descritivo e 

quantitativo nas EFG situadas nas cidades de Arcos, Belo Horizonte, Cataguases, 

Contagem, Itabira, Nova Lima, Pedro Leopoldo e Sete Lagoas, por meio de um 

questionário estruturado aplicado a 221 egressos. Posteriormente, para análise mais 

aprofundada desses resultados, foi realizada uma pesquisa qualitativa direcionada 

exclusivamente a 17 egressos da EFG Pedro Leopoldo, selecionados de acordo 

como ano de formação compreendido no período de 1999 a 2015. Os resultados 

gerais demonstraram que mais de 90% dos egressos avaliaram o Curso de 

Formação Gerencial SEBRAE-MG como ótimo ou bom. O estudo indicou, ainda, que 

o principal diferencial da formação gerencial é o desenvolvimento de Competências 

(Interpretação de Cenários, Formulação de Projetos, Avaliação de processos e 

resultados, Identificação de Problemas, Raciocínio Lógico, Processo Decisório), de 

Habilidades (Relacionamento Interpessoal, Comunicação Eficaz, Liderança, Solução 

de Conflitos, Articulação, Criatividade e Inovação, Multiculturalismo) e de 

Conhecimentos (Administração Estratégica, Finanças, Produção e Logística, 

Marketing, Sistema de Informação, Gestão de Pessoas, Ciências Sociais) exclusivos 

do Sistema de Formação Gerencial do SEBRAE-MG. Conclui-se que os egressos 

consideraram que a formação empreendedora contribuiu positivamente para sua 

formação e atuação profissional. 

 

Palavras Chave: Empreendedorismo; Formação Gerencial; SEBRAE 



 

ABSTRACT  

 

A new economic and productive scenario was established with the growing 

internationalization of economic relations and the development and usage of complex 

technologies. As a result, technically qualified professionals were required on 

account of the demand of a floating and uneven market in rapid transformation. As of 

the new requirements, the Support Service for Micro and Small Companies of Minas 

Gerais(Sebrae-MG) prioritized the Educational actions turned into the training of 

young entrepreneurs with management training to supply the training of technical 

managers for small enterprises. Based on this scenario, this study aims to delve into 

the contribution of management training proposed by SEBRAE system for the 

professional performance of EFG ex-students in Minas Gerais. 

A descriptive and quantitative case study was performed in EFG in the cities: Arcos, 

Belo Horizonte, Cataguases, Contagem, Itabira, Nova Lima, Pedro Leopoldo and 

Sete Lagoas, through a structured questionnaire which was applied to 221 ex-

students. Afterwards, for a deeper analysis of this result, a qualitative research was 

carried out, focused exclusively on 17 ex-students of Pedro Leopoldo EFG, selected 

according to the year of Academic Education from 1999 to 2015. The general results 

showed that over 90% of ex-students rated the SEBRAE Management Training 

Course as good or excellent. The study still indicated that the main differential of 

management training is the development of competence such as (Scenario 

Interpretation, Project Formulation, Result and Process Evaluation, Problem 

Identification, Logical Reasoning, Decision-making Process),  skills such as 

(Interpersonal Relationship, Effective Communication, Leadership, Conflict 

Resolution, Articulation, Creativity and Innovation, Multiculturalism) and Knowledge 

(Strategic Management, Finance, Production and Logistics, Marketing, Information 

System, People Management, Social Science), being all above exclusive of 

SEBRAE-MG System. Under these circunstances, the ex-students consider that the 

entrepreuneurial training contributed positively to their training and professional 

performance. 

 

Keyword: Entrepreneurship; Management Training; SEBRAE 
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1 Introdução 

 

Novas formas de organização e de gestão modificaram estruturalmente o mundo do 

trabalho, a partir da década de 1980. O aumento do processo de globalização desde 

1990 impôs mudanças em várias dimensões: política, econômica, tecnológica, 

ambiental e social nas organizações. Um novo cenário econômico e produtivo se 

estabeleceu com o desenvolvimento e com o emprego de tecnologias complexas 

agregadas à produção e à prestação de serviços. Em consequência, passou-se a 

exigir profissionais qualificados tecnicamente e com capacidade criativa e 

sensibilidade social suficiente para atender à demanda de mercado flutuante e 

desigual, com rápidas transformações. O avanço tecnológico exige cada vez mais 

capacitação e conhecimento. De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (SEBRAE, Revista Passo a Passo 2015) o diploma, por si só, 

não garante vaga no mercado de trabalho, por isso é preciso mudar também os 

paradigmas da educação. E para Dolabela (2006), o conhecimento acadêmico, 

científico é indispensável, mas insuficiente. Estudantes de todos os cursos precisam 

saber empreender, e não se ater aos conhecimentos específicos de sua área. 

 

Essa conjuntura de mudanças no mercado de trabalho aliada à escassez de 

empregos traz uma maior importância ao estudo do empreendedorismo como um 

elemento indispensável para o desenvolvimento humano, social e principalmente 

econômico. 

 

O Brasil possuía a maior taxa de empreendedores em estágio inicial no mundo 

segundo o relatório da análise internacional do Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM, 2010), considerada a mais abrangente pesquisa sobre empreendedorismo no 

mundo, coordenada pela London Business School (Instituição especializada em 

educação empresarial fundada em 1964 situada na Inglaterra) e pelo Babson 

College, instituição especializada no ensino de empreendedorismo, fundada em 

1919 nos Estados Unidos, considerada referência em pesquisas acadêmicas sobre 

empreendedorismo. No Brasil a pesquisa é publicada pelo SEBRAE e pelo Instituto 

Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBPQ). O relatório da GEM Brasil (2014) 

revelou que o empreendedorismo no Brasil está crescendo desde 2011 e que a 

Taxa Total de Empreendedores (TTE) foi de 34,5%, cerca de 2% maior que a de 
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2013, representando cerca de 45 milhões de indivíduos empreendedores, e que no 

último triênio o aumento do número de empreendedores no país foi de quase dez 

pontos percentuais, em 2014 a pesquisa representou 75% da população global e 

90% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial. 

Ainda segundo o relatório, o SEBRAE foi destacado como órgão de maior apoio ao 

empreendedorismo, sendo citado por 10,4% dos entrevistados. Os fatores limitantes 

ao empreendedorismo mais apontados foram políticas governamentais, educação, 

capacitação e apoio financeiro, e uma das principais recomendações relacionadas 

aos fatores mencionados foi a importância de se inserir conteúdo empreendedor nos 

três níveis de educação: na educação infantil seria o primeiro contato com o 

empreendedorismo, no ensino médio seriam as competições de planos de negócios 

e o estímulo à criação de empresas e, no ensino superior, um modelo de 

empreendedorismo conectado ao mercado e que apresente aos alunos o 

empreendedorismo como opção real de carreira. 

 

Diante do potencial para o empreendedorismo no Brasil, o SEBRAE, desde 1990, 

priorizou as ações educacionais voltadas para a formação de jovens 

empreendedores com capacitação gerencial, imbuídos de valores éticos e de 

cidadania com habilidade de ser empregador, empregado, voluntário e cidadão em 

qualquer setor econômico e sobre qualquer relação de trabalho; capaz também de 

oferecer para a sociedade de forma distribuída: utilidade, melhoria das condições de 

vida, soluções de problemas, renda, ciência, tecnologia, desenvolvimento, emoção, 

beleza, equilíbrio, cooperação, liberdade e democracia (Dolabela, 2009).  

 

Em 1992, a Escola Técnica de Formação Gerencial de Belo Horizonte – ETFG-BH 

(Atual Escola de Formação Gerencial EFG-BH) foi idealizada com o objetivo de 

suprir a formação de gestores para as pequenas empresas. Na Áustria foi 

encontrado o referencial que serviu como parâmetro para a construção do Projeto 

Político Pedagógico, desenvolvido por meio de um acordo de cooperação com o 

Ministério de Educação e Artes, possibilitando o desenvolvimento de um modelo de 

formação gerencial adaptado à realidade brasileira. 
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A sede da Escola Técnica de Formação Gerencial – ETFG-BH – SEBRAE Minas foi 

inaugurada em 16 de agosto de 1994. A partir de 1995, a escola alcançou 

notoriedade devido à sua metodologia inovadora e por oferecer o Ensino Médio em 

concomitância e articulação com o Curso Técnico em Administração. Em virtude 

disso, foram instaladas mais três escolas parceiras nas cidades mineiras de 

Contagem, Itabira e Patos de Minas, dando início ao Sistema de Formação 

Gerencial do SEBRAE Minas, que hoje atua com quatorze escolas parceiras, sendo 

treze em Minas Gerais e uma no estado do Maranhão (SEBRAE Projeto Político 

Pedagógico, 2015). 

 

A formação geral técnica e humanística proposta pela EFG - SEBRAE oferece aos 

alunos educação integral e técnica, capaz de proporcionar-lhes a compreensão da 

vida social, da dinâmica técnico-científica e da dinâmica do trabalho. Conforme Filion 

(2004) existem várias formas de empreender: da empresa familiar ao trabalho 

autônomo, das empresas cooperativas ao empreendedorismo social, além das 

inúmeras possibilidades geradas pelas grandes corporações com a terceirização. 

 

Considerando o empreendedorismo como elemento indispensável para o 

desenvolvimento humano, social e econômico, com perspectivas até da redução da 

exclusão social existente no Brasil, e o SEBRAE atuando como principal instituição 

de apoio ao empreendedorismo, pesquisar as contribuições do ensino do 

empreendedorismo proporcionado pelo Sistema SEBRAE torna-se fundamental para 

o reconhecimento e difusão da educação empreendedora no Brasil. 

 

A partir desse contexto, essa pesquisa se propõe a responder à seguinte questão: 

Quais são as contribuições da Formação Empreendedora proposta pelo 

Sistema SEBRAE para atuação profissional dos egressos das Escolas de 

Formação Gerencial em Minas Gerais? 

 

O objetivo geral da pesquisa é identificar quais as contribuições da Formação 

Empreendedora proposta pelo Sistema SEBRAE para atuação profissional dos 

egressos das Escolas de Formação Gerencial em Minas Gerais. 
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Como objetivos específicos, a pesquisa irá: 

 

a) Descrever a atual proposta político pedagógica oferecida pelo Sistema SEBRAE; 

b) Identificar as percepções dos ex-alunos sobre o Curso de Formação Gerencial 

proposta pelo Sistema SEBRAE; 

c) Identificar os principais fatores de ingresso dos estudantes no Curso de Formação 

Gerencial SEBRAE nas Escolas de Formação Gerencial (EFG) de Minas Gerais; 

 

Como justificativa para esta pesquisa pode-se apontar o fato de que a autora 

pretende ampliar seus conhecimentos acerca do tema, que se revela muito 

importante, principalmente devido às novas exigências do mercado de trabalho em 

termos de competências e formação. A pesquisa poderá, também, agregar valor à 

sua atuação profissional como docente e gestora de projetos na área do 

empreendedorismo junto à Escola de Formação Gerencial (EFG) da FPL.  

 

Pretende-se, também, que esta pesquisa seja utilizada como ferramenta de 

avaliação da formação empreendedora proposta pelo Sistema SEBRAE no que se 

refere à formação e à atuação profissional dos egressos do Curso de Formação 

Gerencial. 

 

Outro fator importante que justifica a presente pesquisa é a contribuição para 

academia com novos resultados sobre o estudo do empreendedorismo na formação 

técnica. Segundo pesquisa realizada no Google Scholar (2016), considerado uns 

dos principais meios de pesquisa de documentos acadêmicos, ainda são poucos os 

trabalhos de dissertações, teses, artigos que abordam o tema empreendedorismo 

exclusivamente na formação técnica. 

 

Dessa forma, esta dissertação atende aos requisitos de um mestrado profissional 

em Administração, trazendo contribuições para o diagnóstico de projetos 

pedagógicos, tanto para a academia quanto para as Instituições pesquisadas. Está 

inserida na linha de pesquisa Inovação e Organizações, no Núcleo de Estudos em 

Inovação em Organizações do Mestrado Profissional em Administração da 

Fundação Pedro Leopoldo, e traz complementaridade a outros trabalhos já 

desenvolvidos, ou em andamento, na instituição.  
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Esta dissertação está estruturada em cinco seções, incluindo esta introdução, em 

que se apresentam a contextualização do tema e sua problematização, a questão 

norteadora, o objetivo geral e os objetivos específicos, a justificativa e contribuição 

da pesquisa no âmbito acadêmico, institucional e pessoal. Na segunda seção 

apresenta-se a fundamentação teórica com a revisão da literatura referente ao tema, 

realiza-se uma abordagem sobre empreendedorismo e a formação empreendedora 

no mundo e no Brasil e um breve histórico da Formação Gerencial proposta pelo 

Sistema SEBRAE de ensino. Na terceira seção é descrita a metodologia, 

destacando-se o tipo e a natureza da pesquisa, a unidade de análise, as técnicas de 

coleta e análise de dados. Na quarta seção seguem-se a apresentação e discussão 

dos resultados, e por último, as considerações finais, as referências e os apêndices. 
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2 Referencial Teórico  

 

O Referencial Teórico deste estudo descreve os aspectos históricos do 

empreendedorismo, assim como os conceitos e definições de empreendedorismo e 

de empreendedor utilizado por diversos autores, a formação empreendedora no 

mundo e no Brasil, bem como a proposta de ensino do empreendedorismo das 

Escolas de Formação Gerencial SEBRAE Minas Gerais.  

 

2.1  Empreendedorismo: conceitos e evolução 

 

O termo empreendedorismo apresenta-se a partir da tradução da palavra 

entrepreneurship, utilizado para designar os estudos, perfis, origens, sistemas de 

atividades e universo de atuação do empreendedor. “Não se trata de um tema novo 

ou modismo: existe desde sempre, desde a primeira ação humana inovadora, com o 

objetivo de melhorar as relações do homem com os outros e com a natureza” 

(Dolabela, 2006, p.26). 

 

Pesquisadores do tema Empreendedorismo concordam que a origem do conceito 

está nas obras de Richard Cantillon (1680 -1734) e Jean Baptiste Say (1803 - 1824) 

considerados os primeiros a inserir o tema Empreendedorismo no cenário 

econômico (Filion, 2000, como citado em Pereira, 2010, p. 37). Ainda segundo 

Pereira (2010), os economistas associam empreendedorismo à organização de 

negócios (abordagem de Say, 1824), à inovação (Schumpeter, 1972) e a aspectos 

criativos e intuitivos pelos comportamentalistas (Baumol, 1977). 

 

Foi em 1911, com a publicação da obra de Joseph A. Schumpeter denominada 

Teoria de Desenvolvimento Econômico, que o significado de empreendedor foi 

conectado à inovação. Ainda segundo Schumpeter (1988), o argumento principal 

para o ensino do empreendedorismo está na percepção e no aprimoramento das 

novas oportunidades, associado à inovação e ao desenvolvimento econômico. Ele 

acredita que o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente, 

introduzindo novos produtos e serviços, criando novas formas de organização ou 

exploração de novos recursos materiais, sendo o empreendedor a essência da 
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inovação no mundo, abordado também por Souza (2001) em estudo referente ao 

empreendedorismo na capacitação de docentes. 

  

Quando se fala em empreendedorismo é natural que se ligue o tema à inovação e 

criação de novas empresas, que começam pequenas, sem muita estrutura e, aos 

poucos, vão tomando forma, sendo que algumas chegam ao sucesso. O autor 

afirma ainda que "empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos 

que, em conjunto, levam a transformação de ideias em oportunidades" enfatizando, 

assim, de forma mais geral, o real objetivo do empreendedorismo, que é gerar 

oportunidades (Dornelas, 2008, p.35). 

 

Em 1998, Peter Ferdinand Drucker, filósofo e economista austríaco, considerado o 

pai da Administração Moderna, ampliou o conceito de empreendedorismo, 

articulando-o ao conceito do profissional inovador e pró-ativo, aquele indivíduo 

capaz de aproveitar oportunidades para promoção de mudanças. Corroborando esta 

definição, Fillion (1991) afirma que o empreendedor é uma pessoa criativa, marcada 

pela capacidade de estabelecer e atingir objetivos e que mantém um alto nível de 

consciência do ambiente em que vive, usando-a para detectar oportunidades de 

negócios. McClelland (1961) já havia identificado três necessidades do 

empreendedor: Poder, Afiliação e Sucesso (como citado em Costa, 2015).  

Quanto ao desenvolvimento da teoria do empreendedorismo e do termo 

empreendedor, Hisrich e Peter (2004) definem o empreendedorismo como um 

processo de criar algo diferente e com valor, dedicando o tempo e o esforço 

necessário, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes 

e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal.  

Analisando o tema, o SEBRAE (2009) define empreendedor como aquele que tem 

como característica básica o espírito criativo e pesquisador, estando constantemente 

buscando novos caminhos e novas soluções, sempre relacionados às necessidades 

das pessoas. 

Já o relatório GEM (2001; 2014) conceitua empreendedorismo como qualquer 

tentativa de criação de um novo negócio ou novo empreendimento, podendo ser 
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uma atividade autônoma, uma nova empresa ou a expansão de um empreendimento 

existente por um indivíduo, grupos de indivíduos ou por empresas já estabelecidas. 

 

Para a Endeavor (2015), organização líder no apoio a empreendedores de alto 

impacto, presente em mais de 20 países - o empreendedorismo pode mudar o 

mundo e o Brasil gerando emprego, riqueza, formando profissionais capacitados, 

criando inovação, revolucionando o jeito de pensar. 

 

Nessa abordagem a Junior Achievement (2015), associação educativa sem fins 

lucrativos, criada nos Estados Unidos em 1919 por dois empresários, Horace Moses 

e Theodore Vail, hoje, a maior organização mundial dedicada à educação 

empreendedora para jovens em idade escolar, presente em mais de 120 países e 

em Minas Gerais desde 2003, acredita na capacidade e potencialidade do 

empreendedorismo como fator propulsor de mudança e incentivo aos jovens a 

adotar responsabilidade pelos próprios destinos, determinação de objetivos, atuação 

na busca de metas, coragem para correr riscos perseverança e confiança em si 

próprios. 

 

2.2 Formação Empreendedora: contextualização e objetivos 

2.2.1 A Formação Empreendedora no Mundo 

 

Estudos publicados em 2005 por Howard Aldrich a respeito da história do 

empreendedorismo enquanto disciplina acadêmica nos Estados Unidos da América 

(EUA) demostram que desde a década de 1970 havia debates em torno da 

legitimação deste campo de pesquisa. O estudo do empreendedorismo cresceu a 

partir de pesquisas sobre pequenas empresas realizado dentro das Business School 

( Escolas de Negócios). Os primeiros cursos com foco na administração de 

pequenas empresas surgiram em 1947 na Harvard Business School, escola de 

especialização da Universidade Harvard focada em administração de empresas e 

em 1953 na University New York, considerada uma importante universidade privada, 

sediada na cidade de Nova Iorque, fundada em 1831. 
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A primeira conferência anual sobre empreendedorismo foi realizada em 1981, pela 

Babson College, instituição norte americana criada em 1919, considerada a 

referência em pesquisas acadêmicas sobre o tema (Melo, 2008). 

 

Ainda segundo Melo (2008) os obstáculos para a institucionalização do 

empreendedorismo como disciplina acadêmica eram a ausência de publicações 

especializadas e o desinteresse pelas universidades de prestígio situadas nos 

Estados Unidos.  

 

Um dos fatos importantes para consolidação do empreendedorismo foi a criação de 

algumas revistas, ainda na década de 1970, como por exemplo: a American Journal 

of Small Business que mudou para Entrepreneurship Theory and Practice; a partir de 

1988 outras foram criadas como a Family Business Review e Small Business 

Economics (RAE, 2015). 

 

A institucionalização do empreendedorismo no mundo acadêmico se deu, a partir de 

1980, concomitante à formação de um mercado de pacotes gerencias que 

possibilitou a popularização das teorias na mídia como: livros, jornais, revistas, 

vídeos e sites, estimulados pelo interesse político em torno do trabalho do 

pesquisador David Birch, que pesquisou o papel das pequenas firmas para a 

geração de empregos, promoveu debates chamando atenção de políticos do mundo 

inteiro, foi convocado a aconselhar políticos nos EUA, Europa e Ásia e promoveu 

vários debates em relação ao papel das pequenas firmas para geração de empregos 

(Dolabela, 2008). 

 

O surgimento do mercado dot.com (denominação dada às empresas de tecnologia 

da informação e comunicação baseadas na internet devido ao domínio de topo 

”com” constante no endereço na rede) em 1990, possibilitou que livros e revistas 

sobre empreendedorismo se tornassem um produto do mercado publicitário, e a 

publicação em 1998 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) do documento Fostering the Entrepreneurship: a Thematic 

Review, foram considerados importantes fatores para disseminação do 

empreendedorismo pelo mundo, pois, neste ano, a Comissão Europeia e o Fórum 



19 

 

Econômico Mundial incluíram a criação de empresas como temática em suas pautas  

(Dornelas, 2008). 

 

Destaca-se também como fator importante a presença de organizações como a 

Junior Achievement, fundada em 1919 nos Estados Unidos, representando hoje uma 

das maiores e mais antigas instituições de educação prática em negócios, economia 

e empreendedorismo no mundo, estando presente em 120 países; no Brasil possui 

unidades em todos os estados e no Distrito Federal (Junior Achievement, 2014). 

 

Outro organismo internacional que promove o empreendedorismo é o Instituto 

Endeavor, criado nos EUA em 1997 por alunos da Harvard e que possui atividades 

em vários países da América Latina. Está no Brasil desde 2000 e tem como missão 

gerar emprego e renda através do fomento à cultura empreendedora baseada em 

oportunidade e inovação (Endeavor, 2015). 

 

Além disso, desde 1988 é publicada anualmente a pesquisa General 

Entrepreneurship Monitor (GEM) realizada por pesquisadores da Babson College 

(EUA) com a London Business School (Inglaterra). A pesquisa tem o objetivo de 

medir a atividade empreendedora, a criação de empresas nos países e sua relação 

com o crescimento econômico. O estudo GEM estabeleceu um ranking mundial 

através de um índice que mede o potencial empreendedor de cada país 

(GEM,2001). 

 
Importante destacar também que o empreendedorismo recebeu contribuições de 

várias personalidades conhecidos como gurus, por exemplo: McClelland e Birch, que 

se constituíram gurus dos tipos acadêmicos e consultores. Além deles, Bill Gates e 

Steve Jobs são considerados ícones empreendedores, de acordo com Aldrich 

(2005). 

 

Em 2002 já havia 17 periódicos orientados para empreendedorismo e mais de 7000 

livros tendo o termo como palavra-chave. Desde então o interesse acadêmico 

aumentou e cresceu o número de centros de pesquisa em empreendedorismo. Nas 

Universidades Americanas, há disciplina de empreendedorismo na graduação, em 

MBA (Mestrado em Administração de Negócios, em inglês: Master of Business 
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Administration), em linhas de pesquisa em doutorado e em programas de doutorado 

exclusivamente em empreendedorismo (GEM, 2014). 

 

O empreendedorismo foi difundido no mundo acadêmico, na literatura popular, na 

mídia e também nas atividades de ONGs e Organismos Internacionais. A ONU, após 

a segunda guerra, buscou fomentar a criação de empresas, e, para isso, usou, além 

das linhas de crédito e treinamentos gerenciais, uma pesquisa realizada pelo 

psicólogo David McClelland (Harvard) para desenvolver programas de capacitação 

com foco na motivação. A partir dessas ações criou-se, um programa de treinamento 

em empreendedorismo conhecido como Empretec executado em parceria com 

diversos países, desde 1988. No Brasil é realizado pelo SEBRAE (SEBRAE, 2006). 
 

Empretec é uma metodologia da Organização das Nações Unidas - 
ONU voltada para o desenvolvimento de características de 
comportamento empreendedor e para a identificação de novas 
oportunidades de negócios, promovido em cerca de 34 países. No 
Brasil, o Empretec é realizado exclusivamente pelo SEBRAE e já 
capacitou cerca de 215 mil pessoas, em 9.100 turmas distribuídas 
pelos 27 Estados da Federação. Todo ano, o Empretec capacita em 
torno de 10 mil participantes SEBRAE (2015). 
 
 

2.2.2 A Formação Empreendedora no Brasil 

 

A Formação Empreendedora no Brasil foi marcada inicialmente pela criação do 

primeiro curso de especialização de Novos Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, 

em 1981, e em 1984 pela extensão da disciplina para a graduação com o título de 

Criação de Novos Negócios – Formação de Empreendedores. Similarmente, em 

1989 foi criado o Centro Integrado de Gestão Empreendedora (CIAGE) e em 

seguida, cursos de empreendedorismo foram inseridos no mestrado, doutorado e 

MBA (SEBRAE, 2001). 

 

Nesta mesma linha, seguindo a institucionalização do empreendedorismo, em 1984 

a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) ofereceu uma disciplina de 

Ensino de Criação de Empresa no curso de Ciências da Computação; em seguida a 

Universidade de São Paulo (USP) implantou a disciplina Criação de Empresas na 
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graduação em administração e em 1985 iniciou outra disciplina na pós-graduação 

voltada para empreendimentos de base tecnológica. 

 

No inicio da década de 1990 o SEBRAE MG apoiou a criação do Grupo de Estudos 

de Pequenas Empresas (GEPE) no Departamento de Engenharia de Produção da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Nos anos de 1992 e 1994 este 

grupo ofereceu Workshops com professores canadenses destacando se a presença 

de Filion, responsável pelo desenvolvimento da Teoria Visionária que facilita o 

entendimento de como, a partir do surgimento de uma ideia, de um produto ou 

serviço, forma-se um novo negócio. Também através desta teoria, foi possível 

conhecer e compreender a importância e o estabelecimento das relações entre 

empreendedores, negócios e o ambiente em que estão inseridos (Filion, 1993; 2000; 

2004 como citado em Cimadon et al., 2007).  

Ainda em 1992 a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) criou o Centro de 

Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR) que três anos depois lançou 

uma incubadora de empresas que é um ambiente especialmente planejado com o 

propósito de apoiar iniciativas empreendedoras e projetos inovadores, por meio do 

oferecimento de infraestrutura, serviços especializados e assessoria gerencial de 

projetos de exportação de software. No mesmo ano, em parceria com o SEBRAE, a 

Faculdade de Economia da USP iniciou programas de formação de empreendedores 

para profissionais interessados em abrir seu próprio negócio. Neste mesmo período, 

a Universidade Federal de Santa Catarina criou a Escola de Novos Empreendedores 

(ENE) e o programa SOFTEX Associação para Promoção da Excelência do 

Software Brasileiro – CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (Melo, 2008). 

 

Também com a parceira do SEBRAE–DF, a Universidade de Brasília (UNB), em 

1995, desenvolveu a Escola de Empreendedores. Já, em 1997, com o apoio do 

SEBRAE e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL/MG) e FIEMG (Federação das indústrias 

de Minas Gerais) surgiu a Rede de Ensino Universitário em Empreendedorismo 

(REUNE). 
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Ainda com o apoio do SEBRAE, FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) 

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social) e CNPq foram 

desenvolvidos os programas SOFTEX e GENESIS (Geração de Novas Empresas de 

Software, Informação e Serviço), que apoiam atividades de empreendedorismo em 

software, estimulando o ensino da disciplina em universidades e a geração de novas 

empresas de software conhecidas como start-ups (empresas geralmente de base 

tecnológica que criam modelos de negócio altamente escaláveis, a baixos custos e a 

partir de ideias inovadoras.), aliados ao empreendedorismo digital com a utilização 

de ferramentas como e-commerce (comércio eletrônico), aplicativos móveis, sites de 

compras, entre outros (Melo, 2008). 

 

Da mesma forma o surgimento de entidades como o Instituto e-Cobra (instituto de 

apoio às empresas ponto.com), de apoio aos empreendedores ponto.com 

(empresas baseadas em Internet), com cursos, palestras e até prêmios aos 

melhores planos de negócios de empresas start-ups de Internet, desenvolvidos por 

jovens empreendedores concomitante ao enorme crescimento do movimento de 

incubadoras de empresas no Brasil conforme Revista SEBRAE (2014). 

 

O SEBRAE tem sido considerado o órgão responsável por implantar a cultura do 

empreendedorismo no Brasil, nas universidades ou no mercado como um todo, 

sendo também parceiro de várias entidades que promovem o empreendedorismo 

conforme síntese apresentada na Tabela1. 

 

Tabela 1  
Entidades promotoras do empreendedorismo continua 
10.000 Women - Programa de capacitação para mulheres empreendedoras, promovido pela FGV-
EASP e o IE Business School. 

ABStartups - Associação Brasileira de Startups  é uma organização sem fins lucrativos que tem a 
missão de fomentar o desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo tecnológico nacional, 
elevando a qualidade e competitividade das startups brasileiras. 

ABVCAP - Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital é uma entidade sem fins 
lucrativos em atividade desde o ano 2000, que visa o desenvolvimento da atividade de 
investimento de longo prazo no País, nas modalidades abrangidas pelos conceitos de private 
equity, venture e seed capital. 

ASTIA - Organização internacional de apoio ao empreendedorismo feminino. 

Brazil Innovators - Entidade para promoção do empreendedorismo fazendo link entre o Silicon 
Valley e o Brasil. Promove o BR New Tech Meetup.  

Canal Futura - Canal de televisão educativa fundado em 1997 

CJE FIESP - Comitê de Jovens Empreendedores da Federação das Indústrias do Estado de SP, com 
excelentes ações de promoção da cultura empreendedora, como seminários, palestras e encontros 
para apresentações e debates sobre empreendedorismo. 

http://www.fgv.br/10000mulheres/
http://www.abstartups.com.br/
http://www.abvcap.org.br/
http://astia.org/
http://www.brazilinnovators.com/
http://www.meetup.com/brnewtech
http://www.cjefiesp.com.br/
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Tabela 1  
Entidades promotoras do empreendedorismo conclui 
Empretec – É um seminário desenvolvido pelas Nações Unidas e realizado no Brasil em parceria 
com o SEBRAE. 

Endeavor Brasil – Organização internacional de promoção ao empreendedorismo, apoiando 
empreendedores de alto potencial e disseminando a cultura empreendedora. 

Finep – Empresa Financiadora de Estudos e Projetos do Governo Federal, promove o 
desenvolvimento e a inovação, apoiando o empreendedorismo como com o excelente Seed Fórum do 
Programa Inovar. 

Gvcepe e Gvcenn da FGV – Centros de estudo de Private Equity/Venture Capital (Gvcepe) e de 
Empreendedorismo e Novos Negócios (Gvcenn) da Escola de Administração de Empresas de SP 
(EASP) da Fundação Getulio Vargas (FGV), efetivam importantes estudos e excelentes eventos para 
o empreendedorismo. 

InovAtiva Brasil – Programa de capacitação, mentoria e conexão para startups do país. 

Innoveur – Entidade que promove inovação e empreendedorismo em Campinas. 

Instituto Educacional BM&FBOVESPA – Entidade ligada à Bolsa de Valores de São Paulo, 
promovendo excelentes cursos e treinamentos também para empreendedores. 

Microgerais – Programa de estímulo à criação de Microempresas no estado de MG  
Proger – Programa de Geração de Emprego e Renda 

Programa Brasil Empreendedor – Programa de apoio aos pequenos negócios. 

Programa Engenheiro Empreendedor - Atua na capacitação de alunos de graduação em 
engenharia de todo o país, situado em Santa Catarina. 

Programa Jovem Empreendedor – Educação empreendedora ao jovens. 

Programa REUNE da CNI (Confederação Nacional das Indústrias) - Difusão do 
empreendedorismo nas escolas de ensino superior do país, presente em mais de duzentas 
instituições brasileiras, além de diversos cursos e programas criados nas universidades brasileiras 
para o ensino do empreendedorismo. 

Programa Vira Vida -  Criado em 2008 pelo  SESI, apoia meninos e meninas, com idade entre 16 e 
21 anos, que sofreram violência sexual, utilizando uma tecnologia de intervenção social. Os cursos 
realizados combinam formação profissional e educação básica, além de atendimento psicossocial, 
médico e odontológico. 

Pronatec Empreendedor – Cursos de capacitação profissional 

Rede Mulher Empreendedora - Rede Colaborativa para Mulheres Empreendedoras 

Revista e Programa Pequenas Empresas e Grandes Negócios - Marca líder em 
empreendedorismo nas plataformas revista, site, tablet, mobile e redes sociais. 

Santander Empreendedor - Programa criado pelo Banco Santander para orientação a 
empreendedores. 

Sebrae - Serviço de Apoio a Micro e Pequena Empresa prestando orientação e apoio na criação de 
empresas. 

SENAI - Edital SENAI SESI de Inovação 2014 

Fonte: elaborado pela autora a partir do site Anjos do Brasil (2015).  Revista Passo a Passo SEBRAE 
(2015).  
 

Comprovando a importância da educação empreendedora, em 2008, Dolabela 

demonstrou que a inspiração para escrever seu livro O segredo de Luísa deu-se, em 

parte de experiências em sala de aula, trazidas por empreendedores. O autor 

também relata que o ensino do empreendedorismo pode variar de instituição para 

instituição e de professor para professor.  

 

Sob este mesmo ponto de vista Dornelas (2008) classifica em três áreas as 

habilidades requeridas de um empreendedor para formar a base de um curso de 

empreendedorismo:  

http://www.endeavor.org.br/
http://www.finep.gov.br/
http://www.venturecapital.gov.br/vcn/historico_seed.asp
http://www.fgv.br/cepe/
http://cenn.fgv.br/
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/educacional/cursos/instituto-educacional/instituto-educacional.aspx?idioma=pt-br
http://www.redemulherempreendedora.com.br/
http://www.santanderempreendedor.com.br/
http://www.sebrae.org.br/
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/iniciativas-senai/programas/edital-de-inovacao/2014/03/1,35236/como-funciona.html
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1) Técnicas: envolvem saber escrever, ouvir as pessoas, ser organizado, saber 

liderar e trabalhar em equipe e possuir know how técnico de sua área.  

2) Gerenciais: envolvem as áreas de criação, desenvolvimento e gerenciamento de 

uma nova empresa (marketing, administração, finanças, operacional, produção, 

tomada de decisão, controle das ações da empresa e ser um bom negociador). 

3) Características pessoais: envolvem características como ser disciplinado, assumir 

riscos, ser inovador, orientado a mudanças, persistente e ser um líder visionário. 

 

A Tabela 2 a seguir expõe a cronologia dos fatos ocorridos na difusão do 

empreendedorismo, incluindo a entrada de autores, consultores, mídia, ONGs, 

entidades internacionais e governos: 

 
Tabela 2  
Difusão do empreendedorismo nos Estados Unidos e no Brasil continua 

Período Estados Unidos Brasil 
Antes de 
1970 

-1947 Harvard Business School 
-1953 University New York 

Nenhuma referência. 

Década de 
1970 

-Primeira Conferência de 
empreendedorismo em Purdue University 
-Primeiras revistas acadêmicas: 
Explorations in Entrepreneurship History, 
American Journal of Small Business, 
Journal of Business Venturing. 
-1979: David Birch publica pesquisa sobre 
pequenas empresas que se tornou 
referência para políticas públicas. 

Nenhuma referência. 
Criação de disciplinas de administração 
de pequenas empresas. 
 
 
 
 
 
 

Década de 
1980 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Revistas: Family Business Review, Small 
Business Economic, Small Business 
Strategy e Entrepreneurship and Regional 
Development. 
 
-1981: Conferência anual em Babson 
College. 
 
-ONU Aplica treinamentos em 
empreendedorismo em vários países. 
 
 
 
 
 

-1981: FGV cria Curso de Especialização 
Novos Negócios. 
 
-1984 FGV curso para graduação 
Criação de Novos Negócios Formação de 
Empreendedores. 
 
-UFRS cria curso de Criação de 
Negócios para computação. 
 
-USP cria curso de Criação de empresas 
na graduação. 
 
-1985: USP cria curso na pós-graduação. 
 
-1989: FGV cria Centro Integrado de 
Gestão Empreendedora (CIAGE), MBA e 
pós-graduação. Primeira revista popular: 
Pequenas Empresas Grandes Negócios 
e programa de TV. 
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Tabela 2  
Difusão do empreendedorismo nos Estados Unidos e no Brasil conclui 
Década de 
1990 em 
diante 

- Publicação de mais de 17 periódicos. 
- MBA e 2 programas de pós graduação. 
- 7000 livros não acadêmicos sobre o 
tema. 
- Criação de centros de 
Empreendedorismo. 
-Realização da pesquisa GEM em vários 
países. 

-1990: EFEI-MG cria Centro Empresarial 
de Formação Empreendedora de Itajubá 
(CEFEI). 
-1992: USP faz parceria com SEBRAE 
para treinamento de profissionais; UFSC 
cria escola de Novos Empreendedores 
(ENE). 
-1993: SEBRAE oferta treinamento de  
Empreendedorismo da ONU: Empretec. 
-1995: UNB desenvolve a Escola de 
Empreendedores com apoio do SEBRAE. 
-1997: UNB Rede de Ensino Universitário 
em Empreendedorismo (REUNE). 
-1998: Universidade SEBRAE de 
Negócios (USEN-SEBRAE) RS. 
-1999: Políticas públicas como Programa 
Brasil Empreendedor, Proger, Microgerar. 
-2006: UNESP inicia disciplina optativa 
de empreendedorismo à graduação. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Dornelas, J. C. A. (2008). Empreendedorismo: 
transformando ideias em negócios. Rio de Janeiro: Campus e SEBRAE Nacional (2015). Recuperado 
de http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae 
 

 
Para o SEBRAE (2013) a educação empreendedora propõe a ruptura de um modelo 

de prática educacional que privilegia a transmissão estática e a crítica de dados e 

informações sem estimular reflexões ou a aplicação dos saberes na forma de ações 

transformadoras. Para isso, é necessário capacitar o aluno a construir caminhos por 

meio de ações concretas e tecnicamente embasadas que tenham efetiva 

capacidade transformadora e o levem a aliar a teoria à prática.  

 

Nessa mesma abordagem é importante ressaltar a proposta da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - LDBN/1996, referente à promoção da Educação 

Integral, valorizando as iniciativas educacionais extraescolares e a vinculação entre 

o trabalho escolar e a vida em sociedade, e também a importante parceria do  

SEBRAE na capacitação de docentes em Empreendedorismo para que os mesmos 

despertem nos alunos o interesse pelo mundo dos negócios e o tema possa ser 

desenvolvido como disciplina eletiva.  

 

Portanto, a Educação Empreendedora pode ser considerada como principal vetor do 

desenvolvimento dos países e regiões que aspiram ver seus jovens como grandes 

empreendedores. No Brasil o tema é muito diversificado, devido às diferenças 

regionais e às múltiplas nuances culturais. O empreendedorismo se manifesta de 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae
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forma única em cada região, influenciado pela herança cultural, pelas vivências, 

pelas historicidades, pelas realidades econômicas e sociais únicas de cada parte do 

país. 

 

Por fim, é a partir da década de 1980 que o empreendedorismo pode ser 

considerado um movimento social mundial considerado um propulsor do pequeno 

negócio e um sinônimo de inovação e mudança. 

 

2.2.3 A Escola SEBRAE de Formação Gerencial: características, objetivos e 

competências 

 

O SEBRAE é formado por um sistema composto por uma unidade central, o 

SEBRAE Nacional, e unidades localizadas nas capitais das 27 unidades federativas. 

Originou-se no CEBRAE (Centro Brasileiro de Apoio Gerencial às Pequenas e 

Médias Empresas) na década de 1972, no governo Médici, que desenvolveu o 

primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) com o objetivo de fortalecer o 

poder de competição da indústria nacional, e proporcionar capacidade gerencial às 

pequenas empresas (Melo, 2008). 

 

A estrutura de atuação do CEBRAE foi modificada em 1990, recebendo a 

denominação de SEBRAE (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) 

transformado em serviço social autônomo, passando a fazer parte do chamado 

Sistema S. O Sistema S é formado por organizações e instituições especializadas na 

promoção dos setores produtivos: tais como indústrias, comércio, agricultura, 

transporte e cooperativas. A Tabela 3 demonstra as organizações que compõem o 

sistema S. 

 
Tabela 3 
Descrição do Sistema S continua 
SENAI   Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial,  

SESI    Serviço Social da Indústria,  

SENAC   Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial,  

SESC    Serviço Social do Comércio, 

SENAT  Serviço Nacional de Aprendizagem dos Transportes,  

SEST    Serviço Social dos Transportes,  
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Tabela 3 
Descrição do Sistema S conclui 
SENAR   Serviço Nacional de Aprendizagem Rural,  

SESCOOP   Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo e  

SEBRAE   Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Grabowski, G.(2005). Financiamento da Educação 
Profissional .In Workshop. Novas perspectivas para a educação profissional e tecnológica no Brasil. 
Brasília. 

 

No início da década de 1990, o SEBRAE Minas, regido pela Lei nº 8.029/90 e pelo 

Decreto nº 99.570/90, autorizado pelo Conselho Deliberativo Estadual – CDE 

priorizou ações educacionais, ciente de que, para melhor cumprir sua missão de 

apoiar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas, era vital formar uma 

geração de empreendedores com capacitação gerencial, imbuídos de valores éticos 

e de cidadania (SEBRAE e Empreendedorismo, 2008). 

 

Em 1991, Stefan Bodgan Salej, presidente do SEBRAE Minas, idealizou a então 

Escola de Formação Gerencial SEBRAE EFG-BH (antes ETFG Escola Técnica de 

Formação Gerencial) com o objetivo de suprir a formação de gestores de nível 

técnico para as pequenas empresas. Na Áustria, foi encontrado o referencial que 

serviu como parâmetro para o Projeto Político Pedagógico, desenvolvido por meio 

de um acordo de cooperação com o Ministério de Educação e Artes daquele país, 

possibilitando um modelo de formação gerencial adaptado à realidade brasileira. 

 

[...] concluímos que o sistema austríaco, iniciado em torno do ano de 1850, 
numa perfeita sintonia do Estado com entidades empresarias, tinha produzido 
os melhores resultados para a economia do país, sustentado por pequenas e 
médias empresas familiares. Eles conseguiram alcançar a menor mortalidade 
de empresas do mundo, numa constante evolução do ensino, com métodos 
inovadores. Sabíamos, desde o início, que não poderia haver rigidez no 
sistema adotado. Utilizaríamos o sistema austríaco até conseguirmos 
desenvolver um sistema próprio, sempre com uma ligação no exterior, para 
melhorar o ensino e abrir aos alunos uma nova janela para o mundo. 
Estávamos certos de que a capacidade pedagógica dos professores 
brasileiros poderia levar esse tipo de escola – que denominamos Escola 
Técnica de Formação Gerencial SEBRAE (ETFG) – a patamares até mesmo 
superiores aos das escolas internacionais (Salej, 2015 p.1). 
 

Stefan Bogdan Salej é judeu nascido na Eslovênia em 1943, veio para o Brasil 

fugindo do nazismo, foi atendente de lanchonete, vendedor e representante 

comercial, antes de se transformar em empresário vitorioso, relações públicas, 
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administrador de empresas e cientista político. Seu estilo visionário de trabalhar 

elevou-o à presidência do Conselho Deliberativo do SEBRAE Minas (1991-1994), 

onde criou a Escola Técnica de Formação Gerencial (ETFG), unidade referência 

para o país. Em seguida, tornou-se o 11º presidente da Federação das Indústrias do 

Estado de Minas Gerais (FIEMG) de 1995 a 2001 (SEBRAE, 2015). 

 
Nesse contexto, em 16 de agosto de 1994, foi inaugurada a sede da Escola Técnica 

de Formação Gerencial – ETFG-BH – SEBRAE Belo Horizonte/Minas, que teve sua 

autorização de funcionamento outorgada pela portaria 011/94 SEE/MG, publicada 

em 13/01/94. O reconhecimento do Ensino Médio com a habilitação profissional de 

Técnico em Administração foi publicado por meio da portaria 056/96 de 13/01/1996. 

Em 30 de maio de 2014, por meio da publicação da portaria 781/2014, ocorreu a 

mudança de denominação da Instituição para Escola de Formação Gerencial EFG-

BH. 

 

A partir de 1995, a escola alcançou notoriedade em virtude de sua metodologia 

inovadora e por oferecer o Ensino Médio em concomitância e articulação com o 

Curso Técnico em Administração. Em virtude disso, foram instaladas mais três 

escolas parceiras nas cidades mineiras de Contagem, Itabira e Patos de Minas, 

dando início ao Sistema de Formação Gerencial do SEBRAE Minas, que hoje atua 

em 14 escolas parceiras nas diversas regiões do estado de Minas Gerais e uma 

escola no estado do Maranhão. A relação do Sistema de Formação Gerencial do 

SEBRAE com as EFG Escolas de Formação Gerencial é estabelecida mediante 

assinatura de um contrato de parceira, com cláusulas contratuais personalizadas de 

acordo com cada modelo, para o devido licenciamento da marca e da metodologia 

de ensino (PPP, 2015). 

 

A formatação dessa modalidade de ensino é feita a partir da oferta do Ensino Médio, 

com todas as garantias da Educação Geral a que faz menção a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) Lei 9394-96 em concomitância com o Ensino 

Técnico em Administração ministrado em tempo integral, proporcionando também a 

educação profissional. 
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Os artigos 34 e 87 da LDBEN referentes à educação integral afirmam que a 

educação tem como finalidade o pleno desenvolvimento do educando e a 

preparação para o exercício de sua cidadania, o que também prevê uma educação 

que dialogue com os diversos setores da sociedade. 

 
Quanto à Educação Profissional, a LDBEN em seu artigo 39 apresenta um novo 

paradigma: a educação deve conduzir o cidadão ao permanente desenvolvimento de 

aptidões para a vida produtiva, integrada às diferentes formas de educação, ao 

trabalho, à ciência e à tecnologia, considerando a superação total do entendimento 

tradicional de Educação Profissional como simples instrumento de uma política 

assistencialista, ou como ajustamento às demandas do mercado de trabalho.  

 

Este novo enfoque situa a Educação Profissional como importante estratégia para 

que os cidadãos, em número cada vez maior, tenham efetivo acesso às conquistas 

científicas e tecnológicas da sociedade contemporânea. 

 

Nessa perspectiva, a EFG possuiu uma proposta de educação que se utiliza da 

apropriação de saberes científicos e técnicos em favor da promoção do 

desenvolvimento nos alunos, de competências e habilidades fundamentais à sua 

vivência no mundo social adulto, do qual o trabalho é uma realidade, conforme 

Projeto Político Pedagógico (PPP) SEBRAE (2015). 

 

Na EFG, o Ensino Médio regular tem duração mínima de três anos, com 
carga horária mínima de 2,9 mil horas e uma carga horária anual de 800 
horas, distribuídas em 200 dias de trabalho escolar (PPP SEBRAE, 2015).  

 

A organização curricular do Ensino Médio na EFG é realizada por diversas áreas do 

conhecimento possibilitando uma maior integração dos componentes curriculares, 

principalmente mediante o estabelecimento dos eixos temáticos, o que implica 

fortalecimento das relações entre eles e a sua contextualização para apreensão e 

intervenção na realidade, requerendo planejamento e execução conjugados e 

cooperativos dos professores, conforme demonstrado na Tabela 4 abaixo (PPP 

SEBRAE, 2015). 
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Tabela 4 
Organização Curricular do Ensino Médio Escola de Formação Gerencial 

Áreas Linguagens Matemática Ciências da 
Natureza 

Ciências 
Humanas 

Parte Comum  Língua 
Portuguesa  
 
Arte  
 
Educação Física 
 

Matemática  Química  
 
Física 
 
Biologia 

Filosofia  
 
Sociologia 
 
História 
 
Geografia 

Parte 
Diversificada  
 
 
 

Tecnologias 
aplicadas aos 
Negócios  
Produção 
Textual 
Inglês  
Espanhol 

Educação 
Financeira  

Nenhuma 
referência 

Desenvolvimento 
Humano  

Fonte: Adaptado pela autora a partir do Projeto Político Pedagógico SEBRAE (2015) 

 

Já no ensino técnico da EFG SEBRAE a organização curricular está centrada no 

ensino da Gestão, baseada no Parecer CNE/CEB nº 16/99 e na Resolução 

CNE/CEB nº 15/98. A matriz curricular foi construída de maneira a possibilitar, por 

meio do estudo das diversas áreas e dos diversos processos administrativos, uma 

visão sistêmica da Gestão conforme demonstrado na figura 5: 

 
Tabela 5  
Organização Curricular do Ensino Técnico  

Áreas Pessoas Finanças Produção Marketing 

Componentes 
Curriculares  

Gestão de 
Pessoas  
Cultural 
Organizacional 

Contabilidade 
Geral e Finanças 
 
Gestão 
Financeira  

Gestão Logística  Gestão de Marketing  

Direito   

Fundamentos da Administração  

Gestão Estratégica  

Economia Educação Financeira  

Fonte: Adaptado pela autora a partir do Projeto Político Pedagógico SEBRAE (2015). 

 

Contudo, o grande diferencial da Formação Gerencial SEBRAE encontra-se no que 

se constitui na Espinha Dorsal do Curso Técnico: os Projetos Estruturantes. Como 

mecanismo de conexão de toda a teoria administrativa à realidade, a proposta 

pedagógica da EFG SEBRAE se sustenta em uma sequência de projetos com o 

objetivo de levar o aluno a compreender e vivenciar a Gestão Empresarial e atuar na 

realidade das organizações e do mundo corporativo. No primeiro ano o Projeto 
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Tutoria, no segundo ano a Empresa Simulada e no terceiro ano o Projeto Vitrine 

conforme dinâmica apresentada na Tabela 6. 

 

Tabela 6  
Projetos Escola de Formação Gerencial SEBRAE 

 Tutoria Empresa Simulada Projeto Vitrine 

Proposta Primeiro contato do aluno 
com o mundo dos negócios. 
Grupos selecionam uma 
empresa, representados por 
um Tutor que irá intermediar 
sua relação com a empresa, 
por meio de visitas e 
observações guiadas. O 
professor orientador norteia 
o olhar dos alunos, 
utilizando, para isso os as 
outras disciplinas. 

Trata-se de uma imersão 
na experiência corporativa: 
alunos reunidos em grupos 
constituem Empresa 
Simulada. Experimentam o 
mundo dos negócios e 
todos os desafios por ele 
trazidos, participando de 
todos os processos de 
concepção, definições 
estratégicas, operação e 
condução da empresa, 

Alunos em equipe 
identificam uma 
oportunidade de negócio 
e concebem sua ideia. 
Testam sua aceitação 
por meio de pesquisas e 
com o auxílio de 
ferramentas tecnológicas, 
elaboram o planejamento 
desse negócio, com 
viabilidade econômica, 
financeira,mercadológica. 

Avaliação Avaliação processual sob a 
forma de diálogo entre 
professor e alunos durante 
as aulas e visitas. Produção 
de relatório do projeto 
também é um instrumento 
eficaz de monitoramento do 
aprendizado do aluno pelo 
professor, que utiliza os 
dados obtidos para auxiliá-
los em suas dificuldades 
suprindo lacunas de 
aprendizado. 

A avaliação desse projeto 
parte muito mais de um 
automonitoramento e de 
uma constante reflexão do 
aluno e dos grupos, no que 
se refere ao próprio 
desempenho. Por meio do 
desempenho da empresa o 
professor orientador leva o 
grupo a refletir sobre as 
lacunas no processo de 
gestão, possibilitando que 
recorra aos conhecimentos 
adquiridos nos 
componentes curriculares, 
aplicando-os em benefício 
da empresa. 

A tônica da avaliação do 
projeto se faz de maneira 
a permitir que o aluno 
tenha o constante 
feedback sobre o 
desenvolvimento de seu 
projeto, o que possibilita 
a monitorar o andamento 
deste, identificando os 
pontos de melhoria. 
Como uma das 
ferramentas de 
avaliação, o aluno conta 
com as Bancas 
Examinadoras, que 
acontecem ao longo do 
desenvolvimento do 
projeto e são formadas 
por empresários e 
professores convidados.  
 

Resultado Por se tratar de uma 
proposta de imersão na 
empresa, para propiciar a 
observação e análise in loco, 
trata-se de um projeto que 
mune o aluno de uma visão 
concreta e real sobre o 
mundo dos negócios e sobre 
os desafios, os conflitos, as 
estratégias e as relações que 
caracterizam o ambiente de 
uma empresa. 

Por meio da oportunidade 
de aplicar conceitos e 
conteúdos trabalhados nas 
disciplinas de Marketing, 
Logística, Gestão das 
Finanças Corporativas, 
Gestão de RH, os alunos 
adquirem uma visão prática 
sobre os conceitos e 
conteúdos trabalhados, 
além de adquirirem as 
primeiras percepções 
acerca de sua prática 
profissional e do modo 
como se dão as relações e 
a dinâmica do mundo dos 
negócios. 

Além de refinar a visão 
do aluno em relação ao 
mercado e reforçar nele o 
espírito empreendedor 
por meio do exercício de 
competências 
fundamentais a uma 
atitude empreendedora, o 
Projeto Vitrine consiste 
em um instrumento de 
grande potencial 
aplicável, por ser um 
projeto absolutamente 
vinculado à realidade. 

Fonte: Adaptado pela autora a partir do Projeto Político Pedagógico SEBRAE (2015) 
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Acreditando que a aprendizagem só ocorre efetivamente quando o aprendiz interage 

com o objeto de conhecimento, estabelecendo relações e encontrando significados, 

as Escolas de Formação Gerencial SEBRAE propõem a construção do 

conhecimento a partir da interação do indivíduo com o meio e com seus pares, seja 

a partir de vivências reais, a partir da criação de atividades e espaços colaborativos, 

seja com a problematização de situações e da conexão com dados e informações 

reais (PPP SEBRAE, 2015). 

 

Desta maneira, a avaliação da aprendizagem na EFG é orientada para o 

desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e valores, através de problemas e 

situações contextualizadas com caráter diagnóstico e formativo, conforme Projeto 

Político Pedagógico SEBRAE (2015): 

 

Para fins de avaliação e registro de resultados, o ano letivo é dividido 
em 3 (três) etapas com a seguinte distribuição de pontos:  
a) 1ª etapa – valor: 30 pontos – média para aprovação de 21 pontos.  
b) 2ª etapa – valor: 30 pontos – média para aprovação de 21 pontos.  
c) 3ª etapa – valor: 40 pontos – média para aprovação de 28 pontos. 
Ao final de cada etapa letiva o aluno deverá alcançar o mínimo de 70% 
(setenta por cento) dos pontos distribuídos. Caso o aluno não alcance 
a média, a escola oferecerá oportunidades para a recuperação de 
conhecimentos que deverá ser compreendida como parte do processo 
ensino-aprendizagem e deverá acontecer ao longo do ano letivo. A 
escola oferecerá oportunidades de recuperação paralela em todos os 
componentes curriculares de forma diversificada. Ao final de cada 
etapa letiva, o aluno que não obtiver o mínimo de 70% dos pontos 
avaliados, terá o direito à recuperação de etapa em no máximo 6 (seis) 
componentes curriculares:  
Além da Recuperação de Etapa, haverá a recuperação final para 
aqueles alunos que não obtiverem, no mínimo, 70% do total de pontos 
distribuídos ao longo do ano letivo. A recuperação final terá valor de 
100 (cem) pontos e será realizada após o término do ano letivo.  
Ao término do ano letivo, será considerado aprovado o aluno com 
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento), conforme 
estabelecido na LDBEN nº 9.394/96 (PPP, 2015). 
  

 

Como instrumento norteador da avaliação, a EFG SEBRAE utiliza o Registro 

Individual de Acompanhamento Pedagógico por Disciplina. Neste, o professor 

registrará, em cada etapa, suas observações quanto à situação do aluno em relação 

à aquisição dos conhecimentos formais, habilidades, procedimentos e atitudes (esse 
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formulário é feito para alunos que apresentarem dificuldades que precisam ser 

trabalhadas).  

 

Outro instrumento de avaliação de natureza consultiva e deliberativa em assuntos 

didático-pedagógicos é o conselho de classe que é realizado ao término de cada 

etapa e ao término do ano letivo, com a finalidade de analisar a trajetória escolar do 

aluno e decidir sobre a aprovação ou reprovação do mesmo. 

 

2.2.4 Contribuições do referencial teórico para a pesquisa de campo 

 

O referencial teórico contribui para uma reflexão sobre o tema escolhido e para o 

planejamento, direcionamento e consolidação da pesquisa, é também a base que 

sustenta qualquer pesquisa científica, sendo fundamental para o conhecimento do 

que já foi desenvolvido por outros pesquisadores. 

 

O referencial teórico deste estudo esteve pautado no construto central: Formação 

Empreendedora do Sistema SEBRAE. Para a discussão deste assunto fez-se uma 

breve análise histórica da formação empreendedora no mundo e no Brasil, 

apresentaram-se conceitos e evolução do empreendedorismo, bem como as 

características, objetivos e competências das Escolas de Formação Gerencial 

SEBRAE em Minas Gerais. 

 

Considerando as abordagens defendidas pelos autores Dolabela (2006), Filion 

(2000), Schumpeter (1978), Souza (2001), Dornelas (2008), Drucker (1998), 

McClelland (1961), Hisrich e Peter (2004), e pelas instituições SEBRAE (2009), GEM 

(2001; 2014), Endeavor (2015), Junior Achievement (2015) e outros, é possível 

verificar que algumas características são comuns nos muitos conceitos discutidos. 

Diferentemente destes autores, McClelland (1961) realizou estudos empíricos e foi 

um dos primeiros a usar as teorias da ciência comportamental para realizar estudos 

empíricos sobre a motivação para empreender (Santos, 2008, como citado em 

Carneiro, 2016,  p. 51). 

 

Portanto, optou-se por utilizar as competências do empreendedor adotadas por 

McClelland (1961) presentes no Projeto Político Pedagógico do Sistema SEBRAE 
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para a elaboração dos roteiros de entrevistas e construção do questionário, 

instrumentos utilizados na coleta de dados, tendo como base as três dimensões: 

conhecimentos, habilidades e competências. Tanto as entrevistas como os 

questionários foram cruciais para responder à questão que este estudo se propõe 

que é identificar as contribuições da Formação Empreendedora proposta pelo 

Sistema SEBRAE para atuação profissional dos egressos das Escolas de Formação 

Gerencial em Minas Gerais. 

 

 

 

 



35 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 

A metodologia corresponde a um conjunto de procedimentos a ser utilizado na 

obtenção do conhecimento. É a aplicação do método, por meio de processos e 

técnicas (Barros, 2007).  

 

Este capítulo tem o propósito de descrever os procedimentos metodológicos 

adotados para a realização da pesquisa, sua caracterização, o modelo adotado, a 

população, a amostra e as técnicas de coleta e tratamento dos dados. Ao final 

apresenta-se uma síntese dos procedimentos desta pesquisa. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa  

 

Para atingir o objetivo principal desta dissertação, optou-se por um estudo descritivo, 

de caráter quantitativo e qualitativo. A pesquisa tem como objetivo proporcionar 

respostas a questões que norteiam os estudos (Gil, 2010). 

 

A escolha pela pesquisa descritiva se mostra adequada, uma vez que seu objetivo 

primordial é a descrição das características de determinada população ou fenômeno, 

utilizando técnicas padronizadas de coletas de dados (Gil, 2010), com a finalidade 

de identificar e obter informações (Collis & Hussey, 2005). 

 

Quanto à abordagem, optou-se pelos dois métodos: quantitativo e qualitativo, pois, a 

utilização de métodos mistos de pesquisa garante uniformidade de entendimento por 

parte dos respondentes e entrevistados, o que contribui para a eficácia, a precisão e 

a padronização dos resultados, gerando uma combinação quanti-quali. Ao utilizar 

múltiplas abordagens, torna-se possível que haja uma contribuição mútua das 

potencialidades de cada uma delas, garantindo respostas mais abrangentes aos 

problemas de pesquisa formulados Creswell (2007).  

 

Neste estudo foi necessário a utilização dos dois métodos devido, principalmente, à 

falta de informações para a realização da pesquisa quantitativa: as EFG SEBRAE 

não possuem um banco de dados dos seus egressos, o que impossibilitou que a 

pesquisa fosse realizada em todas as treze unidades de Minas Gerais. 
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Para viabilizar a realização deste trabalho, bem como a obtenção das informações 

pertinentes ao alcance dos objetivos propostos, primeiramente foi realizado o 

método quantitativo de pesquisa, através da aplicação de um questionário 

estruturado como instrumento de coleta de dados, aplicado aos egressos de oito 

Escolas de Formação Gerencial EFG situadas em Minas Gerais. Este método 

possibilitou uma avaliação geral do Curso de Formação Gerencial e suas 

contribuições, na percepção dos egressos. 

 

O questionário deve ser administrado pelo pesquisador que pode enviá-lo aos 

entrevistados, por meio impresso ou eletrônico, ou ainda fazer a pesquisa 

presencialmente ou por telefone (Mello, 2013). Neste estudo o questionário foi 

enviado aos respondentes por meio eletrônico. 

 

Collis & Hussey (2005) avaliam que o método quantitativo é caracterizado por ser 

objetivo por natureza e focado na mensuração de fenômenos envolvendo a coleta 

de informações e a análise de dados por meio de técnicas estatísticas.  

 

Num segundo momento, foi utilizado o método qualitativo, especificamente aos 

egressos da Escola de Formação Gerencial Pedro Leopoldo, no intuito dos mesmos 

avaliarem os resultados obtidos na pesquisa quantitativa, permitindo um 

aprofundamento das respostas e do nível final de análise da dissertação. 

 

A pesquisa qualitativa envolve examinar e refletir sobre as percepções dos 

informantes para obter um entendimento em relação às questões sociais, esta 

pesquisa fornece informações sobre atitude, sentimentos e opiniões, utilizando-se de 

questões voltadas para a motivação do sujeito (Collis & Hussey, 2005; Yin, 2010). 

 

3.2 Quadro de referência 

 

A fim de cumprir o objetivo geral de investigar as contribuições da Formação 

Empreendedora proposta pelo Sistema SEBRAE para atuação profissional dos 

egressos das Escolas de Formação Gerencial em Minas Gerais, optou-se por utilizar 

o modelo adaptado a partir de estudos de McClelland (1961). 
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Segundo (Wolf, 2014, como citado em Carneiro, 2015, p. 43) o marco inicial do 

projeto idealizado por McClelland se deu com um estudo em trinta e quatro países, 

identificando características de comportamento comuns aos empreendedores bem 

sucedidos. O projeto com formatação definitiva foi lançado oficialmente pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) no ano de 1988, na Argentina, Chile, 

Uruguai, Venezuela, Gana, Nigéria, Zimbábue. Em 1990 o programa começou a ser 

desenvolvido no Brasil através de convênio do SEBRAE com a ONU. 

 

Nos estudos de McClelland (1961) foram identificadas dez principais características 

comportamentais que o empreendedor bem sucedido deve ter, precisa desenvolver 

ou apenas aprimorar, agrupados em três conjuntos principais: realização, 

planejamento e poder. O autor destaca que o conhecimento das características e 

habilidades que compõem as competências empreendedoras, e, que podem ser 

desenvolvidas pelos empreendedores, auxilia a compreensão do comportamento 

empreendedor. Com esse entendimento o comportamento empreendedor pode ser 

descrito por suas ações executadas em determinadas situações, que envolvem suas 

atitudes (Schmitz, 2012, como citado em Carneiro, 2015, p. 45). 

 

McClelland (1961) apresenta as características comportamentais empreendedoras 

em três conjuntos – no primeiro conjunto percebe-se que as características são 

relativas às pessoas que desejam realizar o seu trabalho da melhor forma possível, 

que não se desanimam diante dos obstáculos e que agem para reduzir os riscos e 

controlar os resultados; no segundo conjunto são relativas às pessoas que planejam 

as atividades e estabelecem metas e no terceiro conjunto, são características de 

pessoas que buscam autonomia, assumem suas responsabilidades e se esforçam 

para manter controle sobre situações e pessoas. 

 

Esse modelo agrupa as principais competências do empreendedorismo utilizadas 

como base na elaboração da proposta pedagógica da formação gerencial, conforme 

apresentado na Tabela 7.  
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Tabela 7 
Competências do empreendedor na Formação Gerencial 

Conjunto de Realização 
 Busca de oportunidades e iniciativa  

 Aproveita oportunidades fora do comum para começar um empreendimento.  

 Faz as coisas antes de solicitado ou forçado pelas circunstâncias.  

 Age para expandir o empreendimento a novas áreas, produtos, serviços. 

Persistência 

 Age diante de um obstáculo significativo.  

 Age repetidamente e de estratégia a fim de enfrentar um desafio ou superar um 
obstáculo.  

 Assume responsabilidade pessoal pelo desempenho necessário ao atingimento de 
metas e objetivos.  

Comprometimento 

 Faz um sacrifício pessoal ou despende um esforço para completar uma tarefa.  

 Colabora com as pessoas de seu grupo ou se coloca no lugar delas, se necessário, 
para terminar um trabalho.  

 Esmera-se em manter as pessoas satisfeitas, acima do desejo de lucro a curto prazo.  

Exigência da qualidade e eficiência  

 Encontra maneiras de fazer as coisas melhor, mais rápido ou mais barato. 

 Age de maneira a fazer coisas que satisfazem ou excedem os padrões de excelência.  

 Desenvolve ou utiliza procedimentos para assegurar que o trabalho seja terminado a 
tempo ou que o trabalho atenda a padrões de qualidade previamente combinados.  

Correr riscos calculados  

 Age para reduzir os riscos ou controlar os resultados.  

  Avalia alternativas e calcula riscos.  

 Coloca-se em situações que implicam riscos ou desafios moderados.  

Conjunto de planejamento / Busca de Informações  

 Dedica-se pessoalmente a obter informações para realização de seu 
empreendimento. 

 Investiga pessoalmente como fabricar um produto ou fornecer um serviço. 

 Consulta especialistas para obter assessoria técnica ou comercial.  

Estabelecimento de metas  

 Define metas de longo prazo, claras e específicas 

  Estabelece objetivos de curto prazo, mensuráveis. 

Planejamento e monitoramento sistemáticos  

 Planeja dividindo tarefas de grande porte em subtarefas com prazos definidos. 

 Constantemente revisa os planos levando em conta os resultados obtidos e 
mudanças ocorridas.  

Conjunto de poder, persuasão e rede de contatos. 

 Utiliza estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir os outros.  

 Utiliza pessoas-chave como agentes para atingir seus próprios objetivos.  

 Age para desenvolver relacionamentos importantes para seus empreendimentos.  

Fonte: Adaptado pela autora a partir de Mcclelland, D. C. (1961). The achievement society. 
Princenton, NJ: D. Recuperado de http:// www.researchgate.net/.../227395657_The_Achievin 
 
 

A partir desse modelo, tendo em vista as competências destacadas por McClelland 

(1961) que compõem o projeto político pedagógico do Sistema SEBRAE, 

construímos o questionário para realização da pesquisa quantitativa, com principal 

foco nos conhecimentos, competências e habilidades que mais e menos 

http://www.researchgate.net/.../227395657_The_Achievin
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contribuíram para formação e atuação profissional dos egressos. A Figura 1 

demonstra o quadro de referência desta pesquisa. 

 

Figura 1- Quadro de referência da pesquisa - Conhecimentos, Competências e 
Habilidades do Empreendedor. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do Projeto Político Pedagógico SEBRAE (2015) 
 
 

Esse modelo foi também utilizado para a realização da pesquisa qualitativa: em um 

primeiro momento foi abordada a relevância de cada item e, em seguida, foram 

analisados os resultados obtidos na pesquisa quantitativa. 

 

3.3 Contexto da pesquisa e técnica de amostragem 

 

A unidade de análise deste estudo corresponde a uma Instituição de Ensino 

Profissionalizante denominada EFG (Escola de Formação Gerencial SEBRAE). Essa 

Instituição possui atualmente 13 unidades distribuídas no estado de Minas Gerais e 

uma no estado do Maranhão. Oferece curso técnico em administração concomitante 
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com o ensino médio. Tradicionalmente destacada no ensino do empreendedorismo 

e na formação gerencial. 

 

A Instituição foi escolhida como unidade de análise para a pesquisa devido à sua 

equivalência aos propósitos deste estudo e por se tratar do local de trabalho em que 

a pesquisadora atua como docente da área técnica desde 2010.  

 

Utilizou-se da técnica de amostragem não probabilística, quando há uma restrição 

de cunho operacional ao uso da amostragem probabilística, como, por exemplo, o 

fato da população ser infinita ou de não se ter acesso a todos os elementos 

(Gonçalves, 2009 citado por Monteiro, 2012 p.18). Ainda segundo Monteiro (2012) a 

necessidade de optarmos pela utilização de uma amostra não probabilística deriva-

se da inacessibilidade a toda população. Quando esta situação ocorre o pesquisador 

é quem deverá colher a amostra na parte da população que lhe é acessível. Surge, 

portanto, uma distinção entre população objeto e população amostrada. A população 

objeto é aquela que temos em mente ao realizar o trabalho estatístico. Apenas uma 

parte desta população, porém, está acessível para que dela retiremos a amostra. 

Esta parte é a população amostrada (Costa Neto, 1977). 

 

3.4 A Pesquisa Quantitativa 

 

3.4.1 População e Amostra 

 

A pesquisa quantitativa foi realizada junto aos egressos do Curso de Formação 

Gerencial das Escolas de Formação Gerencial SEBRAE situadas em Minas Gerais, 

nas cidades de Arcos, Belo Horizonte, Cataguases, Contagem, Itabira, Nova Lima, 

Pedro Leopoldo e Sete Lagoas.  

 

Conforme já mencionado, não foi possível realizar a pesquisa nas outras cinco 

unidades. Com o objetivo de aumentar a taxa de respondentes e para garantir que 

todas as EFG de Minas Gerais fossem representadas na pesquisa, foram efetuadas 

diversas solicitações por envio e reenvio de e-mail, além de ligações telefônicas   

para as escolas que ainda não haviam encaminhado material com dados dos 

egressos. Várias unidades alegaram que não poderiam encaminhar o contato dos 
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egressos devido à inexistência nas escolas de um banco de dados com as 

informações dos ex-alunos; já algumas unidades forneceram somente cópias de 

antigos diários que constavam apenas o nome do ex-aluno, informando que não 

havia pessoal hábil para efetuar a busca de informações. 

 

Portanto, a amostra para a pesquisa quantitativa foi constituída de egressos do 

Curso de Formação Gerencial SEBRAE das oito unidades anteriormente 

mencionadas. A amostra é considerada um subconjunto do universo ou da 

população, por meio da qual se estabelecem ou se estimam características desse 

universo ou população Gil (2010). Ainda segundo Gil (2010) o universo é definido 

como um conjunto de elementos que possuem determinadas características em 

comum. 

 

De acordo com as informações fornecidas pelo SEBRAE Belo Horizonte o volume 

de egressos perfaziam um universo de 5.666 ex-alunos que concluíram o curso nas 

oito unidades que tinham informações a respeito desse público. É importante 

ressaltar que a apuração deste total foi realizada pelo somatório de egressos de 

cada escola participante da pesquisa: EFG Arcos MG (576), EFG Belo Horizonte MG 

(2088), EFG Cataguases MG (478), EFG Contagem MG (807), EFG Itabira MG 

(429), EFG Nova Lima MG (818) EFG Pedro Leopoldo MG (419), EFG Sete Lagoas 

MG (51). 

 

Dessa forma, o questionário foi elaborado e disponibilizado aos egressos por meio 

da ferramenta Google Docs, no primeiro semestre do ano de 2016, havendo um total 

de 221 respondentes, o que equivale a 4% dos egressos dessas instituições.  

 

3.4.2 Técnica de Coleta de Dados 

 

De acordo com Collis e Hussey (2005) os dados são considerados fatos ou coisas 

conhecidas, usados como base para inferência ou avaliação. Nesta pesquisa foram 

utilizadas fontes primárias (entrevistas via aplicação de questionário e observação 

participante) para a coleta de dados. 
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Primeiramente foram coletados dados através da aplicação de um questionário 

estruturado. A pesquisadora elaborou um questionário, a partir de estudos 

apresentados por McClelland (1961) e do modelo de pesquisa elaborado para esta 

dissertação. O questionário comtemplou duas seções: seção I - Perfil do 

respondente; e seção II – Avaliação do Curso de Formação Gerencial SEBRAE e foi 

aplicado a 221 egressos. 

 

A seção I, questões 1 a 11, buscou conhecer o perfil do respondente com 

características como sexo, faixa etária, formação, área de atuação profissional, 

dados referentes à escola que estudou, entre outras. 

 

A seção II (Avaliação do curso de Formação Gerencial) contemplou 27 questões. 

Em cada uma das questões procurou-se avaliar diversos temas do Curso, segundo 

a seguinte escala:  

1- Péssimo 

2- Ruim 

3- Regular 

4- Bom 

5- Ótimo 

 

Solicitou-se ainda ao respondente na seção II do questionário (questões 2 e 3) que 

apontasse os Conhecimentos, Competências e Habilidades desenvolvidas durante o 

Curso de Formação Gerencial SEBRAE, que mais e menos contribuíram para a 

formação e atuação profissional de cada um. Conforme descrição na Figura 1 

Quadro de referência da pesquisa- Conhecimentos, Competências e Habilidades do 

Empreendedor. 

 

Para a elaboração final do questionário, foi realizado um pré-teste com 10 

profissionais da Escola de Formação Gerencial da cidade de Pedro Leopoldo e da 

cidade de Belo Horizonte, visto que a “versão definitiva de um questionário só deve 

ser estabelecida após um estudo exploratório, envolvendo pessoas que possam 

contribuir para a pesquisa” (Gil, 2008 p.129). O critério para escolha dessas pessoas 

foi o de acessibilidade, conforme Vergara (2000). O tempo médio de resposta foi de 

15 minutos e a coleta de dados foi efetuada, quase em sua totalidade, pelas redes 



43 

 

sociais de grupo de ex-alunos. Conforme já mencionado, as escolas alegaram não 

possuir um banco de dados com informações de seus egressos.  

 

O questionário foi construído no Google Docs (Apêndice A) e o link com acesso foi 

enviado aos vários egressos, alguns registrados nas listagens fornecidas pelas 

escolas e outros pelas redes sociais. Para Collins e Hussey (2005) os questionários 

são considerados um método popular para coletar dados. É importante ressaltar 

que, no questionário, as questões foram dispostas de maneira aleatória, objetivando 

evitar o comportamento tendencioso, visto que a principal finalidade é obter 

resultados claros e imparciais de acordo com as percepções dos egressos. 

 

3.4.3 Técnica de Análise de Dados 

 

Neste estudo foi utilizada como técnica para tratamento dos dados da pesquisa 

quantitativa a ferramenta de coleta do Google Docs. Esta ferramenta disponibiliza a 

organização e a elaboração dos gráficos gerados pelo próprio sistema. As 

informações foram organizadas em tabelas e em gráficos para a inserção dos 

dados, no intuito de promover uma melhor visualização dos dados quantitativos 

alcançados pela pesquisa. Os resultados foram apresentados por meios 

percentuais, de acordo com os cálculos efetivados pelo próprio sistema que gerou 

os gráficos. 

 

Posteriormente, foram realizadas as análises tendo como base a estatística 

descritiva, pois esta permite a apresentação, análise e interpretação de dados 

numéricos, através da criação de quadros, gráficos e indicadores numéricos, 

possibilitando identificar a existência de regularidades, tendências, ciclos, 

concentrações ou padrões (Collis &Hussey, 2005). 

 

3.5 A Pesquisa Qualitativa 

 

3.5.1 Unidades de análise e de observação 

 

Para a abordagem qualitativa, a unidade de observação foi composta somente pela 

Escola de Formação de Gerencial SEBRAE da cidade de Pedro Leopoldo, devido 
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ser a unidade de trabalho da pesquisadora. A pesquisa foi realizada com um 

representante de cada turma de acordo com o ano de conclusão do curso no 

período de 1999 a 2015. 

 

Para a pesquisa qualitativa a unidade de observação foi constituída por 17 egressos 

exclusivamente da EFG SEBRAE Pedro Leopoldo. Como critério de inclusão foi 

observada a seleção de um egresso para cada ano de conclusão do curso, 

compreendido no período de 1999 a 2015, conforme já mencionado anteriormente. 

 

Esta amostra foi definida por acessibilidade ou conveniência, em que o pesquisador 

seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo que eles possam representar o 

universo, conforme descrição de Gil (2010). 

 

3.5.2 Técnica de Coleta de Dados 

 

Para investigar as contribuições da formação empreendedora proposta 

exclusivamente pela EFG SEBRAE Pedro Leopoldo, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com 17 egressos selecionados de acordo com o ano de conclusão 

do curso, compreendidos entre os anos de 1999 a 2015.  

 

A técnica de entrevista semiestruturada representa “um método apropriado quando é 

necessário entender o construto que o entrevistado usa como base para suas 

opiniões e visões sobre uma determinada questão ou situação” (Easterby-Smith, 

Thorpe & Lowe, 1991, como citado em Collis & Hussey, 2005, p.160). 

 

Neste estudo, empregou-se o roteiro de entrevista (Apêndice B) utilizado como guia 

para coletar informações foi estruturado em tópicos utilizando como base as 

respostas da pesquisa quantitativa. Para realização da entrevista é necessário 

observar duas etapas fundamentais: a especificação dos dados que se pretendem 

obter e a escolha e formulação das perguntas ou temas a serem abordados pelo 

entrevistador (Gil, 2008). 

 

Num primeiro momento, os entrevistados realizaram uma avaliação sobre os 

Conhecimentos, as Competências e as Habilidades desenvolvidas no curso de 
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Formação Gerencial SEBRAE na EFG Pedro Leopoldo, e num segundo momento, 

os entrevistados realizaram uma avaliação dos resultados obtidos na pesquisa 

quantitativa. 

 

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas individualmente, durante o mês de 

julho de 2016, com duração média de 40 minutos. Foram gravadas e posteriormente 

transcritas pela pesquisadora para a devida análise e interpretação dos resultados. 

 

3.5.3 Técnica de Análise de Dados 

 

Para a análise dos dados obtidos nas entrevistas foi utilizada a técnica de análise de 

conteúdo, definida como um conjunto de técnicas de análise das comunicações que 

visam obter através de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção destas mensagens Bardin (2011). 

 

Ainda de acordo com Bardin (2011) a análise de conteúdo constitui-se de algumas 

etapas, organizadas em três fases: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

 

Utilizou-se também a técnica de observação participante, uma vez que a autora da 

dissertação é funcionária da Instituição EFG SEBRAE Pedro Leopoldo, atuando 

como docente desde 2010. Na pesquisa participante ocorre a integração entre a 

pesquisadora e os membros das situações que serão investigadas (Gil, 2008). A 

autora utilizou informações e anotações fornecidas pela instituição, e também sua 

própria vivência e experiência no processo de docência, para análise dos dados 

coletados. 

 

Neste estudo, os dados coletados nas pesquisas quantitativa, qualitativa e na 

observação participante foram agrupados, no intuito de responder aos objetivos 

específicos.  
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A Tabela 8 sintetiza a metodologia utilizada, considerando cada um dos objetivos 

específicos e dos temas analisados e desenvolvidos no Referencial Teórico, 

ressaltando-se a técnica de coleta e de análise dos dados. 

 

Tabela 8 
Síntese da metodologia 

Tema Objetivos 
Específicos 

Autores Coleta de 
dados 

Técnica e 
análise dos 

dados 

Empreendedorismo  Identificar as 
percepções dos ex-
alunos sobre a 
Formação Gerencial 
proposta pelo Sistema 
SEBRAE para atuação 
profissional. 

Dolabela (1999; 2006) 
Dornelas (2008) 
Drucker (1998) 
Endeavor (2015) 
Filion (1991; 1999; 2000) 
GEM (2001;2014) 
Hisrich e Peter (2004) 
Junior achievement 
(2015) 
McClelland (1961) 
Pereira (2010) 
Revista IMED (2014) 
Schumpeter (1978) 
SEBRAE (2009) 
Souza (2001) 

Pesquisa de 
Campo  
 
Questionário 
estruturado 
 
Entrevistas 

Análise 
documental 
 
Análise 
descritiva 
 
Análise de 
conteúdo 
 
 
 
 

Escola de Formação 
Gerencial SEBRAE 

Descrever a proposta 
político pedagógica 
adotada pelo Sistema 
SEBRAE 
 

Projeto Político 
Pedagógico SEBRAE 
(2015) 
McClelland (1961) 
 

Pesquisa 
documental 

Análise 
documental 
 

Curso de Formação 
Gerencial SEBRAE 
 
 
 

Identificar os principais 
fatores de ingresso dos 
estudantes no Curso de 
Formação Gerencial 
SEBRAE nas Escolas 
de Formação Gerencial 
(EFG) de Minas Gerais; 
 

Projeto Político 
Pedagógico SEBRAE 
(2015) 

Questionário 
 
 Entrevistas 

Análise 
descritiva 
 
Análise de 
conteúdo 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 
No próximo capítulo, são apresentados e discutidos os resultados obtidos por meio 

das pesquisas quantitativa e qualitativa, analisados em consonância com o 

Referencial Teórico. 
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4 Apresentação e análise dos resultados da pesquisa quantitativa 

 

Neste capítulo são apresentados e analisados os dados da pesquisa quantitativa 

aplicada aos egressos do Curso de Formação Gerencial SEBRAE das Escolas de 

Formação Gerencial situadas nas cidades de Arcos, Belo Horizonte, Cataguases, 

Contagem, Itabira, Nova Lima, Pedro Leopoldo e Sete Lagoas, a fim de identificar as 

contribuições desta formação gerencial para a atuação profissional de seus 

egressos. Primeiramente, é feito a caracterização de cada uma das unidades em 

que se deu a pesquisa. Em seguida, são apresentados os resultados obtidos por 

meio do questionário. 

 

4.1 Caracterização das EFG participantes da pesquisa 

 

A pesquisa foi planejada com o objetivo de obter a participação do volume mais 

representativo possível de egressos das EFG SEBRAE situadas em Minas Gerais, 

porém tal fato não foi possível devido à falta de cadastro dos egressos nas escolas. 

Portanto oito Escolas de Formação Gerencial SEBRAE disponibilizaram dados dos 

egressos, a saber: 

 EFG Escola de Formação Gerencial SEBRAE Arcos 

 EFG Escola de Formação Gerencial SEBRAE Belo Horizonte 

 EFG Escola de Formação Gerencial SEBRAE Cataguases 

 EFG Escola de Formação Gerencial SEBRAE Contagem 

 EFG Escola de Formação Gerencial SEBRAE Itabira 

 EFG Escola de Formação Gerencial SEBRAE Nova Lima 

 EFG Escola de Formação Gerencial SEBRAE Pedro Leopoldo 

 EFG Escola de Formação Gerencial SEBRAE Sete Lagoas 

 

4.1.1 A Escola de Formação Gerencial Arcos 

 

A Escola de Formação Gerencial SEBRAE Arcos, fundada em 1996 comemora este 

ano 20 anos de atuação localizada à Rua Maria José Fernandes n 300 Jardim Bela 

Vista na cidade de Arcos em Minas Gerais, considerada referência o ensino de 

gestão empresarial na região, a EFG possui, no ano de 2016, aproximadamente 60 
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alunos e 25 colaboradores. Está sob a direção de Gisele Maria Higino dos Santos 

egressa da EFG Arcos da primeira turma. A EFG Arcos oferece o Ensino Médio 

concomitante com o Curso Técnico em Administração, tendo como mantenedora a 

Associação Comercial Empresarial Arcos. 

 

4.1.2 A Escola de Formação Gerencial Belo Horizonte 

 

A Escola Técnica de Formação Gerencial – ETFG-BH teve sua autorização de 

funcionamento outorgada pela portaria 011/94 SEE/MG, publicada em 13/01/94. Em 

16 de agosto de 1994, foi inaugurada a sede da Escola Técnica de Formação 

Gerencial – ETFG-BH – SEBRAE Minas. O reconhecimento do Ensino Médio com a 

habilitação profissional de Técnico em Administração foi publicado por meio da 

portaria 056/96 de 13/01/1996.  Em 30 de maio de 2014, por meio da publicação da 

portaria 781/2014, ocorreu a mudança de denominação da Instituição para Escola 

de Formação Gerencial – EFG-BH. Atualmente a escola atende aproximadamente 

250 alunos e atua com 18 professores do ensino técnico e 19 professores do ensino 

médio. 

 

4.1.3 A Escola de Formação Gerencial Cataguases 

 

A Escola de Formação Gerencial SEBRAE Cataguases, localizada à Rua Ofélia 

Resende, 101, no bairro Menezes, fundada em 1996 comemora este ano 20 anos de 

atuação. Foi considerada pelo Sistema de Formação Gerencial a melhor unidade 

educacional da Zona Da Mata. A EFG possui, no ano de 2016, 216 alunos, 27 

professores e 7 funcionários. Sob a direção de Olivia Pereira Silva e coordenação 

pedagógica e orientação educacional de Ana Paula de Andrade Dutra, oferece o 

Ensino Fundamental II e o Ensino Médio concomitante com o Curso Técnico em 

Administração. 

 

4.1.4 A Escola de Formação Gerencial Contagem 

 

Em 10 de fevereiro de 1995, foi inaugurada a Escola de Formação Gerencial de 

Contagem. Com mais de 20 anos de tradição, a EFG tem como mantenedora a 

Fundação Centro das Indústrias das Cidades Industriais de Minas Gerais de Apoio à 
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Educação, Cultura e Meio Ambiente FUNCICI-MG que é uma pessoa jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com autonomia 

administrativa e financeira. A escola é referência na formação gerencial, situada na 

cidade de Contagem e atualmente atende uma média de 100 alunos. 

 

4.1.5 A Escola de Formação Gerencial Itabira 

 

A ETFG-Itabira inicia suas atividades em 06-02-95 e tem sua aula inaugural 

proferida pelo Dr. Stefan Bogdan Salej, o então Presidente do Conselho Deliberativo 

do SEBRAE. A escola encontra-se em processo de franco aprimoramento de suas 

atividades educacionais e expansão de seus recursos institucionais, buscando 

sempre o aprimoramento de suas ações pedagógicas. Para estar sintonizada com a 

atual LDB, a partir de 2000, seu curso passa a ser de três anos de duração e a 

formar Técnicos em Administração. A EFG possui como mantenedora a Associação 

Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de Itabira (ACITA), e atua em 

parceria com o SESI/ACITA. A escola atende atualmente uma média de 100 alunos. 

 

4.1.6 A Escola de Formação Gerencial SEBRAE Nova Lima 

 

Em 1997, a Escola Técnica de Formação Gerencial – SEBRAE – Nova Lima foi 

idealizada, com o objetivo de suprir a formação de gerentes de nível técnico para as 

pequenas empresas e contribuir para modificar a comunidade empresarial nova-

limense. Em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Nova Lima 

(ACINL), Prefeitura Municipal de Nova Lima, o SEBRAE-MG criou a escola que teve 

seu início em fevereiro de 1998, com duas turmas de trinta alunos cada, em salas 

adaptadas no prédio do NEEC (Núcleo de Extensão de Ensino Comunitário). Em 

2016 a escola funciona em parceria com SESI-NOVA LIMA, tendo como 

mantenedora ACINL e FIEMG. A escola possui em média 120 alunos. 

 

4.1.7 A Escola de Formação Gerencial SEBRAE Pedro Leopoldo 

 

A Escola de Formação Gerencial SEBRAE Pedro Leopoldo atua como referência em 

gestão empresarial na cidade de Pedro Leopoldo desde 1996, tem como 

mantenedora a Fundação Pedro Leopoldo (FPL) e oferece o curso técnico em 
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administração concomitante ao curso de ensino médio. Em 2016 a escola possui 

aproximadamente 23 professores e 100 alunos. A gestão administrativa é feita por 

uma diretora e uma coordenadora, as outras funções são exercidas por funcionários 

da FPL, bem como compartilha toda infraestrutura como biblioteca, laboratórios e 

outros. 

 

4.1.8 A Escola de Formação Gerencial SEBRAE Sete Lagoas 

 

A Escola de Formação Gerencial SEBRAE Sete Lagoas fundada em 2011 é 

resultado de uma parceria entre o UNIFEMM (Centro universitário Fundação 

Monsenhor Messias) e o SEBRAE, oferece o curso técnico em administração 

concomitante ao curso de ensino médio. Em 2016 a escola possui aproximadamente 

9 professores e 68 alunos. Atua com 21 colaboradores na gestão e administração. 

 

4.2 Análise dos resultados da pesquisa quantitativa 

 

4.2.1 Perfil dos egressos 

 

A partir das respostas dos 221 egressos na seção I do questionário, pôde-se 

conhecer o perfil dos respondentes. A tabela 9 mostra os dados coletados nessa 

seção, questões 1, 2 e 3 que se referem ao perfil dos respondentes (Apêndice A). 

 

Tabela 9 
Perfil dos egressos do Curso de Formação Gerencial SEBRAE 

Variáveis Especificações Frequências Percentual 

Gênero Feminino 
Masculino 
Total 

140 
81 
221 

63,3 
36,7 

100,0 
Faixa Etária De 18 a 24 anos 

De 25 a 29 anos 
De 30 a 39 anos 
Acima de 39 anos 
Total 

185 
15 
18 
3 

221 

83,7 
6,8 
8,1 
1,4 
100, 

Estado Civil Solteiro 
Casado 
Divorciado/separado 
Viúvo 
Outros 
Total 

201 
20 
0 
0 
0 

221 

91, 
9, 
0 
0 
0 

100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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A amostra é composta de 63,3% dos respondentes do sexo feminino e 36,7% do 

masculino. As faixas etárias com maior incidência são de 18 a 24 anos, 

representando 83,7% da amostra, e de 25 a 29 anos, representando 6,8%. Quanto 

ao estado civil, 91% dos respondentes são solteiros e 9% são casados. 

 

4.2.2 Perfil acadêmico dos egressos 

 

Com o intuito de aprofundar a análise do perfil dos egressos, a partir dos dados 

coletados na seção I, questões 7, 8, 9, 10 e 11, elaborou-se a Tabela 10 para 

identificar o perfil acadêmico dos respondentes. (Apêndice A). 

 

Tabela 10 
Perfil acadêmico dos egressos do Curso de Formação Gerencial SEBRAE 

Variáveis Especificações Frequências Percentual 

Bolsa de 
Estudos 

Não utilizou bolsa de estudos 
Utilizou bolsa parcial 
Utilizou bolsa integral 
Total 

149 
38 
34 
221 

67,4 
17,2 
15,4 
100 

Ensino 
Fundamental 

Escola Pública 
Escola Particular 
Parte em Escola Pública e parte em Escola 
Particular 
Escola Particular com bolsa de estudo parcial 
Escola Particular com bolsa de estudo integral 
Total 

70 
120 
20 
 

11 
0 

221 
 

31.7% 
54.3% 

9% 
 

5% 
0% 
100 

 
Escolaridade Ensino médio completo   

Ensino Superior Incompleto  
Ensino Superior Completo 
Especialização 
Mestrado 
Total 

21 
137 
39 
16 
8 

221 

9,5 
62 

17,6 
7,2 
3,6 
100 

 
Graduação Exatas  

Biológicas  
Humanas  
Ciências Sociais Aplicadas  
Letras 
Total 

106 
11 
62 
42 
0 

221 

48 
5 
1 

19 
0 

100 
 

Idiomas Inglês  
Inglês e Espanhol  
Espanhol  
Outros 
Total 

58 
149 
10 
4 

221 

26,2 
67,4 
4,5 
1,8 
100 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Identificou-se que 54,3% dos respondentes cursaram o ensino fundamental em 

escolas particulares e 67,4% não utilizaram bolsa de estudo para realizarem o curso 

de Formação Gerencial SEBRAE, a partir desta informação torna-se possível 

conhecer o perfil geral dos estudantes do Sistema SEBRAE, que são alunos 

oriundos de escolas particulares e que não usaram bolsa de estudos. Tal informação 

é de suma importância na definição de público alvo que poderá ser utilizada como 

ferramenta de marketing nos processos seletivos. Quanto à formação acadêmica, 

62% possuem ensino superior incompleto e 48% graduaram se na área de exatas. 

Um dado interessante a ser observado é o fato de apenas 9% dos respondentes não 

terem continuado os estudos, sendo que a maioria optou pela graduação em 

Ciências Sociais Aplicadas (48%) promovendo assim a continuidade dos estudos na 

área de sua formação técnica. 

 

4.2.3 Escolas de Formação Gerencial SEBRAE participantes da pesquisa 

 

As Tabela 11 e Tabela 12 mostram os dados coletados nessa seção, questão 4 e 

questão 5 que se referem  em qual ano e em qual EFG (Escola de Formação 

Gerencial) SEBRAE o egresso concluiu o curso de Formação Gerencial. 

 
Tabela 11  
Escolas de Formação Gerencial SEBRAE 

Unidades Frequências Percentual 

Arcos 1 0,5 
Belo Horizonte 70 31,7 
Cataguases 35 15,8 
Contagem 19 8,6 
Itabira 15 6,8 
Nova Lima 4 1,8 
Pedro Leopoldo 76 34,4 
Sete Lagoas 1 0,5 

Total 221 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Tabela 12 

Ano de Conclusão do Curso de Formação Gerencial continua 
Ano de Conclusão do curso Frequência Percentual 

1998 2 0.9 
1999 5 2.3 
2000 4 1.8 
2001 7 3.2 
2002 0 0 
2003 1 0.5 
2004 0 0 
2005 0 0 
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Tabela 12 

Ano de Conclusão do Curso de Formação Gerencial conclui 
2006 0 0 
2007 6 2.7 
2008 6 2.7 
2009 25 11.3 
2010 19 8.6 
2011 40 18.1 
2012 34 15.4 
2013 29 13.1 
2014 19 8.6 
2015 24 10.9 

Total 221 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

As Escolas de Formação Gerencial com maior representatividade na pesquisa foram 

Belo Horizonte (31,7%) e Pedro Leopoldo (34,4%). Quanto ao ano de conclusão do 

curso, 18,1% dos respondentes concluíram o curso em 2011 e 15,4% concluíram em 

2012.  

 

Vale ressaltar uma primeira percepção: que a amostra em sua maioria foi gerada por 

indicação e pela utilização de rede de contatos dos próprios alunos através de 

grupos em redes sociais. Devido aos cadastros desatualizados e incompletos 

encaminhados pelas escolas, notou-se a inexistência de um efetivo banco de dados 

de egressos e uma deficiência nos meios de comunicação entre escolas e egressos. 

Demonstrando as duas principais unidades que possuem um grupo maior de 

estudantes participantes do grupo de egressos na rede social (facebook), de que a 

autora usou como ferramenta de contato para o envio da pesquisa quantitativa. 

 

4.2.4 Fator para ingresso no Curso de Formação Gerencial SEBRAE 

 

Constatou se que o principal motivo que levou o egresso a se matricular no curso de 

Formação Gerencial SEBRAE foi a busca por qualificação profissional que 

representou 65,6% da amostra, seguido da referência da marca SEBRAE no 

mercado de trabalho com 13,6%, conforme demonstrado na tabela 13. Tal resultado 

reflete a consolidação da excelência do curso técnico e seu diferencial no mercado 

de trabalho, bem como a valorização da marca SEBRAE. 

 

 
 



54 

 

Tabela 13 
Principais fatores para ingresso no Curso de Formação Gerencial SEBRAE 

Variáveis Frequência Variáveis 

Bolsa de Estudos 16 7,2 
Exigência dos pais 15 6,8 
Outros 15 6,8 
Preparação para o ENEM 0 0 
Qualificação Profissional 145 65,6 
Referência da marca SEBRAE 
no mercado de trabalho 

30 13,6 

Total 221 100, 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Efetuando uma análise geral do perfil dos respondentes, identifica-se a maioria do 

gênero feminino (63,3%), solteiros, faixa etária prevalente entre 18 a 24 anos 

(83,7%), egressos das EFG Pedro Leopoldo (34,4%) e Belo Horizonte (31,7%) 

formados em 2011 (18,1%) e 2012 (15,4%). Sobre a formação acadêmica, os dados 

demonstram que 54,3% cursaram o ensino médio em escolas particulares, 67,4% 

não utilizaram bolsa de estudos, 48% graduaram se na área de exatas e 62% 

possuem curso superior incompleto. A maior parte da amostra apontou a busca por 

qualificação profissional (65,6%) como o principal motivo para ingressar no curso de 

Formação Gerencial SEBRAE.  

 

4.2.5 Avaliação dos Conhecimentos desenvolvidos no Curso de Formação 

Gerencial SEBRAE  

 

Cada pergunta correspondente à seção II do questionário apresentado aos 

respondentes pertence a um tema de avaliação do Curso de Formação Gerencial 

SEBRAE. Os valores percentuais alcançados nas respostas foram sistematizados 

em uma tabela, considerando a seguinte escala de classificação: 1- Péssimo, 2- 

Ruim, 3- Regular, 4- Bom e 5- Ótimo. 

 

A tabela 14 demonstra as respostas da parte II do questionário, questões 1 a 5, 15, 

16 e 24, que se referem à avaliação dos conhecimentos técnicos, teóricos e práticos, 

das habilidades e competências desenvolvidas no curso de Formação Gerencial 

SEBRAE. 

 

 

 



55 

 

Tabela 14 
Avaliação do Curso de Formação Gerencial SEBRAE - Conhecimentos Gerais  

Conhecimentos, Habilidades e Competências 1 2 3 4 5 
Avaliação dos conhecimentos teóricos  0% 4,2% 8,4% 44,9% 42,5% 

Avaliação das habilidades e competências 
desenvolvidas. 

0,5% 0,9% 7,5% 39,7% 51,4% 

Avaliação dos conhecimentos práticos aplicados. 0,9% 1,9% 11,1% 41,7% 44,4% 

Avaliação das contribuições das disciplinas de 
formação técnica para o desempenho profissional. 

0% 4,2% 8,9% 38,3% 48,6% 

Avaliação do processo de inter-relação entre teoria 
e prática do curso. 

0,5% 1,4% 11,7% 44,9% 41,6% 

Contribuição do curso Formação Gerencial SEBRAE 
para a formação de uma visão crítica e inovadora. 

0% 0,9% 8% 30,2% 60,8% 

Desenvolvimento do comportamento humano, da 
ética, da responsabilidade e compromisso para  
atuação profissional. 

1,4% 1,4% 9,2% 30% 58,1% 

Visão referente ao uso de recursos tecnológicos 
utilizados durante o curso de Formação Gerencial 
SEBRAE. 

1,4% 7,9% 24,2% 40,5% 26% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

 

Figura 2. Gráfico: Conhecimentos, Habilidades e Competências. 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
 

Conhecimentos, habilidades e competências englobam os conhecimentos teóricos e 

práticos, as competências, os recursos tecnológicos, a inter-relação entre teoria e 

prática, bem como as ações promotoras para o desenvolvimento do comportamento 

humano, da ética e da responsabilidade, que foram desenvolvidos durante o curso 

de Formação Gerencial SEBRAE. 

 

No que tange à avaliação geral dos egressos quantos aos conhecimentos, 

habilidades e competências desenvolvidos durante o curso de Formação Gerencial 

SEBRAE, obtivemos os seguintes resultados: todos os itens tiveram avaliações 
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positivas, a média geral dos valores das respostas para os itens respondidos “ótimo 

e Bom” totalizaram 84,6%. Já para os respondentes que consideraram a avaliação 

péssima ou ruim, 9% estão insatisfeitos com os recursos tecnológicos 

disponibilizados pelas EFG. Esta informação deverá ser analisada pelos gestores 

das unidades, visto a inovação aliada à tecnologia, ser um dos principais pilares do 

empreendedorismo. 

 

4.2.6 Avaliação do Estágio Supervisionado 

O estágio supervisionado é o procedimento didático-pedagógico que pretende 

proporcionar ao estudante concluinte da 3ª série; aprendizagem social, profissional e 

cultural, mediante a vivência de situações reais de vida e do trabalho na comunidade 

em geral, sob a orientação e supervisão da EFG (Escola de Formação Gerencial). É 

indispensável à formação profissional e pré-requisito para que o estudante receba o 

certificado de Conclusão do curso.  

Tabela 15 
Avaliação do Curso de Formação Gerencial SEBRAE - Estágio Supervisionado 
 

Estágio 1 2 3 4 5 

Avaliação dos conhecimentos obtidos nas 
disciplinas do curso para a realização das tarefas do 
estágio supervisionado. 

2,8% 5,2% 14,6% 36,6% 40,8% 

Contribuição do estágio supervisionado realizado 
durante ou após o curso de Formação Gerencial 
SEBRAE. 

4,7% 4,7% 15,3% 28,8% 46,5% 

Avaliação da facilidade para conseguir estágios e 
outras atividades acadêmicas em função de ter 
concluído o curso de Formação Gerencial SEBRAE 

6% 8,4% 25,6% 32,1% 27,9% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 
 

A tabela 15 demonstra as respostas da parte II do questionário, questões 7, 8 e 9 

que se referem à avaliação do estágio supervisionado realizado após o curso de 

Formação Gerencial SEBRAE. 
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Figura 3. Gráfico: Avaliação do Estágio Supervisionado 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

Quanto à avaliação do estágio supervisionado realizado após o Curso de Formação 

Gerencial SEBRAE, observa se que 77% dos respondentes apontaram como “bom e 

ótimo”, os conhecimentos obtidos nas disciplinas do curso para realização das 

tarefas do estágio. 14% apontaram como “péssimo e ruim” a facilidade para 

conseguir estágios e outras atividades acadêmicas em função de ter concluído o 

curso de Formação Gerencial SEBRAE. Obteve-se uma média dos valores de 

resposta de 70% para os itens respondidos “ótimo e bom” e uma média de 10% para 

os itens “ruim e péssimo”.  

 

Estes resultados positivos sinalizam o reconhecimento do egresso quanto à 

importância da realização do estágio para a formação e melhor desempenho 

profissional no mercado de trabalho, porém é importante destacar a dificuldade para 

obtenção do estágio apresentada na avaliação de 14% dos egressos no item 

“péssimo e ruim”, mesmo com a referência do curso SEBRAE no mercado de 

trabalho. 
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4.2.7 Avaliação do Curso de Formação Gerencial SEBRAE – Atuação 

Profissional 

 

A tabela 16 demonstra as respostas da parte II do questionário, questões 6, 

10,11,17 e 25 que se referem à atuação profissional dos respondentes. 

 

Tabela 16 
Avaliação do Curso de Formação Gerencial SEBRAE para Atuação Profissional 

Atuaçäo profissional 1 2 3 4 5 

Avaliação do desenvolvimento de características 
requeridas pelo mercado de trabalho, durante o 
curso de Formação Gerencial SEBRAE. 

0,5% 2,3% 10,6% 41,2% 45,4% 

Avaliação das oportunidades geradas pela 
Formação Gerencial SEBRAE para vida profissional. 

3,3% 6% 17,7% 35,8% 37,2% 

Atendimento às demandas do mercado de trabalho 
quanto à formação do profissional Técnico 
Gerencial. 

0,5% 2,3% 11,2% 37,7% 48,4% 

Avaliação do relacionamento da atuação profissional 
com o curso de Formação Gerencial SEBRAE. 

2,8% 2,8% 14,4% 38,4% 41,7% 

Contribuição do curso  de Formação Gerencial 
SEBRAE para melhora do entendimento sobre as 
relações de produção e  mercado de trabalho. 

0% 0,9% 8,8% 28,4% 61,9% 

Fonte : Dados da pesquisa (2016). 
 
 

 

Figura 4. Gráfico: Avaliação do Curso de Formação Gerencial SEBRAE- 
Atuação Profissional 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
 

Nesse quesito, analisou-se o relacionamento do Curso de Formação Gerencial 

SEBRAE com a atuação profissional dos egressos. Disso, obtivemos os seguintes 

resultados: 86% dos respondentes avaliaram como “ótimo e bom” a contribuição do 

Curso de Formação Gerencial SEBRAE para a melhora do entendimento sobre as 

relações de produção e o mercado de trabalho e 9% avaliaram como “péssimo e 
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ruim” as oportunidades geradas pela conclusão do Curso de Formação Gerencial 

SEBRAE. Apresentou-se uma média de 83% dos valores de resposta para os itens 

respondidos “ótimo e bom” e para os itens “péssimo e ruim” uma média de 4%. 

 

Estes resultados comprovam a contribuição efetiva do Curso de Formação Gerencial 

SEBRAE para atuação profissional que o egresso exerce ou já exerceu, conforme 

avaliação de “bom ou ótimo” por 80% desses. Vale destacar ainda, a avaliação 

positiva dos egressos (73%) quanto às oportunidades geradas pela formação 

gerencial SEBRAE na sua vida profissional, o que contraria o resultado acima em 

que o egresso expressa uma dificuldade em conseguir estágio após a conclusão do 

curso. 

 

4.2.8 Avaliação das Escolas de Formação Gerencial SEBRAE 

 

A tabela 17 demonstra as respostas da parte II do questionário, questões 12 e 14, 

que se referem à avaliação das Escolas de Formação Gerencial SEBRAE. 

 
Tabela 17 
Avaliação do Curso de Formação Gerencial SEBRAE - Escolas 

Escolas 1 2 3 4 5 

Qualificação dos professores do Sistema SEBRAE.  0,5% 1,4% 9,3% 38,8% 50% 

Avaliação da infraestrutura, equipamentos e 
laboratórios das EFG SEBRAE. 

1,4% 3,7% 17,2% 41,4% 36,3% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

 

Figura 5. Gráfico: Avaliação do Curso de Formação Gerencial SEBRAE- 
Escolas 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Analisando as escolas de Formação Gerencial SEBRAE, obtivemos os seguintes 

resultados: 88% dos egressos consideraram “ótimo ou bom” a qualificação dos 

professores e 1,9% consideraram “péssimo e ruim”, evidenciando-se assim, a 

satisfação e reconhecimento dos egressos quanto à qualificação profissional dos 

docentes que atuam nas EFG. É preciso destacar que a avaliação de um curso 

implica necessariamente na análise da organização e principalmente de seus 

docentes. 

 

Quanto à infraestrutura, equipamentos e laboratórios 77,7% dos egressos 

consideraram “ótimo ou bom” e 5,1% consideraram como “péssimo e ruim, o que 

comprova uma avaliação geral positiva das EFG. Obtivemos uma média de 83% das 

respostas dos itens “ótimo e bom” e 3,5%. Péssimo e ruim.  

 

 4.2.9 Avaliação do Curso de Formação Gerencial SEBRAE - Aluno 

 

A tabela 18 demonstra as respostas da parte II do questionário, questões 18, 19 e 

20, que se referem à avaliação dos respondentes quanto à sua posição como aluno. 

 
Tabela 18 
Avaliação do Curso de Formação Gerencial SEBRAE – Auto avaliação do aluno 

Aluno 1 2 3 4 5 

Avaliação da dedicação aos estudos durante o 
curso. 

0,5% 6% 21,4% 42,8% 29,3% 

Classificação do nível de aprendizado durante o 
curso de Formação Gerencial SEBRAE. 

0% 2,3% 9,7% 46,3% 41,7% 

Conceito como aluno.  0,5% 0,9% 12,6% 50,7% 35,3% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

 

Figura 6. Gráfico: Avaliação do Curso de Formação Gerencial SEBRAE- Aluno 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Em se tratando da avaliação do egresso em relação à sua dedicação aos estudos, 

88% dos respondentes considerou “ótimo e bom” o seu nível de aprendizado 

durante o Curso de Formação Gerencial SEBRAE e 6,5% considerou “péssimo e 

ruim” a sua dedicação aos estudos durante o curso. Apresentou se uma média de 

82% de respostas aos itens “ótimo e bom” e de 3,4% aos itens “péssimo e ruim”, 

demonstrando assim que o egresso considera um ótimo aproveitamento da 

formação gerencial, considerando que a aprendizagem resulta de um processo de 

interação formado pelo trinômio professor-aluno-conhecimento este índice é de 

suma importância, pois, reflete a auto-avaliação do egresso em relação ao curso. 

 

4.2.10 Avaliação do Curso de Formação Gerencial SEBRAE – Projetos 

 

A tabela 19 demonstra as respostas da parte II do questionário, questões 21, 22 e 

23, que se referem à avaliação dos respondentes em relação aos projetos 

desenvolvidos durante Curso de Formação Gerencial SEBRAE. 

 

Tabela 19 
Avaliação do Curso de Formação Gerencial SEBRAE – Projetos eixo 

Projetos 1 2 3 4 5 

Avaliação do Projeto Tutoria para Formação 
Gerencial SEBRAE. 

3,2% 6,9% 31,8% 28,1% 30% 

Avaliação do Projeto Vitrine para Formação 
Gerencial SEBRAE. 

0,5% 0,9% 6,5% 21,9% 70,2% 

Avaliação do Projeto Empresa Simulada para  
Formação Gerencial SEBRAE? 

0,9% 2,8% 12,1% 37,9% 46,3% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
 

 
Figura 7. Gráfico: Avaliação do Curso de Formação Gerencial SEBRAE- 
Projetos 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Durante o Curso de Formação Gerencial SEBRAE, são desenvolvidos três projetos; 

Tutoria, Vitrine e Empresa Simulada, conforme mencionado anteriormente. 

 

Ao verificar junto aos respondentes a avaliação dos projetos, observa se um 

destaque para o projeto Vitrine que apresentou como resultado para o item “bom e 

ótimo” um total de 92,10% indicando que dentre os outros projetos desenvolvidos na 

formação gerencial, o Vitrine é o mais importante e significativo. Outro destaque foi 

para a avaliação do projeto Tutoria que apresentou como resultado para o item 

“péssimo e ruim” um total de 10,10% sinalizando que os egressos não o 

consideraram muito relevante para sua formação. Obteve-se como média de 

resultado aos itens respondidos como “ótimo ou bom” um total de 78,10% e aos 

itens “péssimo e ruim” um total de 5,10%, este resultado comprova a importância 

dos projetos na formação gerencial, os quais são considerados um dos principais 

diferenciais do Sistema SEBRAE. 

 
Figura 8 Gráfico: Avaliação do Curso de Formação Gerencial SEBRAE- Projeto 
Tutoria 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

 

Figura 9. Gráfico: Avaliação do Curso de Formação Gerencial SEBRAE- Projeto 
Vitrine 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Figura 10. Gráfico: Avaliação do Curso de Formação Gerencial SEBRAE- 
Projeto Empresa Simulada 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

 

4.2.11 Avaliação geral do Curso de Formação Gerencial SEBRAE  

 

A tabela 20 refere se à avaliação geral do Curso de Formação Gerencial 

contemplando a questão 13 da parte II do questionário (Apêndice A). 

 
Tabela 20 
Avaliação Geral do Curso de Formação Gerencial SEBRAE  

Curso 1 2 3 4 5 

13-Avaliação do curso de Formação Gerencial 
SEBRAE. 

0% 0,9% 7% 36,4% 55,6% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

 

 

Figura 11. Gráfico: Avaliação Geral do Curso de Formação Gerencial SEBRAE 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Os dados acima indicam que 92,10% dos respondentes avaliaram o curso como 

“‟ótimo ou bom” e 0,90% avaliaram o curso como “péssimo e ruim”. Observa-se 

neste quesito que mais de 90% dos egressos aprovaram a formação gerencial que 

realizaram, este índice indica também uma correlação positiva na aprendizagem do 

egresso, representando uma avaliação geral do curso nos seus aspectos: didáticos, 

instrucionais, teóricos, e outros. 

 

4.2.12 Avaliação dos Conhecimentos 

 

Destacando-se os conhecimentos desenvolvidos durante o Curso de Formação 

Gerencial SEBRAE, elaborou se a Tabela 21 com o intuito de apresentar a avaliação 

realizada pelos respondentes quanto aos conhecimentos que mais e menos 

contribuíram para sua formação e atuação profissional. Conforme seção II do 

questionário (questão 2 - Apêndice A). 

 
Tabela 21 
Avaliação dos conhecimentos  

Variáveis Especificações Frequência Percentual 

Conhecimentos que mais 
contribuíram 

Administração Estratégica 134 60.6% 

 Finanças 128 57.9% 
 Produção e Logística 77 34.8% 
 Marketing 111 50.2% 
 Sistema de Informação 40 18.1% 
 Gestão de Pessoas/Equipe 146 66.1% 
 Ciências Sociais 44 19.9% 
Conhecimentos que menos 
contribuíram 

Administração Estratégica 28 12.7% 

 Finanças 53 24% 
 Produção e Logística 60 27.1% 
 Marketing 54 24.4% 
 Sistema de Informação 69 31.2% 
 Gestão de Pessoas/Equipe 23 10.4% 
 Ciências Sociais 85 38.5% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Analisando cada uma das especificações da Tabela 21, é possível identificar que 

Gestão de Pessoas (66,10%), Administração Estratégica (60,6%) são os 

conhecimentos que mais contribuíram para formação e atuação profissional dos 

egressos, e que Ciências Sociais (38,5%) seguida de Sistema de Informação 

(31,2%) são os conhecimentos que menos contribuíram. É possível que este 

resultado remete-se a questão dos diferentes ramos de  atuação profissional dos 

egressos. 
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4.2.13 Avaliação das Competências 

 

Quanto às competências desenvolvidas no Curso de Formação Gerencial SEBRAE, 

elaborou-se a tabela 22 de acordo com a questão 3 da seção II do questionário 

(Apêndice A), com a intenção de se avaliar quais competências que mais e menos 

contribuíram para formação e atuação profissional dos egressos.  

 

Tabela 22 Avaliação das Competências 
Variáveis Especificações Frequência Percentual 

Competências que mais 
contribuíram 

Elaboração e interpretação de 
cenários 

82 37.1% 

 Formulação de Projetos 130 58.8% 
 Avaliação de processos e resultados 97 43.9% 
 Identificação de Problemas 134 60.6% 
 Raciocínio Lógico, Crítico e Analítico 139 62.9% 
 Processo Decisório 95 43% 
 Processo Produtivo 64 29% 
    
Competências que menos 
contribuíram 

Elaboração e interpretação de 
cenários 

42 19% 

 Formulação de Projetos 29 13.1% 
 Avaliação de processos e resultados 23 10.4% 
 Identificação de Problemas 20 9% 
 Raciocínio Lógico, Crítico e Analítico 29 13.1% 
 Processo  Decisório 32 14.5% 
 Processo  Produtivo 53 24% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

No tocante às competências, segundo avaliação dos respondentes, identifica-se que 

Raciocínio Lógico, Crítico e Analítico (62,9%) e Identificação de Problemas (60,6%) 

são as competências que mais contribuíram para formação e atuação profissional 

dos egressos, e que Processo Produtivo (24%) seguido de Identificação de 

Problemas (60,6%) são as competências que menos contribuíram. Um dado que 

pode ser enfatizado é que todas as competências relacionadas possuem um grau 

positivo de avaliação, demonstrando novamente que a relevância está diretamente 

ligada ao segmento profissional de cada egresso. Uma competência que chama 

atenção e que foi considerada a mais relevante é o Raciocínio Lógico, Crítico e 

Analítico que interfere diretamente no desempenho de várias atividades 

profissionais. 
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4.2.14 Avaliação das Habilidades 

 

A tabela 23 detalha a análise dos respondentes quanto a contribuição das 

habilidades desenvolvidas durante o Curso de Formação Gerencial SEBRAE. 

 

Tabela 23 

Avaliação das Habilidades  
Variáveis Especificações Frequência Percentual 

Habilidades que mais 
contribuíram 

Relacionamento interpessoal 172 77.8% 

 Comunicação eficaz 149 67.4% 
 Liderança 158 71.5% 
 Solucionar Conflitos 114 51.6% 
 Articulação 109 49.3% 
 Criatividade e inovação 123 55.7% 
 Multiculturalismo 48 21.7% 
Habilidades que menos 
contribuíram 

Relacionamento interpessoal 23 10.4% 

 Comunicação eficaz 23 10.4% 
 Liderança 31 14% 
 Solucionar Conflitos 26 11.8% 
 Articulação 30 13.6% 
 Criatividade e inovação 41 18.6% 
 Multiculturalismo 82 37.1% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Em se tratando das habilidades desenvolvidas no Curso de Formação Gerencial 

SEBRAE, observa-se que Relacionamento Interpessoal (77,8%) e Comunicação 

Eficaz (67,4%) são as que mais contribuíram para formação e atuação profissional 

dos egressos, e que Criatividade e Inovação (18,6%) seguida de Multiculturalismo 

(37,1%) são as habilidades que menos contribuíram.  

 

Ainda neste contexto, analisando as dimensões mais relevantes no Conhecimento 

Gestão de Pessoas (66%) na Competência Raciocínio Lógico (62%) e na Habilidade 

Relacionamento Interpessoal (77%) corrobora a visão de Howard Gardner, quando 

enfoca no espectro das Inteligências Múltiplas que as capacidades mais valorizadas 

para o mercado de trabalho é o pensamento lógico ligado à capacidade de lidar com 

as pessoas. 
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4.2.15 Relacionamento dos egressos com as EFG’S SEBRAE 

 

A Tabela 24 apresenta uma análise do relacionamento do egresso com a instituição 

em que realizou o Curso de Formação Gerencial SEBRAE, construída com base na 

resposta da questão 4 da seção II do questionário. 

 

Tabela 24 
Relacionamento dos egressos com a EFG Escola Formação Gerencial SEBRAE 

Variáveis Especificações Frequência Percentual 

Contato com Escola 
SEBRAE 

Participação em 
eventos 

23 10.5% 

 Contato com 
professores 

49 22.3% 

 Informação em geral 48 21.0% 
 Contato com tutores 8 3.0% 
 Não tenho mantido 

contato 
93 42.3% 

 Total 221 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Os dados mostram que 42,3% dos respondentes não mantém nenhum tipo de 

contato com a instituição em que concluiu o curso e que apenas 10% já participaram 

de algum evento. Essa situação indica uma deficiência na comunicação das escolas 

com seus ex-alunos, refletida na realização da pesquisa, em que as escolas não 

possuíam um banco de dados atualizado de seus egressos para que fosse possível 

efetuar contato com os mesmos indicando que após concluir o curso o aluno não 

mantém nenhum vínculo com as escolas. 

 

4.2.16 Relacionamento dos egressos com ex-colegas 

 

A Tabela 25 evidencia o relacionamento dos egressos com seus ex-colegas, 

baseada na resposta na questão 5 da seção II do questionário (Apêndice A). 

 

Tabela 25 
Relacionamento dos egressos com ex-colegas 

Variáveis Frequência Percentual 

Sim- Sempre 128 57.9% 

Sim – Algumas vezes 64 29% 

Sim – Raramente 27 12.2% 

Nunca 2 0.9% 

Fonte: dados da pesquisa (2016). 
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Percebe-se que 86,9% dos respondentes possuem contato com seus ex-colegas, e 

que apenas 0,9% não possuem nenhum tipo de contato. Conforme já relatado, 

somente foi possível realizar a pesquisa devido à rede de contatos entre os próprios 

alunos, através de grupos em Facebook e WhatsApp, salientando mais uma vez a 

falta de comunicação entre o egresso e as escolas. 

 

Esta amostragem selecionou novas unidades de coleta de dados como um 

desdobramento das existentes: amostra do tipo „bola-de-neve‟, considerada, neste 

caso, a mais adequada devido a grande dificuldade do acesso aos egressos. 

 
Este tipo de amostra permite com o conhecimento de uma pessoa chegar a 
várias. “É um método particularmente indicado para obter amostras de grupos 
numericamente pequenos, como por exemplo, membros de minorias étnicas. 
A abordagem em questão implica que seja feito um contato com um elemento 
da população alvo a quem é perguntado se se conhece mais alguém com as 
características pretendidas. Tais indivíduos são entrevistados, sendo-lhes 
feita a mesma pergunta, e este processo desenvolve-se até não se 
encontrarem mais membros amostráveis. Identifica-se então outro membro da 
população em causa, preferivelmente de uma área geográfica diferente ou 
pertencente a outra classe social, recomeçando-se o processo de pesquisa 
de amigos e conhecidos com características desejáveis (Moreira, 1994, p.81). 

 

4.2.17 Nível de satisfação do egresso 

 

Para identificar o nível de satisfação dos egressos, questionamos se os mesmos se 

arrependeram de ter feito o Curso de Formação Gerencial SEBRAE (questão 6 

seção II do questionário- Apêndice A). Conforme demonstrado na tabela 26 é 

possível verificar que 95,9% dos respondentes não se arrependeram de ter realizado 

o curso. Tal índice expressa novamente a satisfação e aprovação dos egressos no 

que se refere à qualidade da formação gerencial e o quanto a mesma foi significativa 

para a vida profissional de cada um. Esta informação é de grande relevância para as 

escolas e para os gestores, visto que a indicação do egresso é uma importante 

ferramenta de marketing que poderá ser utilizada na captação de novos alunos. 

 

Tabela 26 - Satisfação do egresso quanto à realização do Curso  
Variáveis Frequência Percentual 

Sim 9 4,1% 

Não 212 95,9% 

Total 221 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Figura 12. Gráfico: Nível de satisfação do egresso quanto à realização do 
Curso de Formação Gerencial SEBRAE 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 
 

5 Apresentação e Análise dos Resultados da Pesquisa Qualitativa 

Apresentam-se, neste capítulo, os dados coletados na pesquisa qualitativa. 

Inicialmente, será caracterizada a Escola de Formação Gerencial SEBRAE Pedro 

Leopoldo local em que se deu a pesquisa. Em seguida serão apresentados os 

resultados obtidos através das entrevistas realizadas junto aos egressos. 

 

5.1 Caracterização da EFG Escola de Formação Gerencial Pedro Leopoldo 

 

A EFG (Escola de Formação Gerencial) Pedro Leopoldo na qual foi realizada a 

pesquisa qualitativa, surgiu no ano de 1996, foi autorizada pela portaria 214/96 e 

reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação através do documento 478/98. A 

Faculdade de Ciências Humanas de Pedro Leopoldo e a EFG SEBRAE Pedro 

Leopoldo são mantidas pela Fundação Cultural Pedro Leopoldo e são administradas 

pelos mesmos diretores.  

 

A Escola recebeu o nome de Theotônio Baptista de Freitas, figura histórica da 

região, com ações marcadas pelo dinamismo e pelo espírito público, escreveu com 

sua trajetória todo um conjunto de ações empreendedoras que fizeram história no 

município de Pedro Leopoldo. 

 

Os alunos da EFG SEBRAE Pedro Leopoldo utilizam, além da estrutura física da 

Faculdade, o Laboratório de Informática e a Biblioteca. Em relação ao quadro 
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funcional, a escola conta com 23 funcionários contratados pelo regimento 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), sendo uma diretora geral, uma 

coordenadora e 21 professores. 

 

A formação geral, técnica e humanística a que se propõe a EFG SEBRAE Pedro 

Leopoldo implica no reconhecimento da possibilidade que o ensino médio e a 

formação profissional se caracterizem pelo encontro sistemático entre cultura e 

trabalho, fornecendo educação integral e técnica destinada aos jovens, funcionando 

em concomitância com o ensino médio, com duração de três anos (Projeto Político 

Pedagógico, 2013). 

 

O Projeto Político Pedagógico da EFG SEBRAE Pedro Leopoldo parte dos seguintes 

pilares: aprender a aprender; aprender a ser; aprender a fazer; aprender a conviver 

para a construção de competências e habilidades que serão desenvolvidas durante 

o curso (Projeto Político Pedagógico, 2013). 

 

Quanto ao currículo, a EFG SEBRAE Pedro Leopoldo propõe uma organização por 

disciplina e por competências. De acordo com o Projeto Político Pedagógico (2013), 

os conteúdos são vistos como meios para a construção de competências, e não 

mais como fins em si mesmos, são desenvolvidos a partir da divisão de diretrizes por 

áreas de conhecimento: 

 

 Área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias: Biologia, 

Física, Matemática e Química. 

 Área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa, Artes, 

Educação Física, Informática, Lógica, Expressão e Argumentação, Inglês, 

Espanhol. 

 Área de Ciências Humanas e suas Tecnologias: História, Geografia, 

Sociologia, Filosofia, Cultura e Atualidades, Economia e Política. 

 Educação Profissional: Gestão de Empresarial, Logística, Contabilidade e 

Finanças. 

 

O curso é articulado em três principais projetos institucionais: Projeto Tutoria, 

Empresa Simulada e Projeto Vitrine já mencionados anteriormente. 
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A avaliação do desempenho dos alunos da EFG SEBRAE Pedro Leopoldo é 

perpassada pelo entendimento de que este é um processo contínuo, 

predominantemente qualitativo, que abrange todas as etapas do desenvolvimento do 

currículo; ocorre a cada passo do processo ensino-aprendizagem e compreende a 

verificação do crescimento do aluno como um todo. Os alunos podem alcançar 

100% de eficiência em todas as disciplinas curriculares, sendo participantes do 

processo de avaliação de sua formação (Projeto Político Pedagógico, 2013). 

 

Baseando-se nestas informações, o professor emitirá uma avaliação conclusiva 

quanto ao desempenho do aluno na etapa em questão, expressa através de 

conceitos: 

 

 A+ – Apto com excelência: Quando o aluno, além de não manifestar 

dificuldades, apresenta um conjunto de competências e atitudes que o 

caracterizam como excelente estudante. 

 A – Apto: Quando o aluno não manifestar dificuldades que se constituam 

restrições ao processo de aprendizagem. 

 AD – Apresenta Dificuldades: Quando o aluno apresentar dificuldades que 

necessitem de uma recuperação da aprendizagem. 

 ANAP – Ainda não apto: Quando o aluno apresentar graves restrições que 

tenham comprometido a aprendizagem dos conceitos desenvolvidos na 

etapa. 

 

A EFG SEBRAE Pedro Leopoldo tem atualmente uma trajetória de vinte anos de 

funcionamento. Nesses anos, a escola tem amadurecido seus projetos e iniciativas e 

é reconhecida pela comunidade, tendo proporcionado formação empreendedora à 

aproximadamente 600 jovens. A Escola trabalha na perspectiva de um currículo 

integrado, optando por um processo de ensino-aprendizagem que potencialize o 

ensino profissionalizante e o ensino médio em ações voltadas para formação 

humanística dos indivíduos, formando profissionais aptos a empreender a própria 

vida, seja em organizações ou desenvolvendo seu próprio negócio. 

 

 



72 

 

5.2 Resultados da pesquisa qualitativa 

 

5.2.1 Perfil dos entrevistados 

 

Efetuando uma análise do perfil dos entrevistados, identifica-se equilíbrio entre 

egressos do gênero feminino e masculino, faixa etária prevalente entre 18 a 24 

anos, egressos das EFG SEBRAE Pedro Leopoldo. A maior parte dos egressos 

concluiu o curso no período de 1999 a 2015, não utilizou bolsa de estudos, cursou 

ensino médio em escola pública, graduou-se na área de exatas, exerce atividade 

profissional na área de sua formação gerencial, possui empresa própria e atua no 

comércio. 

 

5.2.2 As contribuições da Formação Gerencial SEBRAE Pedro Leopoldo: 

análise das dimensões Conhecimentos, Competências e Habilidades 

 

Para analisar a contribuição da formação gerencial da EFG SEBRAE Pedro 

Leopoldo, foi utilizado um modelo que considera as perspectivas de análise: 

conhecimentos teóricos, competências e habilidades considerando–se a percepção 

dos egressos desta unidade.  

 

5.2.2.1 Conhecimentos teóricos 

 

Conhecimentos teóricos são os conhecimentos desenvolvidos durante o curso, 

englobando: Administração Estratégica, Finanças, Produção e Logística, Marketing, 

Sistema de Informação, Gestão de Pessoas e Ciências Sociais. 

 

As entrevistas indicaram que os egressos da EFG SEBRAE Pedro Leopoldo 

avaliaram que Administração Estratégica, Finanças e Gestão de Pessoas são os 

conhecimentos teóricos mais relevantes para sua formação e atuação profissional e 

Marketing e Sistema de Informação são os menos relevantes.  

 

Pode se observar que a maioria dos entrevistados concordou com os resultados da 

pesquisa realizada com egressos de outras EFG de Minas Gerais, que apontaram 
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Gestão de Pessoas e Administração Estratégica como os conhecimentos mais 

relevantes e Sistema de Informação como os conhecimentos menos relevantes.  

 

Concordo. A principal proposta do curso é formar alguém capaz de 
administrar uma organização. Para isso, é bem mais relevante entender 
a empresa como um todo, o mercado e o funcionamento dos dois, a 
partir da administração estratégica, gerenciando recursos de capital e 
recursos humanos para o melhor resultado do que entender os sistemas 
de informação, por exemplo. Não afirmo que tais conhecimentos, menos 
votados, não têm importância, sua relevância é menor devido ao objetivo 
estabelecido (Ent. egresso). 
 
O conteúdo de finanças que aprendi no SEBRAE uso até hoje no meu 
dia a dia (Ent.egresso). 
 

O fator de discordância, citado pela maioria dos entrevistados, refere se ao 

conhecimento Ciências Sociais, considerado como menos relevante. Na maioria das 

entrevistas ficou claro que esse conhecimento contribui muito para atuação 

profissional dos egressos.  

 

Para mim Ciências Sociais foi muito importante, porque eu não tinha 
nenhuma experiência. Principalmente pelo segmento que escolhi que é o 
curso de Direito (Ent. egresso). 

  
Não concordo porque considero todos os conhecimentos relevantes, 
inclusive Ciências Sociais que são aplicadas nos projetos 
socioambientais (Ent. egresso). 
 
Quanto a ciências sociais, porque nos ajuda conhecer o meio em que a 
empresa está inserida no meio social (Ent. egresso). 
 
Não concordo que Ciências Sociais é menos relevante porque eu uso 
muito no meu dia a dia como profissional do meio de comunicação (Ent. 
egresso). 

 

Outro ponto observado relaciona-se às ações citadas pelos entrevistados, que 

refletem a importância do desenvolvimento de cada conhecimento teórico. A fala dos 

entrevistados mostra a dificuldade na escolha dos conhecimentos menos relevantes, 

e a utilização dos conhecimentos em diferentes nichos profissionais.  

 

Eu concordo em parte, porque considero todos os conhecimentos 
importantes e relevantes (Ent. egresso). 
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Não considero nenhum conhecimento menos relevante, porém alguns 
são os que eu mais utilizo em minha vida acadêmica (Ent. egresso). 
 
Todos os conhecimento são relevantes, penso que precisamos de 
todos para a vida profissional (Ent.egresso). 

 
Conclui-se que todos os conhecimentos teóricos trabalhados no Curso de Formação 

Gerencial SEBRAE Pedro Leopoldo foram muito importantes para a formação e 

atuação profissional dos egressos, conforme demonstrado no resultado das 

entrevistas, percebe se uma variação na maior e menor relevância de cada 

conhecimento devido ao segmento profissional escolhido pelos entrevistados, neste 

caso a área de exatas, portanto mais uma vez corrobora a opção dos respondentes 

da pesquisa quantitativa cuja maioria também atua nesta área. 

 

5.2.2.2 Competências 

 

Competências são as ações trabalhadas durante o Curso de Formação Gerencial 

SEBRAE considerando: Elaboração e interpretação de Projetos, Avaliação de 

processos e resultados, Identificação de Problemas, Raciocínio Lógico e Analítico, 

Processo Decisório e Processo Produtivo.  

 

Sob a perspectiva da dimensão Competências, foi possível identificar que, na 

percepção dos entrevistados, as competências mais relevantes foram Formulação 

de Projetos e Raciocínio Lógico e Analítico, e as menos relevantes foram Processos 

Produtivos e Raciocínio Lógico.  

 

 De acordo com os egressos da EFG SEBRAE Pedro Leopoldo pode-se observar 

que a maioria dos entrevistados concordou em parte com os resultados da pesquisa 

realizada com egressos de outras escolas EFG SEBRAE, que apontaram Raciocínio 

Lógico e Analítico e Identificação de Problemas como as competências mais 

relevantes e Processo Produtivo e Elaboração e interpretação de cenários as  

menos relevantes. 

 

O fator de discordância, citado pela maioria dos entrevistados, refere-se às 

competências Elaboração e interpretação de cenários e Processo Produtivo, 

considerados na pesquisa como menos relevante.  
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Durante o curso no SEBRAE foram colocados, para nós alunos, diversos 
exercícios para análise, além dos nossos próprios projetos, nos quais 
precisávamos identificar o problema e achar uma solução, com isso, 
desenvolvemos raciocínio lógico, crítico e analítico para diversas 
situações tanto no meio empresarial, quanto para a formação pessoal 
mesmo. Creio que processo produtivo foi uma área pouco explorada 
durante o curso, porém, não concordo com a baixa porcentagem para 
“Elaboração e interpretação de cenários”, pois, principalmente no último 
ano, tivemos que elaborar e interpretar as situações das empresas, fato 
que também colaborou para a formação crítica e analítica (Ent. egresso). 

    
Não concordo com a elaboração de cenários porque temos que conhecer 
principalmente período de crise, sobre a gestão do negócio e mesmo 
para identificar problemas (Ent. egresso). 
 
Não concordo principalmente quanto à interpretação de cenários, 
principalmente nesse momento de crise, a elaboração de estratégias 
deve ser a primeira observação (Ent. egresso). 
 
Discordo porque penso que processo produtivo faz muita diferença para 
um administrador. O mercado exige muito essa competência (Ent. 
egresso). 
 
Discordo porque processo produtivo, hoje o que move o Brasil são as 
indústria e penso ser muito importante termos uma base sobre como é 
uma cadeia produtiva (Ent. egresso). 

 

Outro ponto observado relaciona-se à competência Raciocínio Lógico que foi 

considerada mais relevante para uns e menos relevante para outros. Questionados 

os entrevistados informaram que essa posição deve-se à atuação profissional de 

cada um. 

 

Não concordo com raciocínio lógico ser mais relevante, porque penso que 
dependendo da área de atuação não é muito utilizado (Ent. egresso). 
 
Na minha atuação raciocínio lógico não é muito relevante, porque não temos 
uma visão profunda do conteúdo. Não tinha maturidade para desenvolver o 
conteúdo (Ent. egresso). 
 
Considero todas relevantes, avaliação de processos e raciocínio lógico são os 
que mais utilizo no meu dia a dia (Ent. egresso). 
 

 
Analisando as competências trabalhadas no Curso de Formação Gerencial SEBRAE 

Pedro Leopoldo infere-se que o desenvolvimento do conjunto delas é proposto pela 
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EFG SEBRAE Pedro Leopoldo no intuito de estimular e orientar o aluno para o 

desenvolvimento do raciocínio lógico e analítico, do senso crítico, da observação 

criteriosa e da curiosidade científica, preparando o mesmo para o exercício da 

cidadania e para a formação de um homem social e político que constrói sua própria 

história de vida, capaz de questionar a visão utilitária e exploratória do outro lado e 

do ambiente (PPP, 2015).  

 
Conclui se que, o desenvolvimento do conjunto das competências potencializa a 

compreensão da realidade social, contribuindo para que os alunos possam se formar 

enquanto pessoas autônomas, solidárias e democráticas, capazes de resolverem e 

assumirem responsabilidades sociais. Na gestão das organizações, o profissional 

tem que entender de leis, regras de mercado, relações humanas, visão sistêmica de 

negócios, saber e conhecer os modelos das diversas áreas da administração. Mas 

ele só terá alcançado a competência de gestão se, de posse de todos esses 

conhecimentos, puder realizar o empreender, ou seja, realizar as ligações da 

organização com o meio, de maneira que possa formular alternativas de negócios, 

isto somente será possível se desenvolver tais competências (PPP 2015). 

 

5.2.2.3 Habilidades 

 

A dimensão habilidade está compreendida em Relacionamento Pessoal, 

Comunicação eficaz, Liderança, Solução de conflitos, Articulação, Criatividade e 

Inovação e Multiculturalismo.  

 

Na percepção dos entrevistados, as habilidades mais relevantes foram 

Relacionamento interpessoal e Liderança e as menos relevantes foram 

Multiculturalismo e Criatividade e Inovação. Observa se a concordância da maioria 

com o resultado da pesquisa realizada com egressos de outras EFG SEBRAE, que 

apontou as mesmas habilidades mais e menos relevantes.  

 

Durante os três anos de SEBRAE lida-se com pessoas que possuem 
pensamentos divergentes, jeitos diferentes de trabalhar e personalidades 
completamente diferentes da sua e você tem que aprender a trabalhar 
em equipe para concretizar as atividades, logo, com o SEBRAE pude 
compreender melhor as diferenças entre as pessoas e aprender a lidar 
com elas e que inclusive, cada pessoa possui seu limite, o 
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relacionamento pessoal com certeza foi uma das habilidades mais 
exploradas no curso. Além disso, os projetos que ocorrem durante o 
curso estimulam muito o lado da liderança nos alunos, e, principalmente, 
a ser um líder e não um chefe. São habilidades importantíssimas para 
qualquer área de atuação. Multiculturalismo no curso em si, não 
presenciei muito, porém, a diversidade dos alunos em sala de aula se 
encaixaria um pouco nisso, a diversidade dos alunos é muito grande, 
existem pessoas de todas as rendas, classes e personalidades em cada 
sala. A criatividade e a inovação, acho que são explorada no segundo 
ano com o projeto vitrine, porém, poderia ser explorada com mais 
intensidade nos outros dois anos também (Ent. egresso). 
 

O fator de discordância, citado por alguns dos entrevistados, refere-se à habilidade 

Criatividade e Inovação considerada como menos relevante na pesquisa. Alguns 

entrevistados consideraram a importância de tal competência na sua atuação 

profissional.  

 

Não concordo com a referência à criatividade e inovação, porque aprendi no 
SEBRAE usar a inovação em projetos. Na minha profissão acho alternativas 
para solucionar problemas no dia a dia e principalmente no profissional (Ent. 
egresso). 
 
Não concordo que, criatividade e inovação sejam menos relevante, porque 
para o mercado inovação é essencial para sobrevivência da organização (Ent. 
egresso). 

 
Criatividade e inovação são utilizadas na solução de problemas, hoje na 
minha atuação uso muito, até para saber como me comportar (Ent. egresso). 

 
É possível também, visualizar a dificuldade dos respondentes e entrevistados em 

apontar qual habilidade é mais ou menos relevante, devido à importância do 

desenvolvimento do conjunto delas e por serem todas interligadas, e essenciais para 

formação de gestores.  

 

Dessa forma, a partir da análise das dimensões: Conhecimento, Competências e 

Habilidades quanto à relevância para a formação e atuação profissional dos 

egressos, constatou-se uma pequena variação na percepção dos respondentes e 

dos entrevistados. Esse resultado é significativo na medida em que se confirma a 

diversidade das percepções devido à atuação profissional de cada um e permite 

visualizar a importância do desenvolvimento simultâneo dessas dimensões para a 

formação gerencial. 
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A Tabela 27 apresenta os resultados do estudo, com os conhecimentos, 

competências e habilidades mais e menos relevantes de acordo com a percepção 

dos egressos, nas pesquisas quantitativa e qualitativa, permitindo assim observar os 

pontos de concordância e os pontos de discordância. 

 

Tabela 27 
Resultado comparativo dos Conhecimentos, Competências e Habilidades 

Dimensões Pesquisa Quantitativa Pesquisa Qualitativa 
 

Conhecimentos 
 
Maior Relevância 
 
 
 
Menor Relevância 

 
 
Gestão de Pessoas Administração 
Estratégica 
 
 
Ciências Sociais  
Sistema de Informação 
 

 
 
Administração Estratégica 
Finanças  
Gestão de Pessoas 
 
Marketing   
Sistema de Informação 

Competências 
 
Maior Relevância 
 
 
Menor Relevância 

 
 
Raciocínio Lógico e Analítico 
Identificação de Problemas 
 
Processo Produtivo  
Identificação de Problemas  

 

 
Formulação de Projetos  
Raciocínio Lógico e Analítico 
 
Processos Produtivos  
Raciocínio Lógico 

Habilidades 
 
Maior Relevância 
 
 
Menor Relevância 

 
 
Relacionamento Interpessoal 
Comunicação Eficaz  
 
Criatividade e Inovação  
Multiculturalismo  

 
 
Relacionamento Interpessoal 
Liderança 
 
Multiculturalismo  
Criatividade e Inovação 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Este resultado apresentou um consenso entre as respostas dos egressos da EFG 

Pedro Leopoldo e os egressos das outras regiões quanto às capacidades 

empreendedoras trabalhadas na formação gerencial.  

 

Segundo o Projeto Político Pedagógico SEBRAE (2015) quando todos esses 

conhecimentos articulam-se e têm o foco voltado para o desenvolvimento de um 

comportamento empreendedor, tanto na dimensão pessoal quanto profissional, 

social e cultural, o que ocorre é a intensificação do potencial formador e 

transformador do indivíduo por meio da educação.  
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Nesta relação foi possível observar que a maioria dos egressos considerou muito 

importante o desenvolvimento de tais conhecimentos, competências e habilidades, 

uma vez que, através do aprendizado destes, integrados às dimensões do trabalho, 

da ciência, da tecnologia e da cultura possibilitou aos mesmos a construção de um 

olhar diferenciado e refinado sobre o mundo, sobre o mercado, sobre a organização, 

sobre os processos de produção, promovendo assim uma visão mais ampla, 

contribuindo para o desenvolvimento social e econômico da sociedade em que 

atuam. Vale destacar ainda, que em muitos depoimentos os egressos apontaram o 

conjunto destes conhecimentos como um dos principais diferenciais da formação 

gerencial, pois indicaram que os mesmos somente são trabalhados no curso 

SEBRAE. 

Concordo como já disse a questão das habilidades desenvolvidas fazem a 
diferença, em outra escola isso não é trabalhado (Ent.egresso). 

 
No meu caso o curso SEBRAE PL foi melhor que a faculdade, porque o 
SEBRAE ensina a prática que não vemos na graduação (Ent.egresso). 

 
O curso é muito bom, diversas competências desenvolvidas são utilizadas em 
vários outros campos da atuação humana, não somente na gerência, como o 
olhar crítico, entendimento da dinâmica de determinados sistemas, estudo 
dos cases de sucesso, entre outros, resultando em profissionais versáteis 
(Ent.egresso). 
 
 

5.2.3 Fator para ingresso no Curso de Formação Gerencial SEBRAE 

 

 A maioria dos egressos da EFG (Escola de Formação Gerencial) SEBRAE Pedro 

Leopoldo concorda com a amostra dos 221 respondentes (66%) que apontaram a 

busca por qualificação profissional como o principal fator que o levou a matricular-se 

no Curso de Formação Gerencial SEBRAE.  

 

Foi à busca por qualificação profissional influenciada por minha professora de 
inglês que me fez ingressar no curso SEBRAE (Ent. egresso). 
 
Qualificação profissional. Na época foi uma visão dos meus tios que 
custearam o curso para mim (Ent. egresso). 
 
Foi uma escolha dos meus pais. Concordo, pois, os meus pais buscavam 
qualificação profissional (Ent. egresso). 
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5.2.4 Estágio Supervisionado  

 

Todos os entrevistados concordaram com o resultado da pesquisa realizada junto 

aos egressos de outras EFG SEBRAE em Minas Gerais que indicou uma avaliação 

de bom ou ótimo (74,66 %) das contribuições dos conhecimentos obtidos nas 

disciplinas do curso para a realização das tarefas do estágio supervisionado.  

 

Eu fiz meu estágio em uma empresa de logística, eu trabalhava com planilha 
e excel e foi devido ao meu conhecimento do SEBRAE que consegui realizar 
as atividades, o estágio foi muito importante para mim, inclusive tenho 
contatos na empresa que são muito importantes para mim (Ent. egresso). 
 
Como estágio podemos compreender com mais clareza o que víamos em 
sala de aula, apesar de algumas coisas na prática serem diferentes, os 
conhecimentos obtidos começam a fazer muito mais sentido (Ent. egresso). 
 

 

5.2.5 Projetos 
 

No Curso de formação gerencial SEBRAE são articulados três principais projetos 

institucionais: Projeto Tutoria, Projeto Vitrine e Empresa Simulada. Na opinião dos 

entrevistados e em concordância com a pesquisa quantitativa realizada, o Projeto 

Vitrine foi considerado o projeto de maior destaque e maior importância, identificado 

como o melhor projeto em comparação aos outros. 

 

O Projeto Vitrine é o primeiro grande projeto da vida dos alunos. É 
incrível o que jovens de 16/17 anos conseguem fazer, é surpreendente 
e gratificante ver o projeto pronto e ter consciência de que você o 
realizou. É uma experiência que estimula muitas habilidades, alguma 
até que o aluno nem sabia que poderia ser capaz de realizar, e ao final 
do projeto é impressionante o crescimento e aprendizado obtido com 
ele. O projeto com certeza faz toda a diferença na formação do aluno 
(Ent. egresso). 
 
Concordo o projeto vitrine é o melhor projeto, ele nos dá uma visão 
muito nos faz conhecer todas as etapas de uma empresa, isso me 
ajudou muito e me ajuda até hoje (Ent. egresso). 

 
Através das entrevistas, muitos egressos relataram a importância de sua 

participação na realização do projeto vitrine, bem como a experiência de conceber 
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uma ideia de negócio, desenvolvê-la e planeja-la de maneira a comprovar sua 

viabilidade. 

O projeto vitrine para mim foi uma experiência única, pude vivenciar 
como seria realmente criar uma empresa e gerar resultados (Ent. 
egresso). 
 
Concordo que o projeto vitrine foi a melhor experiência. Adquirimos 
uma visão e uma responsabilidade maior com o envolvimento do 
projeto. Meu projeto foi vencedor (Ent.egresso). 
 

 
5.2.6 Avaliação geral do curso 
 
Quanto à avaliação geral do curso, os entrevistados foram questionados se 

concordavam ou não com o resultado da pesquisa realizada com os egressos das 

outras EFG SEBRAE em Minas Gerais em que 80% consideraram como bom ou 

ótimo o desenvolvimento de características requeridas pelo mercado de trabalho 

durante o curso SEBRAE e 78% avaliaram como bom ou ótimo a contribuição do 

curso para sua formação profissional atual. Os entrevistados concordaram em sua 

totalidade com a avaliação de bom e ótimo, desta forma constatou-se uma 

aprovação unânime da formação gerencial proposta pelo Sistema SEBRAE. 

  

Concordo porque hoje eu uso o conhecimento que adquiri no curso SEBRAE 
na minha graduação, no trabalho e na minha vida (Ent. egresso). 
 
No meu caso o curso SEBRAE PL foi melhor que a faculdade, porque o 
SEBRAE ensina a prática que não vemos na graduação (Ent. egresso). 
 
Concordo. O curso SEBRAE me deu uma base muito maior que outra escola. 
Eu e meu irmão que também fez SEBRAE tivemos que fazer um curso para 
sucessão de franquia familiar. As competências que foram trabalhadas no 
curso me capacitação para minha atuação profissional para resolver vários 
testes profissionais, entrevistas, prova escrita, prova teórica (Ent. egresso). 
 

 
5.2.7 Relacionamento dos egressos com a EFG SEBRAE Pedro Leopoldo 
 
Confirmando o resultado da pesquisa quantitativa realizada com egressos de outras 

EFG em Minas Gerais, a maioria dos entrevistados relatou que não possui nenhum 

tipo de contato com a Escola SEBRAE Pedro Leopoldo, e fazem algumas sugestões 

de melhoria nos canais e meios de comunicação utilizados pela escola. 
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Não tenho nenhum contato com a escola e a escola nunca me procurou 
depois de formado. Tenho contato com colegas da turma. Fui tutor a convite 
do aluno e não escola (Ent. egresso). 
 
Não tenho nenhum contato com a escola. Penso que o melhor canal seria 
promover encontros, projetos e eventos com os ex-alunos (Ent. egresso). 
 
Hoje acompanho apenas as notícias pelo Facebook da EFG. É preciso 
resgatar o contato com os ex-alunos e manter vivo o vínculo e interesse pela 
escola (Ent. egresso). 
 

Tal resultado confirmou, como já relatado, que as EFG, inclusive a EFG Pedro 

Leopoldo não possui nenhum canal de comunicação com o egresso e comprovou-se 

ainda, que  o Sistema SEBRAE não possui um cadastro unificado com os dados das 

EFG no que se refere aos ex-alunos. 

 

Nas declarações dos entrevistados, os próprios egressos sugeriram canais de 

comunicação com as EFG como: encontros, grupos em redes sociais facebook, 

grupos Whatzap, participação em eventos da própria EFG dentre outros. 

 

Eu penso que a escola teria que estudar algum meio interessante, teria que 
ter um atrativo e não vejo isso acontecendo, a primeira coisa que penso não 
ser legal seria face e whatzap. Acho legal um encontro dos egressos, mas 
sem responsabilidade de ter que fazer alguma coisa muito séria, seria um 
encontro descontraído (Ent. egresso). 
 
Não a escola não me procurou desde a minha formação. Poderia usar as 
redes sociais, e marcar encontros, convite dos alunos poderia ser um café, 
um almoço, incluir o ex-aluno nas calouradas, nas festas juninas (Ent. 
egresso). 
 
Não possuo nenhum contato com a escola. Penso que a escola deveria 
promover encontros, treinamentos etc com seus ex alunos (Ent. egresso). 

 
 
5.2.8 Percepções dos egressos 

 

No decorrer da entrevista, solicitamos aos entrevistados uma análise das 

declarações dos respondentes da pesquisa quantitativa. "Pude perceber em 

entrevistas que já fiz que meu currículo contendo a EFG/ SEBRAE abre portas no 

mundo empresarial.” Essa fala relata a percepção do egresso quanto às 
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oportunidades no mercado de trabalho, geradas a partir da referência do curso 

SEBRAE em seu currículo. 

 

Concordo. É diferente fazer uma entrevista com a marca SEBRAE no 
currículo, quando falamos que fizemos SEBRAE a pessoa muda o 
comportamento com a gente (Ent. egresso). 
 

Como empreendedor eu reconheço muito o curso SEBRAE, se eu tiver que 
optar por um candidato que fez administração ou outro SEBRAE certamente 
vou optar pelo SEBRAE, porque ele proporciona vivência que os outros não 
funcionam (Ent. egresso). 
 
O fato de possuir um técnico em formação gerencial é um grande diferencial 
para o mercado de trabalho que é visto não só no currículo, mas na atuação 
dentro da empresa (Ent. egresso). 
 

Através do depoimento dos entrevistados, podemos constatar que a referência do 

curso SEBRAE é muito respeitada no mercado de trabalho, tanto para a parte do 

empregador quanto para a contratação do empregado.  

 

Outra avaliação solicitada aos entrevistados foi em relação a uma proposta 

apresentada na pesquisa quantitativa, referente à uma possível mudança na 

estrutura curricular da escola, no intuito de se tornar referência não só na área de 

gestão, mas com capacidade de proporcionar ao aluno excelência no ensino médio 

visando uma boa pontuação no ENEM, que passou a ser um fator decisivo na 

escolha da escola. "Acredito que caso o SEBRAE conseguisse, mesmo que isto 

sacrifique mais os alunos em uma escola que já muito difícil se formar, ter uma carga 

das disciplinas do ensino médio para o vestibular, a EFG não seria só referência em 

ensino gestão, mas um exemplo a ser seguido por qualquer instituição de ensino. A 

EFG é o modelo fantástico e único de ensino e os alunos formados por ela não se 

destacam simplesmente na área de gestão, mas em qualquer desafio que lhes é 

apresentado. 

 

Não concordo que a escola teria que mudar, penso que melhorias sempre 
podem ocorrer, mas procurar excelência nos dois segmentos seria prejudicial. 
Penso que o ensino médio que fiz não foi ruim e posso compará-lo a qualquer 
escola particular de minha região. Meus colegas forma aprovados em escolas 
federais, e eu fui aprovada no curso e instituição que escolhi. Agora o técnico 
que aprendi nenhuma escola da região poderia me proporcionar, 
principalmente na parte de comportamento pessoal (Ent. egresso). 
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Concordo que o ensino médio pode ser melhorado, mantendo-se a qualidade 
e excelência em gestão. Eu penso que a escola consegue a excelência nos 
dois segmentos (Ent. egresso). 

 
Concordo que quem faz SEBRAE está preparado para qualquer atuação 
profissional. Eu penso que é possível a escola se adaptar e ter um ensino 
médio focado para o vestibular. Penso que teria mais sucesso, porque muitos 
alunos não estudam SEBRAE porque pensam nessa dificuldade de 
preparação para o ENEM (Ent. egresso). 

 
Concordo que quem faz SEBRAE está preparado para qualquer atuação 
profissional. Eu penso que é possível a escola se adaptar e ter um ensino 
médio focado para o vestibular. Penso que teria mais sucesso, porque muitos 
alunos não estudam SEBRAE porque pensam nessa dificuldade de 
preparação para o ENEM (Ent. egresso). 

 
Também acho que poderia melhorar o lado do ensino médio, para que se 
torne referência em todas as duas áreas. Os alunos do SEBRAE desde o 
primeiro ano são expostos a desafios e com isso nos acostumamos a estar 
sempre superando o desafio que esteja a nossa frente (Ent. egresso). 
 

Nota-se que a opinião dos egressos é diversificada, para uns a EFG SEBRAE 

deverá manter o foco em gestão para não perder a excelência que possui na 

formação profissional, já outros consideram que é possível adequar a excelência 

tanto na formação profissional quanto no ensino médio, porém todas as falas 

ressaltam que a principal referência da formação gerencial é a excelência em gestão 

administrativa.  

 

Constata-se também, através da fala dos entrevistados, que a maioria ficou satisfeita 

com o ensino médio que cursou na EFG SEBRAE Pedro Leopoldo, conforme relatos 

da aprovação dos mesmos em cursos de graduação sem apresentarem maiores 

dificuldades. 

 

Ainda nesse contexto solicitamos aos entrevistados uma análise quanto à relação da 

formação gerencial para o empreendedor que quer abrir ou já possui seu próprio 

negócio, através da fala de um dos respondentes da pesquisa quantitativa: “Sou de 

Pará de Minas e mudei para BH para fazer o curso e acredito que foi uma das 

melhores escolhas que fiz. Na minha casa somos 4 filhos e todos fizemos o curso. 

Minhas oportunidades no mercado de trabalho foram inúmeras. Sem contar a 

convivência com os professores e amigos que era excelente!! SEBRAE a gente não 
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esquece só tenho saudades !! Hoje estou abrindo minha empresa e acredito que 

muito do conhecimento que adquiri foi no curso. As melhores oportunidades, a 

melhor decisão que eu já tomei e a melhor escola que eu já estudei na minha vida.” 

 

Concordo, sou nutricionista, e o curso me ajudou muito na seleção que atuei 
como gerente de um restaurante em fábrica de cimento. Hoje abri meu próprio 
negócio e utilizo tudo que aprendi no SEBRAE e não no curso de graduação 
(Ent.egresso). 
 
Concordo.Eu tive dois momentos diferentes de participar de uma empresa 
que era lanchonete e mudou para buffet, e a segunda oportunidade hoje eu 
abri meu negocio e pude colocar em pratica tudo que aprendi no SEBRAE e 
na vivência porque ainda estou fazendo graduação, então todos os 
conhecimentos de gestão do meu negócio aprendi na EFG SEBRAE Pedro 
Leopoldo (Ent.egresso). 
 
Hoje atuo em uma empresa familiar, e muito que aprendi no SEBRAE eu 
consigo aplicar e além disso, trabalhar em uma grande empresa também eu 
teria toda base do SEBRAE (Ent.egresso). 
 
Concordo porque tive a oportunidade de ter negócios antes do SEBRAE, e 
todos foram encerrados e depois do SEBRAE com o conhecimento que tive e 
minha habilidade, minha empresa 13 anos (Ent.egresso). 

 

Comprova-se pelas respostas dos entrevistados que várias competências e 

conhecimentos trabalhados na formação gerencial SEBRAE, são utilizados na rotina 

dos profissionais, principalmente dos empresários. Relatam ainda, conforme já 

mencionado, que algumas dessas habilidades foram desenvolvidas exclusivamente 

no curso SEBRAE. Identifica-se também a satisfação e reconhecimento da formação 

gerencial como diferencial para atuação profissional dos entrevistados. 

 

Outra percepção solicitada aos entrevistados foi quanto à avaliação do curso para 

sua vida pessoal e profissional. A fala de todos os egressos é unânime na referência 

positiva do curso para suas vidas, apresentando uma sintonia com os resultados da 

pesquisa quantitativa em que 92% dos egressos de outras EFG de Minas Gerais 

avaliaram o curso como “bom ou ótimo”‟.  

 

Para mim, fazer o SEBRAE foi muito importante, para minha profissão os 
conhecimentos que preciso hoje as habilidades foram aprendidos no 
SEBRAE e não na graduação. Talvez se eu não tivesse feito SEBRAE hoje 
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não teria a capacidade que desenvolvo no meu trabalho. Foi uma boa opção 
(Ent. egresso). 

 
O curso SEBRAE PL mudou minha vida, porque antes de ser profissional, me 
tornou uma pessoa melhor. Hoje tenho visão de futuro, relacionamento 
positivo com outras pessoas, aprendi a gostar de ler, me interessar pelo 
conteúdo e não pela aparência. Ir para escola SEBRAE era prazeroso, no 
final do dia eu estava melhor do que ontem. O professor Samuel é a 
simplicidade da pessoa mais capaz que já conheci (Ent. egresso). 

 
Na vida fazemos escolhas e o SEBRAE foi uma delas, uma escolha que não 
me arrependo, uma escolha que escolheria de novo. No SEBRAE tive contato 
com um universo que não é comum para um jovem de 15 anos, um universo 
totalmente novo. O SEBRAE é um grande desafio que me colocou em teste 
várias vezes, tive que me superar a cada novo projeto e passo dado, com 
isso, cresci muito, o SEBRAE representa amadurecimento, representa 
melhoria de habilidades como liderança, comunicação e trabalho em equipe. 
O SEBRAE mudou minha vida, não só o curso em si, mas as pessoas, 
amigos, colegas e professores que fizeram parte desses três anos, com 
certeza são lembranças que deixam muita saudade e que levarei para 
sempre, não só o conhecimento e experiências vividas, mas todas as 
memórias. O SEBRAE é um grande aprendizado para a vida, saímos de lá 
preparados para o mercado de trabalho, mas também mudamos muito e 
crescemos muito como pessoas, tudo isso de forma positiva, a ponto de 
chegarmos três anos depois e não lembrarmos muito bem de como éramos 
no começo, mas tendo consciência e orgulho de quem nos tornamos ao longo 
dos três anos e de quem somos ao saírmos de lá. O significado do SEBRAE 
é difícil de descrever, pois é imensurável a diferença que ele fez para a minha 
formação profissional e pessoal, SEBRAE representa desafio, superação, 
amizade, aprendizado, vivência, experiência e qualificação (Ent. egresso). 
 
 

Vale ressaltar as afirmações quanto à ocorrência de uma grande mudança na vida 

pessoal dos egressos promovida a partir da realização do curso de formação 

gerencial, confirmando a formação técnica, humanística e empreendedora proposta 

pela EFG SEBRAE Pedro Leopoldo, que enfatiza aspectos que potencializam a 

compreensão da realidade social, contribuindo para que os alunos possam se formar 

enquanto pessoas autônomas, solidárias e democráticas, capazes de resolverem e 

assumirem responsabilidades sociais (PPP, 2015). 
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6 Considerações Finais 

 

Este estudo teve como objetivo geral identificar as contribuições da Formação 

Empreendedora proposta pelo Sistema SEBRAE para atuação profissional dos 

egressos das Escolas de Formação Gerencial em Minas Gerais. Para atingir tal 

objetivo, foi realizada uma pesquisa de caráter descritivo, quantitativa e qualitativa e 

observação participante.  

 

Adotou-se o modelo de pesquisa baseado no modelo de competências proposto por 

McClelland (1961) utilizado como base do projeto político pedagógico do Sistema 

SEBRAE, que contempla as Competências (Interpretação de Cenários, Formulação 

de Projetos, Avaliação de processos e resultados, Identificação de Problemas, 

Raciocínio Lógico, Processo Decisório) os Conhecimentos (Administração 

Estratégica, Finanças, Produção e Logística, Marketing, Sistema de Informação, 

Gestão de Pessoas, Ciências Sociais) e as Habilidades (Relacionamento 

Interpessoal, Comunicação Eficaz, Liderança, Solução de Conflitos, Articulação, 

Criatividade e Inovação, Multiculturalismo) desenvolvidos durante o Curso de 

Formação Gerencial. 

 

Para instrumento de coleta de dados da pesquisa quantitativa foi utilizado um 

questionário, no qual o respondente avaliou os conhecimentos, as competências e 

as habilidades, bem como realizou uma avaliação geral do Curso de Formação 

Gerencial SEBRAE. Obteve-se o retorno de 221 respostas de egressos das cidades 

de Arcos, Belo Horizonte, Cataguases, Contagem, Itabira, Nova Lima, Pedro 

Leopoldo e Sete Lagoas que compuseram a amostra desta pesquisa. 

 

Posteriormente foi utilizado o método qualitativo por meio de entrevistas 

semiestruturadas com a participação de dezessete egressos selecionados de acordo 

com o ano de formação, compreendido no período de 1999 a 2015, da EFG Pedro 

Leopoldo. Neste método, num primeiro momento solicitou-se a avaliação do curso e 

em seguida, foram discutidos e comparados os resultados da pesquisa quantitativa. 

 

Analisando os dados coletados por meio da pesquisa quantitativa e posteriormente 

por meio da pesquisa qualitativa, pode-se concluir que a formação gerencial 
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proposta pelas EFG SEBRAE em Minas Gerais, contribuiu positivamente para a 

atuação profissional dos egressos. Essa informação é comprovada pelos resultados 

do questionário quando indicam que 92% dos egressos avaliaram o Curso de 

Formação Gerencial SEBRAE como bom ou ótimo, 95% dos egressos não se 

arrependeram de ter feito o curso, 80% dos egressos consideraram como bom ou 

ótimo o desenvolvimento, durante o curso de formação gerencial, de várias 

características requeridas pelo mercado de trabalho e 78% avaliaram como bom ou 

ótimo a contribuição do curso para sua formação profissional atual. E também pelas 

respostas das entrevistas realizadas com os egressos da EFG Pedro Leopoldo que 

concordaram em sua totalidade com a avaliação do curso como bom e ótimo. Com 

isso é possível afirmar que as pesquisas desenvolvidas responderam plenamente à 

questão norteadora e também que os objetivos específicos foram plenamente 

alcançados, conforme detalhamento a seguir. 

 

Para alcançar o primeiro objetivo específico, descrever a proposta político 

pedagógica oferecida pelo Sistema SEBRAE, foi apresentada a organização 

curricular do ensino médio e do ensino técnico, os projetos estruturantes, o sistema 

de avaliação, e toda metodologia pedagógica adotada pelas Escolas de Formação 

Gerencial SEBRAE em Minas Gerais, conforme apresentação do Projeto Político 

Pedagógico no capítulo 2.2.3 deste estudo. A partir desta descrição, foi possível 

demonstrar os diferentes processos adotados pelo Sistema de ensino SEBRAE, na 

promoção do ensino do empreendedorismo na formação gerencial e principalmente 

no desenvolvimento das características empreendedoras, das ideias de negócios e 

das ferramentas necessárias para os jovens terem condições de aproveitar as 

oportunidades existentes no mercado. 

 

O segundo objetivo específico foi verificar a percepção dos egressos acerca da 

Formação Gerencial proposta pelo Sistema SEBRAE em relação à sua atuação 

profissional. De acordo com os resultados da pesquisa quantitativa e qualitativa, 

constatou-se que todos os egressos concordaram em sua maioria que os 

conhecimentos técnicos aliados às habilidades e às competências desenvolvidas 

durante o curso, foram essenciais para a formação e atuação profissional dos 

mesmos. No sentindo de que tais conhecimentos, habilidades e competências, 

serem necessários e utilizados por qualquer profissional em qualquer segmento de 
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atuação e por serem trabalhados exclusivamente no Curso de Formação Gerencial 

SEBRAE, até mesmo em comparação a cursos de graduação, e a outros cursos 

técnicos de gestão administrativa. Outras percepções importantes para atuação 

profissional, apontadas pelos egressos foram: a elaboração dos projetos tutoria, 

vitrine e empresa simulada, as visitas empresariais, a realização do estágio 

supervisionado, o aprendizado das relações de produção e características do 

mercado de trabalho e as oportunidades geradas a partir da conclusão do curso. 

 

No terceiro objetivo específico, procurou-se identificar os principais fatores de 

ingresso dos estudantes no Curso de Formação Gerencial SEBRAE das Escolas de 

Formação Gerencial (EFG) situadas em Minas Gerais. O fator mais importante 

identificado tanto na pesquisa quantitativa como na pesquisa qualitativa foi à busca 

por qualificação profissional, seguido da referência da marca SEBRAE no mercado 

de trabalho. Este resultado comprova a consolidação e credibilidade do ensino das 

disciplinas do curso técnico construída ao longo prazo dentro da formação gerencial. 

O acesso a esta informação contribui para a reflexão dos gestores das EFG e para 

uma revisão quanto às mudanças que estão ocorrendo na grade curricular em que 

disciplinas da área técnica são excluídas para priorizar as disciplinas do ensino 

médio, no intuído de obter-se uma melhor posição na pontuação do ENEM e com 

isto proporcionar um aumento nos processos de atração e retenção de alunos. Será 

preciso considerar também qual o perfil da Escola de Formação Gerencial e qual é a 

referência desta escola para pais, alunos, corpo docente, mercado e para a 

comunidade que está inserida. 

 

Em relação à avaliação do estágio supervisionado pelos egressos, foi comprovada a 

importância e a contribuição efetiva dos conhecimentos obtidos nas disciplinas do 

Curso de Formação Gerencial para a realização do mesmo. Foi constatada ainda a 

importância da realização do estágio para atuação profissional dos egressos, bem 

como a facilidade para conseguir estágio e outras atividades acadêmicas em função 

de ter concluído o Curso de Formação Gerencial SEBRAE. Através das entrevistas e 

da pesquisa quantitativa demonstrou-se que o estágio supervisionado foi 

considerado pelos egressos como uma importante oportunidade de inserção no 

mercado de trabalho, além da oportunidade de vivenciar na prática os conteúdos, 

principalmente os técnicos, trabalhados durante o curso e de conviver com outros 
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profissionais mais experientes. Os egressos relataram também que a experiência 

adquirida na realização do estágio foi crucial para a sua formação profissional 

qualificada e para sua atuação no mercado de trabalho. É dentro desta perspectiva 

que segundo o Projeto Político Pedagógico (2015) a EFG SEBRAE utiliza o estágio 

como um instrumento valioso para aprimorar qualidades desejadas em um 

profissional empreendedor. 

 

 O estudo comprovou também, que o projeto vitrine dentre os três projetos-eixo 

desenvolvidos no Curso de Formação Gerencial SEBRAE, foi considerado o projeto 

de maior relevância para o aprendizado e desenvolvimento profissional do egresso. 

Sendo apontado pela maioria dos egressos como principal oportunidade de 

experimentação e vivenciação das habilidades e competências aprendidas no 

decorrer do curso; como liderança, planejamento e execução de tarefas, trabalho em 

grupo, inovação, criatividade, relacionamento interpessoal, dentre outras. Também 

pode-se citar o desenvolvimento e crescimento pessoal considerado pelos egressos 

após  a participação no projeto vitrine. 

 

Em relação às dimensões Conhecimentos, Habilidades e Competências destacadas 

por McClelland (1961) que compõem o Projeto Político Pedagógico do Sistema 

SEBRAE, algumas se destacaram pela abrangência nos diversos segmentos 

profissionais, outras se destacaram por estarem relacionados a um grande número 

de atividades desempenhadas pelos profissionais no dia a dia. Neste contexto, em 

consenso das pesquisas quantitativa e qualitativa, os conhecimentos mais 

relevantes considerados pelos egressos para atuação profissional foram: Gestão de 

Pessoas e Administração Estratégica e o menos relevante foi Sistema de 

Informação. 

 

Neste mesmo raciocínio a competência considerada mais relevante foi Raciocínio 

Lógico e Analítico e a menos relevante foi Processos Produtivos. 

 

Finalizando, as habilidades identificadas como a mais relevante foi Relacionamento 

Interpessoal e as competências consideradas menos relevantes foram 

Multiculturalismo e Criatividade e Inovação. 
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Ainda neste contexto, é importante ressaltar, como já apresentado nos resultados, 

que a maioria dos entrevistados consideraram todos os conhecimentos, 

competências e habilidades relevantes para sua atuação profissional. A 

interiorização de conceitos importantes relativos à gestão, principalmente aqueles 

ligados aos conhecimentos técnicos, permitiram ao egresso uma visão mais 

profunda e consistente em relação ao desenvolvimento profissional e pessoal.  

 

Além disso, no que se refere ao relacionamento do egresso com as EFG‟s SEBRAE 

Minas, foi constatado que as escolas possuem muito pouco contato com os 

egressos, e que não existe nenhum tipo de canal de comunicação com os mesmos, 

comprovado também na realização da pesquisa que somente foi possível através 

das redes sociais e contatos diretos com os egressos e não por informações das 

escolas. 

 

Em relação ao relacionamento do SEBRAE com as escolas, conclui-se que não 

possui sistema de rede, e nem sistema de franquia, e sim apenas um contrato em 

que a entidade mantenedora da Escola de Formação Gerencial adquire uma 

metodologia determinada Metodologia SEBRAE. Portanto ficou evidente que as EFG 

não recebem nenhum suporte pedagógico, não possuem assessoria de marketing, 

não são interligadas em campanhas institucionais, não adotam o mesmo material 

didático e nem acompanhamento na gestão escolar. 

 

6.1 Contribuições e limitações 

 

Como contribuição para o conhecimento acadêmico, os resultados desta pesquisa 

proporcionou uma avaliação do estudo da formação empreendedora em um curso 

técnico de ensino médio, traduzida principalmente no desenvolvimento de 

conhecimentos, competências e habilidades, bem como sua aplicabilidade na 

atuação profissional em diversos segmentos.  

 

Ainda, tendo como referência os resultados desta pesquisa, a empresa Fundação 

Pedro Leopoldo, a qual está vinculada a Escola de Formação Gerencial Pedro 

Leopoldo, principal objeto de estudo deste trabalho, poderá nortear suas ações 

futuras visando à melhoria dos processos de gestão da própria instituição. As 
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informações e análises resultantes deste estudo proporcionarão aos gestores uma 

avaliação geral do Curso de Formação Gerencial, principalmente no que se refere às 

disciplinas técnicas, servindo como embasamento para ações futuras.  

 

Como a pesquisa alcançou seus objetivos, identificou-se um novo desafio, no que se 

refere ao Curso de Formação Gerencial, foi possível observar os baixos índices de 

relacionamento das escolas com seus egressos, a falta de um banco de dados com 

o cadastro atualizado dos ex-alunos. Estes dados servem de alerta às escolas e ao 

Sistema SEBRAE, tendo em vista que, quaisquer índices negativos, em qualquer 

tempo, podem interferir nos resultados da instituição. Isto poderá prejudicar a 

imagem da instituição e o ingresso de novos alunos, visto que a referência do ex-

aluno é considerada a principal ferramenta de marketing que uma instituição pode 

utilizar.  

 

Uma possível melhoria para a EFG, em se tratando da falta de relacionamento com 

o egresso, seria a criação de canais de comunicação eficazes e de uma associação 

de ex-alunos. Uma vez adotados, proporcionaria ao egresso a possibilidade de 

maior e melhor acesso à escola e aos ex-colegas. 

 

A autora desta dissertação extrai como aprendizado um melhor entendimento em 

relação ao desenvolvimento das competências, habilidades e principalmente aos 

conhecimentos técnicos relacionados à área em que atua, tendo como intuito o 

aprimoramento de suas competências, de forma a agregar valor tanto para os 

futuros profissionais quanto para a instituição. 

 

A presente pesquisa apresentou limitações. Uma dela foi o acesso aos egressos. O 

SEBRAE Belo Horizonte se dispunha anteriormente a informar o banco de dados 

dos egressos das treze escolas em Minas Gerais. Entretanto, isso não ocorreu, o 

que limitou a amostra a 221 egressos e a 8 escolas participantes. A pesquisa foi 

efetuada em quase sua totalidade através das redes sociais e grupos de ex-alunos. 

Constatou-se também que nenhuma EFG possui um banco de dados dos egressos. 

Sendo assim, sugere-se a criação de um banco de dados com informações 

atualizadas, através do resgate de dados das últimas turmas de formandos pelas 
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secretarias. Seria interessante também que as escolas promovessem encontros com 

os ex-alunos, e criassem canais de comunicação. 

 

Outra limitação apresentada pela pesquisa diz respeito a sua aplicação focada 

somente no quadro de egressos, sem considerar outros envolvidos no processo, tais 

como os empregadores, clientes, colaboradores, entre outros. Sugere-se que 

pesquisas futuras incluam os outros envolvidos no processo. 

 

6.2 Trabalhos Futuros 

 

Como recomendação para novos estudos, sugere-se replicar esta pesquisa, 

delimitando instituições de determinada região, de forma a atingir novos resultados e 

comparar os resultados já obtidos. Percebeu-se que a pesquisa, tendo permanecido 

no universo de algumas escolas, não contemplou a percepção de todas as regiões 

de Minas Gerais. 

 

A pesquisa apresentada não esgota o assunto abordado, possibilitando novos 

trabalhos, principalmente relacionados aos aspectos em que os respondentes e 

entrevistados apontaram baixos índices no que se refere às dimensões: 

conhecimentos, competências e habilidades desenvolvidos durante o Curso de 

Formação Gerencial. 
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APÊNDICES 
 

Apêndice A – Questionário egressos do Curso de Formação Gerencial 

SEBRAE 

 
Prezado ex-aluno 
 
 Estamos realizando uma pesquisa destinada à conclusão da dissertação do 
Mestrado Profissional em Administração, da Fundação Pedro Leopoldo/Minas 
Gerais, com o objetivo de identificar as contribuições da Formação Gerencial na 
atuação profissional dos egressos das escolas SEBRAE em Minas Gerais. 
 

Solicitamos sua colaboração no preenchimento deste questionário. Os dados 
serão analisados em conjunto, preservando-se o sigilo das informações e 
garantindo-se o anonimato. Todas as questões deverão ser respondidas. 

 
 

Agradecemos sua participação. 
 
 
        Fabiana M. S. Borges                                         Frederico César M.Pereira 
        Mestranda                                                             Orientador 
       fabianamsborges@gmail.com 
 

 

I – PERFIL  

 
Nas questões a seguir, assinale um “x”’ no item que melhor caracterize o seu 
perfil:  
 
1) Faixa Etária 
(   ) 18-24 anos  (   ) 25-29 anos  (   ) 30-39 anos  (   ) Acima de 39 anos 
 
2) Gênero 
(   ) Masculino  (   ) Feminino 
 
3) Estado Civil 
(   ) Solteiro (   ) Casado (   ) Divorciado/Desquitado/Separado (   ) Viúvo (   ) Outros 
 

4)Em qual Escola de Formação Gerencial SEBRAE você se formou? 

(    ) EFG- Arcos MG   (    ) EFG- Belo Horizonte MG 
(    ) EFG- Cataguases MG  (    ) EFG- Contagem MG 
(    ) EFG- Governador Valadares MG (    ) EFG- Itabira MG 
(    ) EFG- Juiz de Fora MG  (    ) EFG- Nova Lima MG 
(    ) EFG- Pedro Leopoldo MG              (    ) EFG- São Sebastião do Paraíso MG 
(    ) EFG- Sete Lagoas MG  (    )EFG- Teófilo Otoni MG 
(    ) EFG- Varginha MG 
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5) Qual foi o ano que você concluiu o curso de Formação Gerencial SEBRAE? 

(   ) 1998  (   ) 1999  (   ) 2000  (   ) 2001 
(   ) 2002  (   ) 2003  (   ) 2004  (   ) 2005 
(   ) 2006  (   ) 2007  (   ) 2008  (   ) 2009 
(   ) 2010  (   ) 2011  (   ) 2012  (   ) 2014 
(   ) 2015 
 
6) Marque o principal fator que o levou a matricular-se no curso de Formação 
Gerencial SEBRAE? 
(   ) Qualificação profissional 
(   ) Exigência dos pais 
(   ) Preparação para o ENEM 
(   ) Bolsa de Estudos 
(   ) Referência da marca SEBRAE no mercado de trabalho 
(   ) Outros_____________________________ 
 

7) Você usou Bolsa de Estudo durante o curso de Formação Gerencial 
SEBRAE ? 
(   ) Não 
(   ) Sim. Bolsa Parcial 
(   ) Sim. Bolsa Integral 
 
8) Você cursou o ensino fundamental em? 
(   ) Escola Pública 
(   ) Escola Particular 
(   ) Parte em Escola Pública e parte em Escola Particular 
(   ) Escola Particular com bolsa de ensino parcial 
(   ) Escola Particular com bolsa de ensino integral 
 
9) Qual a sua escolaridade? 
(   ) Ensino Médio Completo 
(   ) Ensino Superior Incompleto 
(   ) Ensino Superior Completo 
(   ) Especialização 
(   ) Mestrado 
 

10) Qual a sua Formação Acadêmica - Graduação 
(   ) Exatas 
(   ) Biológicas   
(   ) Humanas  
(   ) Ciências Sociais Aplicadas  
(   ) Letras 
 
11) Qual o seu nível de domínio de idiomas estrangeiros? Marque I-
(Intermediário) M-( Médio) A- (Avançado) 
(   ) Inglês       (   ) Espanhol        (   ) Outros______________________ 
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II AVALIAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO GERENCIAL SEBRAE 

RESPONDA ÀS PERGUNTAS ABAIXO COM BASE NA SUA FORMAÇÃO 
GERENCIAL SEBRAE E NÃO NA SUA FORMAÇÃO DE GRADUAÇÃO ATUAL 
 

1) Com base nos quesitos abaixo, avalie sua Formação Gerencial SEBRAE 
Marque de 1 a 5 conforme relação abaixo: 
1. Péssimo 
2. Ruim 
3. Regular 
4. Bom 
5. Ótimo 

N Pergunta 1 2 3 4 5 

1 
Como você avalia os conhecimentos teóricos apreendidos na área 
de Formação Gerencial SEBRAE? 

     

2 
Como você avalia as habilidades e competências desenvolvidas 
na área de Formação Gerencial SEBRAE? 

     

3 
Como você avalia os conhecimentos práticos aplicados durante o 
curso de Formação Gerencial SEBRAE? 

     

4 
Como você avalia as contribuições das disciplinas de formação 
técnica para o desempenho profissional. 

     

5 
Como você avalia o processo de inter-relação entre teoria e prática 
do curso de Formação Gerencial SEBRAE? 

     

6 
Como você avalia o desenvolvimento de características requeridas 
pelo mercado de trabalho, durante o curso de Formação Gerencial 
SEBRAE? 

     

7 
Como você avalia os conhecimentos obtidos nas disciplinas do 
curso para a realização das tarefas do estágio supervisionado? 

     

8 
Conforme sua percepção, qual a contribuição do estágio 
supervisionado realizado durante ou após o curso de Formação 
Gerencial SEBRAE? 

     

9 
Como você avalia a facilidade para conseguir estágios e outras 
atividades acadêmicas em função de ter concluído o curso de 
Formação Gerencial? 

     

10 
Como você avalia as oportunidades geradas pela Formação 
Gerencial SEBRAE para sua vida profissional? 

     

11 
O curso de Formação Gerencial SEBRAE atende às demandas do 
mercado de trabalho quanto à formação do profissional Técnico 
Gerencial? 

     

12 Como você qualifica os professores do Sistema SEBRAE?      

13 
De modo geral, como você avalia o curso de Formação Gerencial 
SEBRAE que concluiu? 

     

14 
A Instituição de Ensino SEBRAE que você frequentou ofereceu 
infraestrutura, equipamentos e laboratórios adequados? 

     

15 

O curso de Formação Gerencial SEBRAE possibilitou o 
desenvolvimento do comportamento humano, da ética, da 
responsabilidade e compromisso para sua atuação profissional? 
 

     

16 
O curso Formação Gerencial SEBRAE contribuiu para a formação 
de uma visão crítica, inovadora e proativa em você? 
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17 
O Curso Formação Gerencial SEBRAE contribuiu para melhorar 
seu entendimento sobre as relações de produção e o mercado de 
trabalho? 

     

18 
Como você considera a sua dedicação aos estudos durante o 
curso? 

     

19 
Como você classifica seu nível de aprendizado durante o curso de 
Formação Gerencial SEBRAE? 

     

20 Qual o conceito você se daria como aluno?      

21 
Qual a avaliação que você faz do Projeto Tutoria para sua 
Formação? 

     

22 
Qual a avaliação que você faz do Projeto Vitrine para sua 
Formação? 

     

23 
Qual a avaliação que você faz do Projeto Empresa Simulada para 
sua Formação? 

     

24 
De modo geral, qual a sua visão referente ao uso de recursos 
tecnológicos utilizados durante o curso de Formação Gerencial 
SEBRAE? 

     

25 
Como você avalia o relacionamento da atuação profissional que já 
exerceu e que exerce atualmente com o curso de Formação 
Gerencial SEBRAE que concluiu? 

     

26 
Na sua opinião, em que medida o curso de Formação Gerencial 
SEBRAE contribuiu para sua formação profissional atual? 

     

2) Assinale os Conhecimentos, Competências e Habilidades que mais 
contribuíram na sua Formação Gerencial SEBRAE para sua atuação 
profissional?  

 Conhecimentos  Competências  Habilidades 

 Administração 
Estratégica 

 Elaboração e 
interpretação de 
cenários 

 Relacionamento 
interpessoal 

  Finanças  Formulação de 
Projetos 

 Comunicação eficaz 

 Produção e Logística  Avaliação de 
processos e 
resultados 

 Liderança 

 Marketing  Identificação de 
Problemas 

 Solucionar Conflitos 

 Sistema de 
Informação 

 Raciocínio Lógico, 
Crítico e Analítico 

 Articulação 

 Gestão de 
Pessoas/Equipe 

 Processo Decisório  Criatividade e 
inovação 

 Ciências Sociais  Processo Produtivo  Multiculturalismo 

 Outros     

3) Assinale os Conhecimentos, Competências e Habilidades que menos 
contribuíram na sua Formação Gerencial SEBRAE para sua atuação 
profissional?  
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 Conhecimentos  Competências  Habilidades 

 Administração 
Estratégica 

 Elaboração e 
interpretação de 
cenários 

 Relacionamento 
interpessoal 

  Finanças  Formulação de 
Projetos 

 Comunicação eficaz 

 Produção e Logística  Avaliação de 
processos e 
resultados 

 Liderança 

 Marketing  Identificação de 
Problemas 

 Solucionar Conflitos 

 Sistema de 
Informação 

 Raciocínio Lógico, 
Crítico e Analítico 

 Articulação 

 Gestão de 
Pessoas/Equipe 

 Processo Decisório  Criatividade e 
inovação 

 Ciências Sociais  Processo Produtivo  Multiculturalismo 

 Outros     

 

4) Que forma de contato você tem mantido com a Escola SEBRAE na qual 
estudou? 
(   ) Participação em eventos  
(   ) Contato com professores 
(   ) Informação em geral 
(   ) Contato com tutores 
(   ) Não tenho mantido contato 
 
5) Você tem mantido algum contato com seus ex-colegas de turma do curso de 
Formação Gerencial SEBRAE? 
(   ) Sim - Sempre 
(   ) Sim – Algumas vezes 
(   ) Sim – Raramente  
(   ) Nunca 
 
6) Você se arrependeu de ter feito o Curso de Formação Gerencial SEBRAE? 
(   ) Sim   
(   ) Não     Por que? ___________________________________________________ 
 
7- Sinta-se à vontade para comentar aspectos que não tenham sido abordados 
no questionário e que você considere relevante. 
__________________________________________________________________ 
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Apêndice B – Roteiro de Entrevistas 
 

Entrevista com egressos do Curso de Formação Gerencial SEBRAE Escola 
Pedro Leopoldo 
 
Prezado ex-aluno, 
 
 Estamos realizando uma pesquisa destinada à conclusão da dissertação do 
Mestrado Profissional em Administração, da Fundação Pedro Leopoldo/Minas 
Gerais, com o objetivo de identificar as contribuições da Formação Gerencial na 
atuação profissional dos egressos da EFG Escola de Formação Gerencial Pedro 
Leopoldo SEBRAE, Minas Gerais. 
 
Agradecemos sua participação. 
 
        Fabiana M. S. Borges                                         Frederico César M.Pereira 
        Mestranda                                                             Orientador 
       fabianamsborges@gmail.com 
 

AS CONTRIBUIÇÕES DA FORMAÇÃO GERENCIAL NA ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL DOS EGRESSOS DAS ESCOLAS SEBRAE EM MINAS GERAIS: 
Uma análise no ensino da formação gerencial das Escolas SEBRAE em Minas 
Gerais. 
 
*obrigatório 

 
PERFIL 
 
1. Faixa Etária * 
(   )18 a 24 ano (   )25 a 29 anos (   )30 a 39 anos (   )Acima de 39 anos 
 
2. Gênero * 
(   )Feminino  (   )Masculino 
 
3. Qual foi o ano que você concluiu o curso de Formação Gerencial SEBRAE? * 
(   )1999 (   )2000 (   )2001 (   )2002 (   )2003 (   )2004 
(   )2005 (   )2006 (   )2007 (   )2008 (   )2009 (   )2010 
(   )2011 (   )2012 (   )2014 (   )2015 
 
4. Você usou bolsa de estudo durante o Curso de Formação Gerencial 
SEBRAE? * 
(    )Não  (   )Sim. Bolsa Parcial (   )Sim. Bolsa Integral 
 
5. Você cursou o ensino fundamental em? * 
(   )Escola Particular (   )Escola Pública (   )Escola Particular com bolsa parcial 
(   )Escola Particular com bolsa integral 
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6. Qual a sua escolaridade? * 
(   )Ensino médio completo  (   )Ensino superior completo                                                                           
(   )Ensino superior incompleto               (   )Especialização                      
(   )Mestrado 
 
7. Qual a sua formação acadêmica  Graduação * 
(   )Exatas (   )Biológicas (   )Humanas  (   )Ciências Sociais   
(   )Letras 
 
8. Você está exercendo atividade profissional atualmente? * 
(   )Sim, na área de minha formação gerencial  
(   )Sim, fora da minha área de formação gerencial 
(   )Não estou exercendo 
 
9. Se você respondeu NÃO na questão anterior. Qual o principal motivo pelo 
qual você não exerce atividade profissional na sua área de formação 
gerencial? 
(   )Marcar apenas uma oval.                          
(   )Mercado de trabalho saturado                          
(   )Melhor oportunidade em outra área               
(   )Motivos particulares 
(   )Outros 
 
10. Qual o ramo de atividade que você atua? * 
(   )Indústria (   )Comércio (   )Serviços (   )Outros 
 
11. Em que tipo de organização você exerce sua atividade profissional? * 
(   )Autônoma        (   )Empresa Própria (   )Empresa Privada                     
(   )Empresa Pública      (   )Não exerço atividade profissional 
 
12. Qual é sua faixa salarial atual? * 
(   )Até 5 salários mínimos (R$4.400,00)               
(   )De 5 a 10 salários mínimos ( de R$4.400,00 à R$8.800,00) 
(   )Acima de 10 salários mínimos ( acima de R$8.800,00) 
 
13. De forma geral, como você avalia hoje a formação que obteve pela EFG 
SEBRAE PL? (Considere os aspectos positivos ou negativos, se a formação 
fez ou ainda faz a diferença na sua vida profissional, se ajudou no trabalho na 
faculdade?) * 
___________________________________________________________________ 
14. Qual o principal fator que o levou a matricularse na EFG SEBRAE PL? 
(   )Qualificação profissionalExigência dos pais  
(   )Preparação para o ENEM Bolsa de Estudos  
(   )Referencia da marca SEBRAE no mercado de trabalho   
(   )Outros. 
Dos 221 entrevistados 65% apontou qualificação profissional você concorda? 
___________________________________________________________________ 
15. Dentre os CONHECIMENTOS TEÓRICOS a seguir, APONTE 2 que você 
considera mais e menos relevantes na sua formação e na sua vida 
profissional? * 
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Conhecimentos Teóricos MAIS 
RELEVANTE 

MENOS 
RELEVANTE 

Administração Estratégica   

Finanças   

Produção e Logística   

Marketing   

Sistema de Informação   

Gestão de Pessoas/Equipe   

Ciências Sociais   

 
16. De acordo com a pesquisa realizada, referente aos CONHECIMENTOS 
TEÓRICOS você concorda que Gestão de Pessoas (66%) e Administração 
Estratégica (60%) são os conhecimentos que MAIS contribuíram para a 
formação e atuação profissional e Sistema de Informação (18%) e Ciências 
Sociais (19%) são os conhecimentos que MENOS Por quê?  
___________________________________________________________________ 
17. Dentre as COMPETÊNCIAS da Formação Gerencial a seguir, APONTE 2 que 
você considera mais e menos relevantes na sua formação e na sua vida 
profissional? 
 

Competências MAIS 
RELEVANTE 

MENOS 
RELEVANTE 

Elaboração e interpretação de cenários   

Formulação de projetos   

Avaliação de processos e resultados   

Identificação de Problemas   

Raciocínio Lógico, Crítico e Analítico   

Processo Decisório   

Processo Produtivo   

Relacionamento Interpessoal   

 
18. De acordo com a pesquisa realizada, referente às COMPETÊNCIAS você 
concorda que Raciocínio Lógico, Crítico e Analítico(62,9%) e Identificação de 
Problemas (60,6%) são as competências que MAIS contribuíram para a 
formação e atuação profissional e Elaboração e interpretação de cenários 
(37%) e Processo Produtivo (29%) são as competências que MENOS 
contribuíram.  
___________________________________________________________________ 
 
19. Dentre as HABILIDADES da Formação Gerencial a seguir, APONTE 2 que 
você considera mais e menos relevantes na sua formação e na sua vida 
profissional? * 
 
 

Habilidades MAIS 
RELEVANTE 

MENOS 
RELEVANTE 

Relacionamento Interpessoal       

Comunicação Eficaz   
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Liderança      

Solucionar Conflitos   

Articulação   

Criatividade e Inovação   

Multiculturalismo   

 
20. De acordo com a pesquisa realizada, referente às HABILIDADES 
aprendidas durante a formação gerencial, você concorda que Relacionamento 
interpessoal (77,8%) e Liderança (71,5%) são as habilidades que MAIS 
contribuíram para a sua formação e atuação profissional e que 
Multiculturalismo (37,1)% e Criatividade e inovação (18,6%) são as habilidades 
que menos contribuíram.  
___________________________________________________________________ 
21. De acordo com a pesquisa realizada, referente às contribuições da 
Formação Gerencial para a atuação profissional, foram obtidos os seguintes 
resultados. Você concorda? 80% Consideram como BOM OU ÓTIMO o 
desenvolvimento de características requeridas pelo mercado de trabalho 
durante o Curso de Formação Gerencial SEBRAE 78% Avaliaram como BOM 
ou ÓTIMO a contribuição do curso de Formação Gerencial SEBRAE para sua 
formação profissional atual 76%Avaliaram como BOM ou ÓTIMO a avaliação 
do relacionamento da atuação profissional que você já exerceu e que você 
exerce atualmente com o curso de Formação Gerencial 
___________________________________________________________________ 
74% Consideram como BOM OU ÓTIMO a contribuição do estágio 
supervisionado realizado durante ou após o curso de Formação Gerencial 
SEBRAE para a realização das tarefas do estágio supervisionado. Você 
concorda? 
___________________________________________________________________ 
83% Consideram como BOM OU ÓTIMO os professores do Sistema SEBRAE. 
Você concorda? 
___________________________________________________________________ 
89% Consideram como BOM OU ÓTIMO o curso de Formação Gerencial 
SEBRAE que concluíram. Você concorda? 
___________________________________________________________________ 
92,10% consideram o projeto vitrine como BOM ou ÓTIMO, destacando-se 
como o melhor entre os projetos Empresa Simulada e  Projeto Tutoria. 
___________________________________________________________________ 
22.  Você indicaria a EFG SEBRAE Pedro Leopoldo? * 
(   )Sim indicaria (   )Não indicaria  Por quê? 
___________________________________________________________________ 
23. Como é o seu contato hoje com a EFG SEBRAE FPL? Quais os canais e 
meios de comunicação utilizados? O que você sugeriria para melhorar a 
comunicação da EFG FPL com seus ex-alunos?  
___________________________________________________________________ 
24. Comente se você concorda ou discorda com as conclusões a seguir que 
foram apresentadas na pesquisa quantitativa realizada em várias EFG de Minas 
Gerais 
 
"Gostei muito do curso! Contribuiu muito para meu desenvolvimento profissional e 
pessoal. As matérias técnicas foram muito mais aprofundadas do que 
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posteriormente na faculdade. Já as matérias do científico deixaram a desejar, você 
não sai preparado para o vestibular, este não é o foco! Mas sai muito bem preparado 
para o mercado de 
trabalho!"  
___________________________________________________________________ 
"Sou de Para de Minas e mudei para BH para fazer o curso, e acredito que foi uma 
das melhores escolhas que fiz. Na minha casa somos 4 filhos e todos fizemos o 
curso Minhas oportunidades no mercado de trabalho foram inúmeras. Sem contar a 
convivência com os professores e amigos que era excelente!! Sebrae a gente nao 
esquece só tenho saudades!! Hoje estou abrindo minha empresa e acredito que 
muito do conhecimento que adquiri foi no curso!, as melhores oportunidades, a 
melhor decisão que eu já tomei e a melhor escola que eu já estudei na minha vida"  
___________________________________________________________________ 
"Pude perceber em entrevistas que já fiz que meu currículo contendo a EFG/ 
SEBRAE abre portas no mundo empresarial.  
___________________________________________________________________  
"Acredito que caso o SEBRAE conseguisse, mesmo que isto sacrifique mais os 
alunos em uma escola que já muito difícil se formar, ter uma carga das disciplinas do 
ensino médio para o vestibular, a EFG não seria só referência em ensino gestão, 
mas um exemplo a ser seguido por qualquer instituição de ensino. A EFG é o 
modelo fantástico e único de ensino e os alunos formados por ela não se destacam 
simplesmente na área de e gestão, mas em qualquer desafio que lhes é 
apresentado" 
___________________________________________________________________ 
Fazer SEBRAE para mim foi uma escolha acertada que me possibilitou várias 
oportunidades, me proporcionou uma mudança pessoal de amadurecimento, de 
visão , da profissional que eu poderia me tornar e de onde eu poderia chegar. Isso 
foi muito importante para mim. 
__________________________________________________________________ 
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Apêndice C Termo de consentimento Livre e esclarecido – ETGF 
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