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Resumo 

 
 
A temática investigada por esta dissertação é o comportamento empreendedor 
voltado para a esfera pública. Objetivou-se verificar de que forma as características 
do comportamento empreendedor de gestores da Escola de Minas da Universidade 
Federal de Ouro Preto contribuem para o desenvolvimento de um ambiente 
empreendedor na instituição. Para contextualizar o tema foram abordadas algumas 
definições e a análise histórica do empreendedorismo, as principais linhas de 
pensamento, o intraempreendedorismo e sua importância para as organizações, 
ambiente e comportamento empreendedor e o contexto do empreendedorismo em 
instituições públicas de ensino superior. Especialmente, foi discutida a abordagem 
comportamentalista de McClelland (1972), que serviu de base para a construção do 
instrumento de pesquisa. Caracterizada como um estudo de caso, esta pesquisa foi 
realizada por meio de pesquisa de campo com uma abordagem qualitativa. A coleta 
de dados foi realizada seguindo um roteiro semiestruturado, analisado por meio da 
técnica do Discurso do Sujeito Coletivo e da estatística descritiva. Verificou-se que 
os gestores da instituição pesquisada acompanham a tendência da gestão 
inovadora e criativa, uma vez que relacionam o empreendedorismo à inovação, 
mudança e criatividade; todas as características comportamentais alcançaram, na 
média, a pontuação que McClelland atribui ao empreendedor; e, os respondentes 
parecem estar cientes da importância da gestão empreendedora nas universidades, 
como também do que é necessário e do que dificulta sua implantação. Conclui-se 
que o desafio que se apresenta é criar ambientes que propiciem o desenvolvimento 
do espírito empreendedor e o aperfeiçoamento das características comportamentais 
empreendedoras.  
 
Palavras-chave: Empreendedorismo; comportamento empreendedor; Instituições 
de Ensino Superior. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

The theme investigated by this thesis is entrepreneurial behavior toward the public 
sphere. The objective was to verify how the entrepreneurial behavior characteristics 
of managers of the Mining School of Universidade Federal de Ouro Preto contributes 
to the development of an entrepreneurial environment in the institution. To 
contextualize the issue some definitions and historical analysis of entrepreneurship 
were addressed. The main lines of thought were, entrepreneurship and its 
importance for organizations, environment and entrepreneurial behavior and 
entrepreneurship in the context of public higher education institutions. In particular, it 
discussed the behaviorist approach of McClelland (1972), which formed the basis for 
the construction of the survey instrument. Characterized as a case study, this 
research was conducted through field research with a qualitative approach. Data 
collection was carried out following a semi-structured script, analyzed through the 
Collective Subject Discourse technique and descriptive statistics. It was found that 
the managers of the research institution follow the trend of innovative and creative 
management, as relates entrepreneurship to innovation, change and creativity; all 
behavioral characteristics achieved on average a score that McClelland gives the 
entrepreneur; and, respondents appear to be aware of the importance of 
entrepreneurial management in universities, and also of what is needed and what 
hinders its implementation. It concludes that the challenge before us is to create 
environments that foster the development of entrepreneurship and improvement of 
entrepreneurial behavioral characteristics. 
 
Keywords: Entrepreneurship; entrepreneurial behavior; Higher Education 
Institutions. 
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1 Introdução 

 

Mudanças e transformações econômicas, políticas, tecnológicas e sociais estão 

influenciando as organizações tanto na forma como são estruturadas quanto na 

maneira como produzem e distribuem seus produtos e serviços. Para Meyer Jr., 

Meyer e Rocha (2009), essas mudanças também influenciam a maneira como as 

organizações combinam os recursos, competem no mercado e servem à sociedade. 

Estes mesmos autores destacam que a tecnologia, a globalização e o novo papel do 

governo são as três principais forças que têm impulsionado as mudanças.  

 

Trindade De Angelis (2010) esclarece que, com a intensificação e velocidade das 

mudanças nas organizações contemporâneas, o nível de exigência de competências 

dos profissionais é cada vez maior, tornando-se necessário não apenas gerenciar o 

conhecimento, mas, sobretudo, incentivar a inovação organizacional gerindo 

estrategicamente a rede de colaboradores empreendedores, bem como os recursos 

técnicos e financeiros. 

 

A inovação e o espírito empreendedor despontam como as principais características 

para atender às exigências do mercado e vencer os obstáculos. No passado, as 

vantagens competitivas eram fundamentadas em custos baixos e qualidade nos 

produtos e serviços. Hoje, o diferencial competitivo é saber usar o conhecimento, 

gerando continuamente soluções inovadoras e aproveitando as oportunidades. E, 

não são somente as organizações privadas que estão se adequando: mudanças 

significativas na gestão pública brasileira têm ocorrido nos últimos anos (Pessoa & 

Oliveira, 2006). 

 

Paralelamente a estas concepções, Filion (2004) destaca que o empreendedorismo 

é geralmente associado à iniciativa, desembaraço e inovação, ou seja, às 

possibilidades de fazer coisas novas e/ou de maneira diferente com a finalidade de 

gerar riqueza para indivíduos e agregar valor para a sociedade. Isto subentende que 

as pessoas empreendedoras estão sempre prontas para agir, desde que existam, 

naturalmente, no meio em que atuam, condições propícias para apoiá-las.  
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A literatura acerca do empreendedorismo, conforme abordado por Valadares, 

Emmendoerfer, Alves e Morais (2012), pode ser concebida por meio de dois lócus 

de análise: a criação de empresas e o comportamento empreendedor dentro das 

organizações. Entre os diversos termos empregados para descrever a dinâmica 

empresarial numa organização, Oliveira, Filion e Chirita (2008) esclarecem que os 

mais utilizados são intraempreendedorismo e empreendedorismo corporativo ou 

organizacional. 

 

Oliveira et al. (2008) explicam ainda que os dois termos são construtos que 

abrangem várias dimensões que podem ser distinguidas, mas não dissociadas, 

entretanto, existem diferenças na maneira como estes conceitos podem ser 

interpretados e sobre as maneiras como podem ser aplicadas. Os autores 

esclarecem que o intraempreendedorismo é centrado no ator (o intraempreendedor) 

enquanto o empreendedorismo corporativo é centrado no processo e na 

organização que decide favorecer e apoiar práticas empreendedoras; desta forma o 

intraempreendedorismo é um conceito que faz essencialmente referência ao 

indivíduo que trabalha em uma organização. 

 

De acordo com Vidal e Santos (2003), entre os autores que estudaram o 

comportamento empreendedor destaca-se McClelland (1961), por uma pesquisa 

realizada em 34 países, identificando uma dezena de características de 

comportamento empreendedor (CCE), comuns às pessoas triunfadoras. De acordo 

com McClelland, o sucesso empresarial não consiste apenas no desenvolvimento de 

habilidades específicas, tais como finanças, marketing e produção, nem apenas de 

incentivos creditícios e ou fiscais, mas também nas habilidades atitudinais 

empreendedoras, por meio do aperfeiçoamento de tais características. 

 

Neste cenário, Meyer Jr. et al. (2009), Trindade De Angelis (2010) e Lizote, Gauche 

e Verdinelli (2013) comentam que o empreendedorismo surge como uma 

abordagem importante para o estímulo de iniciativas de inovação, criatividade e 

diferenciação. Cabe aos líderes desenvolver uma cultura empreendedora e práticas 

intraempreendedoras em toda a organização, despertando o espírito empreendedor 

nos seus gestores.  
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Valadares et al.   (2012) ressaltam que no setor público o empreendedorismo tem 

sido empregado como forma de criar valor para os cidadãos, sinalizando a 

necessidade das organizações públicas desenvolverem uma orientação 

empreendedora voltada para a capacidade de se adequar e de inovar frente às 

novas demandas do setor público. Entretanto, enquanto no setor privado as 

contribuições e os desafios do empreendedorismo têm sido extensivamente 

estudados, no setor público, estudos sobre esse assunto são difíceis de serem 

encontrados (Emmendoerfer, Valadares e Balbi, 2008; Feger, Fischer e Nodari, 

2009; Schmitz, 2012; Valadares et al., 2012; Morais, Valadares e Emmendoerfer, 

2013). 

 

Diversos autores, tais como, Andrade (2006), Walter, Rocha, Domingues e Tontine 

(2007) e Lizote et al. (2013) advertem que as Instituições de Ensino Superior (IES) 

modelam seus processos administrativos mediante algumas condições desafiadoras 

para seus gestores e administradores, tais como: o volume significativo de recursos 

administrados; a quantidade de pessoas que participam direta ou indiretamente das 

atividades do sistema; o alto grau de autonomia dos professores; a necessidade de 

adequação das instituições frente à nova realidade caracterizada por mudanças que 

influenciam a essência do trabalho acadêmico; o reconhecimento da importância da 

educação superior para o desenvolvimento do país, entre outras. 

 

Complementarmente, Marra e Melo (2007) explicam que os gestores universitários 

(reitores, pró-reitores, diretores de unidades, chefes de departamento, 

coordenadores de curso, entre outros), que são em sua grande maioria docentes 

que exercem a atividade acadêmica juntamente com as atividades gerenciais, são 

os responsáveis pelas respostas a esses desafios, geralmente sem uma adequação 

entre a formação técnica do professor e as práticas gerenciais.  

 

Analisando as constantes mudanças e transformações econômicas, políticas, 

tecnológicas e sociais, sabe-se que administrar as IES, sejam elas públicas ou 

privadas, torna-se um papel cada vez mais desafiador para seus gestores, 

considerando-se que estas organizações devem constituir em massa crítica que 
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permita a escolha, elaboração, implementação e avaliação de projetos inovadores 

(Fischborn, 2004). 

 

Atendendo a legislação, a UFOP promove cursos de capacitação profissional para 

os técnicos administrativos, visando ao desenvolvimento na carreira e ao 

atendimento aos interesses da instituição. É concedido também incentivo à 

qualificação ao servidor que adquirir títulos que excedam à exigência de 

escolaridade mínima para o cargo do qual é titular. Já em relação ao segmento 

docente e discente, foi criado, em 2001, o Núcleo de Inovação Tecnológica e 

Empreendedorismo (NITE), com o intuito de promover a formação de um ambiente 

cooperativo que conjugue interesses da instituição, empresas e órgãos para 

promoção de atividades inovadoras e de transferência de tecnologia (UFOP, 2012). 

 

Ao trabalhar a mudança de pensamento do funcionário público, estima-se que ele 

desenvolva um comportamento de assumir a responsabilidade para com o todo, ou 

seja, ele sabe que é uma peça essencial na evolução da instituição. Para tanto, é 

necessário capacitar todos os integrantes, estimulando o autodesenvolvimento, 

levando-os, consequentemente, a uma conduta inovadora e empreendedora dentro 

da organização.  

 

Face ao contexto aqui delineado, a questão norteadora que se apresenta para este 

estudo é: De que forma as CCE’s de gestores da Escola de Minas da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP) contribuem para o desenvolvimento de um ambiente 

empreendedor na instituição?  

  

Com o intuito de responder ao questionamento desta pesquisa, definem-se os 

seguintes objetivos:  

 

Objetivo geral 

  

Verificar de que forma as CCE’s de gestores da Escola de Minas da UFOP 

contribuem para o desenvolvimento de um ambiente empreendedor na instituição. 
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Objetivos específicos 

 

 Verificar qual a concepção de empreendedorismo destes gestores;  

 Identificar as características empreendedoras destes gestores segundo a 

abordagem comportamentalista de McClelland (1972); 

 Analisar o ambiente da Instituição quanto ao desenvolvimento das 

características empreendedoras. 

 

Este estudo justifica-se primeiramente pela relevância e atualidade deste tema – o 

empreendedorismo tem sido amplamente discutido e explorado por estudiosos, 

investidores, governantes, instituições públicas e privadas que o percebem como um 

instrumento de desenvolvimento econômico e social, demonstrando, assim, sua 

importância como um caminho para a inovação e a sua aplicabilidade às diversas 

instituições e pessoas.  

 

Justifica-se, também, por abordar um tema ainda não estudado na UFOP – uma 

Instituição que oferece 42 cursos de graduação, sendo 38 presenciais e cinco a 

distância, 22 cursos de mestrado e nove cursos de doutorado. Possui mais de 14 mil 

alunos, cerca de 800 técnicos administrativos e aproximadamente 850 professores, 

entre efetivos e substitutos (UFOP, 2015). Com papel do empreendedor cada vez 

mais valorizado, torna-se relevante analisar as características empreendedoras dos 

servidores públicos, o que poderá contribuir para o desenvolvimento da cultura 

empreendedora nesta Instituição. Conforme Dornelas (2003), o espírito 

empreendedor presente na cultura da organização deve influenciá-la em sua 

ordenação, pois a orientação empreendedora pode ter um impacto direto e positivo 

em seu desempenho. 

 

A justificativa pessoal para a realização do estudo é que ele poderá contribuir para o 

aprimoramento da autora no que se refere ao empreendedorismo com foco na 

gestão pública, o que trará contribuições diretas para a sua vida profissional, 

atualmente, no exercício de sua função como técnica administrativa na instituição 

pesquisada, e, futuramente, como uma oportunidade para a docência. 
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O presente trabalho estrutura-se da seguinte forma: Capítulo 1 – Introdução: tema, 

contexto, principais aspectos teóricos, problema de pesquisa, justificativa, objetivos, 

metodologia e a estrutura do projeto de dissertação; Capítulo 2 – Referencial 

Teórico: revisão da literatura abordando algumas definições e a análise histórica do 

empreendedorismo, as principais linhas de pensamento, o intraempreendedorismo e 

sua importância para as organizações, ambiente e comportamento empreendedor e 

o contexto do empreendedorismo em instituições públicas de ensino superior. 

Capítulo 3 – Metodologia: caracterização da pesquisa, unidade de análise e 

observação população e amostra, técnicas de coleta de dados, procedimentos para 

análise de dados. Capítulo 4 – Apresentação e discussão dos resultados. Capítulo 5 

– Considerações finais: conclusões, contribuições, limitações e recomendações. E, 

ao final, referências, anexo e apêndices. 
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2 Referencial Teórico  

 

Neste capítulo apresenta-se uma revisão da literatura abordando algumas definições 

e a análise histórica do empreendedorismo, principais linhas de pensamento do 

empreendedorismo, o intraempreendedorismo e a sua importância nas 

organizações, o ambiente e o comportamento empreendedor, o contexto do 

empreendedorismo em instituições públicas de ensino superior e as contribuições do 

referencial teórico para a pesquisa de campo. 

 

2.1 Empreendedorismo: definições  

 

Conforme relatado por Filion (1999), na literatura sobre empreendedorismo não há 

um consenso sobre a definição do termo empreendedorismo; as abordagens são 

bastante variadas, uma vez que os pesquisadores tendem a perceber e definir 

empreendedorismo usando premissas de suas próprias disciplinas.  

 

Schmitz (2012) complementa que o fato está no surgimento do termo e sua 

aplicabilidade nas várias áreas do conhecimento; assim, o termo vem se adaptando 

ao longo do tempo com interpretações distintas conforme a área de conhecimento 

que o aborda. Diante dessa realidade, os pesquisadores de cada área defendem 

perspectivas distintas em relação ao assunto e, talvez por esse motivo, pouco 

consenso tenha sido alcançado em face da diversidade conceitual (Souza, Trindade 

& Freire, 2010).  

 

Para Fischborn (2004) as principais percepções sobre o empreendedorismo foram 

desenvolvidas por Shumpeter, considerado na literatura como quem melhor analisou 

o empreendedor e sua inserção na economia capitalista. Para Shumpeter o 

empreendedor caracteriza-se como alguém que faz novas combinações de 

elementos, introduzindo novos produtos e/ou processos, identificando novos 

mercados de consumo ou fontes de suprimento, criando novos tipos de organização. 

 

Na Figura 1 são apresentadas algumas definições de empreendedorismo e suas 

referências. 
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Pesquisadores Definição de empreendedorismo 

Schumpeter 
(1949) 

O empreendedorismo pode ser compreendido como um agente de inovação e 
mudança capaz de influenciar o crescimento econômico. 

McClelland 
(1972) 

O empreendedorismo está relacionado com a necessidade de realização que 
impele o indivíduo a buscar objetivos que envolvem atividades desafiantes, com 
uma acentuada preocupação em fazer bem e melhor. São indivíduos que não são 
determinados apenas pelas possíveis recompensas em prestígio e dinheiro, 
gostam de resolver problemas que signifiquem desafio para as suas próprias 
capacidades e cuja resolução produza sentimento de competência pessoal. 

Pinchot (1989) 
O conceito de empreendedorismo encontra-se na necessidade de realizar, que 
não é necessariamente estabelecida na infância e pode ser desenvolvida em 
qualquer ponto de vida, dados o desejo e a oportunidade. 

Filion (1999) 
O empreendedorismo é definido como o processo pelo qual se faz algo novo 
(algo criativo) e algo diferente (algo inovador) com a finalidade de gerar riqueza 
para indivíduos e agregar valor para a sociedade. 

Bom Ângelo 
(2003) 

Empreendedorismo é a criação de valor por pessoas e organizações trabalhando 
juntas para implementar uma ideia por meio da aplicação de criatividade, 
capacidade de transformar e o desejo de tomar aquilo que comumente se 
chamaria de risco 

Chiavenato 
(2007) 

O empreendedorismo não aborda apenas a criação de novos produtos ou 
serviços, mas, sim, inovações em todos os âmbitos do negócio – produtos, 
processos, negócios, ideias – enfim, uma grande variedade de aplicações 
inovadoras que ainda estão longe de serem esgotadas. 

Dolabela 
(2008) 

O envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à 
transformação de ideias em oportunidades, e a perfeita implementação destas 
oportunidades leva à criação de negócios de sucesso.   

Dornelas 
(2008) 

Empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, 
levam à transformação de ideias em oportunidades. 

Diniz (2009) 

O empreendedorismo é o ato de aproveitar oportunidades, inovar, planejar, 
arriscar, empenhar, ser perseverante, acreditar na ideia e transformar em 
realidade, este ato se aplica em qualquer área, seja um novo negócio, seja um 
novo processo, um novo produto ou um novo método.  

Marques 
(2014) 

O empreendedorismo é um conjunto de práticas que visa o desenvolvimento por 
meio da exploração de uma inovação. Por sua vez, a inovação acontece pela 
figura do empreendedor, seja um indivíduo ou uma organização que desenvolve 
o empreendedorismo, que leva a cabo a tarefa de viabilizar economicamente uma 
invenção ou um novo processo. 

Figura 1 - Algumas definições de empreendedorismo 
Fonte: McClelland, D. C.(1972). A sociedade competitiva: realização e progresso social. Rio de 
Janeiro: Expressão e Cultura. Pinchot, G. (1989). Intrapreneuring: porque você não precisa deixar a 
empresa para tornar-se um empreendedor. São Paulo: Harbra. Filion, L. J. (1999). 
Empreendedorismo: empreendedores e proprietários-gerentes de pequenos negócios. Revista de 
Administração da USP, 34(2), 05-28. Recuperado de 
http://www.rausp.usp.br/download.asp?file=3402005.pdf. Bom Ângelo, E. (2003). Empreendedor 
Corporativo: a nova postura de quem faz a diferença. Rio de Janeiro: Campus. Chiavenato, I. (2007). 
Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor (2a ed.). São Paulo: Saraiva. Dolabela, F. 
C. (2008). Oficina do empreendedor: a metodologia do ensino que ajuda a transformar conhecimento 
em riqueza. Rio de Janeiro: Sextante. Dornelas, J. C. A. (2008). Empreendedorismo corporativo: 
como ser empreendedor, inovar e se diferenciar na sua empresa (2a ed.). Rio de Janeiro: Elsevier. 
Diniz, M. P. (2009). Empreendedorismo, uma nova visão: enfoque no perfil empreendedor. 
Recuperado de http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/empreendedorismo-uma-nova-
visao-enfoque-no-perfil-empreendedor/35960/. Marques, R. A. C. (2014). Empresa júnior: espaço 
para construção de competências. (Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Uberlândia, 
Uberlândia, MG, Brasil). Recuperado de  
http://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/2967/1/Empresa J%C3%BAniorEspa%C3%A7o.pdf.  

 
 

http://www.rausp.usp.br/download.asp?file=3402005.pdf
http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/empreendedorismo-uma-nova-visao-enfoque-no-perfil-empreendedor/35960/
http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/empreendedorismo-uma-nova-visao-enfoque-no-perfil-empreendedor/35960/
http://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/2967/1/Empresa%20J%C3%BAniorEspa%C3%A7o.pdf
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A Figura 1 revela que a definição de empreendedorismo vem se aprimorando ao 

longo dos anos. O que se pode compreender é que o empreendedor possui algumas 

diferenças em relação a outras pessoas, tais como a forma como este percebe e 

reage com as mudanças e oportunidades, a presença de inciativa, a facilidade de 

assumir riscos calculados e paixão pelo que faz. 

 

Hashimoto (2006) observa que da visão original criada por Cantillon, passando por 

definições de Say, Shumpeter e outros pesquisadores, os estudos sobre o 

empreendedorismo vão sempre apontar para o processo de criação de valor, ou 

seja, por meio de emprego, lucro, crescimento, bem estar, criação de empresas, 

inovação ou mudanças. 

 

2.2 Empreendedorismo: análise histórica 

 

A palavra empreendedor tem origem francesa (entrepreneur) e quer dizer aquele 

que assume riscos e começa algo novo. Um primeiro exemplo do termo 

empreendedorismo pode ser creditado a Marco Polo, que tentou estabelecer uma 

rota comercial para o Oriente. Segundo Dornelas (2008), Marco Polo assinou um 

contrato com um homem que possuía dinheiro (hoje mais conhecido como 

capitalista) para vender suas mercadorias. Enquanto o capitalista era alguém que 

assumia riscos de forma passiva, o aventureiro empreendedor assumia papel ativo, 

correndo todos os riscos físicos e emocionais. 

 

O primeiro uso do termo empreendedorismo foi registrado pelo escritor e economista 

Richard Cantillon em 1755 referindo-se às implicações sobre a operação de comprar 

uma mercadoria por um valor determinado e gerenciar o risco de vendê-la com 

algum lucro ou não. Hashimoto (2006) esclarece que Cantillon foi um dos primeiros 

a diferenciar o empreendedor, aquele que assumia riscos, do capitalista, aquele que 

fornecia o capital. Jean Baptiste Say, em 1803, ampliou essa definição – para Say 

empreendedorismo está relacionado àquele que transfere recursos econômicos de 

um setor de produtividade mais baixa para um setor de produtividade mais elevada e 

de maior rendimento, ficando convencionado que quem abre seu próprio negócio é 

um empreendedor. 
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Como o passar do tempo, e com a evolução do mercado, a competitividade e as 

dimensões da economia o conceito foi sendo aprimorado. No século XVIII, o 

capitalista e o empreendedor foram finalmente diferenciados, provavelmente devido 

ao início da industrialização que ocorria no mundo. No final do século XIX e início do 

século XX, os empreendedores foram frequentemente confundidos com os gerentes 

ou administradores (o que ocorre até os dias atuais), sendo analisados meramente 

de um ponto de vista econômico, como aqueles que organizam a empresa, pagam 

os empregados, planejam, dirigem e controlam as ações desenvolvidas na 

organização, mas sempre a serviço do capitalista (Dornelas, 2008). 

 

Lenzi (2008) acrescenta que o termo empreendedorismo, a partir do século XX, foi 

popularizado por Joseph Schumpeter como a figura do empresário no 

desenvolvimento econômico junto ao crédito e à nova combinação dos meios de 

produção. O autor esclarece que Schumpeter associou a ação empreendedora, 

além do movimento capitalista, com traços de personalidade como criatividade, 

energia, realização pessoal, superioridade e poder (no sentido de capacidade de 

fazer). 

 

Este ponto de vista é reforçado por Castro (2011) que esclarece que Schumpeter 

(1982) definiu o empreendedor como aquele que realiza novas combinações dos 

recursos produtivos e como o fenômeno fundamental do desenvolvimento 

econômico. Para Schumpeter, a essência do empreendedorismo está na percepção 

e aproveitamento de novas oportunidades, sempre por meio do rompimento com o 

uso tradicional dos recursos para produzir inovação. 

 

O autor explica ainda que Schumpeter diferencia inovação de invenção, afirmando 

que os empreendedores inovam quando introduzem novas formas de produção, 

novos produtos e novas maneiras de organização e não apenas quando criam as 

invenções, uma vez que enquanto não forem levadas à prática, as invenções são 

economicamente irrelevantes, e, para que isso aconteça, são necessárias 

habilidades completamente diferentes. 
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Historicamente o entendimento sobre empreendedorismo modificou-se ao longo do 

tempo. A Figura 2 apresenta o desenvolvimento da teoria do empreendedorismo na 

história. 

 

Época Entendimento As pessoas 

Século 
XVII 

Primeiros indícios de relação entre assumir 
riscos e empreendedorismo. Os acordos 
contratuais geralmente estabeleciam preços 
prefixados e qualquer lucro ou prejuízo era 
exclusivo do empreendedor. 

Algumas diferenciações do 
empreendedor: 

 Aquele que assumia riscos – 
(do) capitalista 

 Aquele que fornecia o capital. 

Século 
XVIII 

Início da industrialização, a definição do papel 
dos investidores no processo de manufatura. 

O capitalista e o empreendedor 
foram finalmente diferenciados. A 
pessoa que criava e conduzia 
empreendimentos. 

Séculos 
XIX e XX 

Analise sob o ponto de vista econômico, a 
organização da empresa a serviço do 
capitalista. 

Os empreendedores são 
confundidos com os gerentes e 
administradores. 

A partir do 
Século XX 

Associação da ação empreendedora, além do 
movimento capitalista, com traços de 
personalidade (criatividade, realização pessoal 
etc.). 

Capacidade de transformação e o 
desejo de tomar aquilo que 
comumente se chamaria de risco. 

Figura 2 - Análise histórica do desenvolvimento do empreendedorismo 
Fonte: Adaptado de Costa, A. M., Cericato, D & Melo, P. A. (2007). O empreendedorismo corporativo: 
uma nova estratégia para a inovação em organizações contemporâneas. Revista de Negócios, v. 12, 
p. 32-43.  

 

Observa-se na Figura 2 que o significado do empreendedorismo é entendido de 

acordo com o contexto histórico no qual se está inserido. No passado havia uma 

distinção entre empreendedores e administradores, o que definia o papel das 

pessoas de forma antagônica; nos tempos atuais, a essência do empreendedorismo 

está na percepção e no aproveitamento das novas oportunidades, espera-se das 

pessoas possuam ou desenvolvam suas habilidades técnicas, gerenciais e 

características pessoais para o empreendimento de novas ideias, negócios e ações 

que possam ser traduzidas em novos projetos e atividades que gerem resultados 

positivos.  

 

No Brasil o movimento do empreendedorismo começou a tomar forma na década de 

1990, quando entidades como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) e a Sociedade Brasileira para Exportação de Software 

(SOFTEX) foram criadas. Antes disso, Dornelas (2008) explica que praticamente não 

se falava em empreendedorismo e em criação de pequenas empresas. Os 

ambientes político e econômico do país não eram propícios e o empreendedor 
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praticamente não encontrava informações para auxiliá-lo na jornada 

empreendedora.  

 

O SEBRAE é um dos órgãos mais conhecidos do pequeno empresário brasileiro, 

que busca junto a essa entidade todo o suporte de que precisa para iniciar sua 

empresa, bem como consultorias para resolver pequenos problemas pontuais de 

seu negócio. A SOFTEX foi criada com o intuito de levar as empresas de software 

do país ao mercado externo, por meio de várias ações que proporcionavam ao 

empresário de informática a capacitação em gestão e tecnologia (Dornelas, 2008). 

 

Para Hashimoto (2006) o empreendedorismo vem se firmando como a principal mola 

propulsora da economia dos países em desenvolvimento. No Brasil, percebe-se o 

movimento de apoio ao empreendedorismo sair da esfera do SEBRAE e atingir 

organizações não governamentais, iniciativa privada, associações, personalidades 

de diversas áreas, instituições de ensino e mídia em geral. Para o autor, as 

mudanças que começaram a partir da década de 1990, com o advento da tecnologia 

da informação em larga escala, proporcionaram às organizações uma agilidade e 

flexibilidade sem precedentes na história, obrigando as empresas a rever suas 

estruturas para melhor se adequarem ao ritmo de dinamismo que se criou neste 

novo mundo. 

 

O tema tem crescido em interesse e importância para as economias regionais e para 

os governos, preocupados em desenvolver políticas públicas capazes de fomentar a 

atividade empreendedora e gerar desenvolvimento econômico.  Em 1997 foi lançada 

oficialmente a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), realizada pela 

Babson College e London Bussineess School, com o objetivo de medir a atividade 

empreendedora dos países e observar seu relacionamento com o crescimento 

econômico. O GEM constitui-se em um esforço consorciado de pesquisa sobre o 

tema empreendedorismo e a cada ano conta com a adesão voluntária de novos 

membros, sendo que mais de 50 nações já participaram desse projeto desde a sua 

criação, inclusive o Brasil, que integra o projeto desde 2000 (Souza et al., 2010). 
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O relatório GEM é uma publicação anual que apresenta números que evidenciam a 

habilidade inovadora e empreendedora de cada nação. A pesquisa trabalha com três 

categorias de países, respeitando seu desenvolvimento econômico, conforme 

critérios definidos pelo Fórum Econômico Mundial. O primeiro grupo é o dos países 

cujas economias são baseadas na extração e comercialização de recursos naturais, 

que são os menos desenvolvidos. O Brasil faz parte dos países impulsionados pela 

eficiência – que reúne as economias norteadas para a eficiência e a produção 

industrial em escala. Os demais são países impelidos pela inovação, os mais ricos 

(Lima Filho, 2013). 

 

A pesquisa GEM Brasil 2000 foi realizada com a utilização do modelo internacional, 

com adaptações à realidade brasileira. Considerando a hipótese original da 

pesquisa, que afirma que o crescimento da atividade empreendedora impulsiona o 

crescimento econômico, o Brasil representava uma contradição: enquanto as taxas 

do empreendedorismo situam-se nos patamares mais altos, o PIB do país era o 

penúltimo dos países pesquisados, sendo superior apenas ao PIB da Índia (GEM, 

2000).  

 

O Relatório Executivo de 2000 apontou que existe intensa correlação entre 

empreendedorismo e crescimento econômico, sendo que o Brasil e mais cinco 

países foram tratados como exceções ao relacionar essas duas variáveis. Os fatores 

que mais se destacaram como determinantes ao impulso empreendedor no Brasil 

foram: políticas governamentais, educação e acesso ao capital. Os especialistas 

concluíram que o Brasil oferecia poucas condições de suporte e estímulo à iniciativa 

empreendedora e que todas essas áreas demandavam intervenções, tanto do setor 

público quanto do privado (GEM, 2000). 

 

Os resultados do GEM 2001 colocaram o Brasil como um dos líderes no 

empreendedorismo por necessidade. Hashimoto (2006) explica que esse tipo de 

empreendedorismo se diferencia do empreendedorismo por oportunidade à medida 

que o funcionário que abandona conscientemente e proativamente seu emprego 

para iniciar o próprio empreendimento o faz porque identifica uma oportunidade e 

resolve arriscar tudo para não perdê-la.  Já o empreendedor por necessidade é 
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aquele profissional que foi desligado da empresa e não encontra espaço no mercado 

de trabalho para se recolocar. Por mera necessidade de sobrevivência, resolve se 

arriscar num pequeno empreendimento. 

 

Hashimoto (2006) complementa ainda que a alta taxa de mortalidade nas empresas 

brasileiras se deve a esse fator – ou o empreendedor abandona a iniciativa própria 

porque consegue enfim um emprego nos moldes tradicionais ou acaba falindo por 

não ter se preparado para esta tarefa. Esta falta de preparo pode abranger tanto a 

falta competências gerenciais ou de capacitação técnica no segmento escolhido, 

quanto a falta de disposição para enfrentar as dificuldades iniciais e de uma visão 

positiva do futuro.   

 

Os resultados do GEM 2013 foram bastante favoráveis ao empreendedorismo no 

Brasil. Com o aumento da taxa de empreendedores iniciais, estima-se que 40 

milhões de brasileiros, entre 18 e 64 anos estejam envolvidos com a atividade 

empreendedora. Além disso, verificou-se também o aumento da proporção de 

empreendedores por oportunidade, o que reflete uma decisão mais planejada em 

relação à opção pelo empreendedorismo, aumentando a probabilidade de sucesso 

do negócio. Como oportunidades de melhorias, o estudo revelou os baixos 

percentuais de novidade nos produtos e serviços, além da baixa perspectiva de 

geração de empregos nos próximos cinco anos (GEM, 2013). 

 

De acordo com Nunes (2010) e Meyer Jr. et al. (2009) as mudanças ocorridas nas 

últimas décadas, tanto no contexto social quanto empresarial, têm modificado 

radicalmente o papel que as pessoas desempenham nas organizações; a economia 

depende cada vez mais do capital intelectual e da intensificação dos modos de 

produção, exigindo das organizações maiores habilidades gerenciais e melhor 

capacidade de resposta às demandas externas. Em contrapartida a essas 

mudanças as organizações devem responder rapidamente de modo a garantir sua 

permanência no mercado, que, por sua vez, diariamente torna-se mais competitivo.  

 

Bernardo, Tadeucci e Araújo (2013) confirmam que, historicamente, o índice de 

empreendedorismo por oportunidade, que reflete o lado positivo da atividade 
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empreendedora, no Brasil tem estado abaixo do índice de empreendedorismo por 

necessidade, o que tem contribuído para o elevado índice de mortalidade de 

empresas, uma vez que a criação de empresas por si só não é capaz de promover o 

desenvolvimento, a não ser que esses negócios estejam focando oportunidades no 

mercado.  

 

O estudo realizado por estes autores com objetivo de identificar a importância da 

Instituição Pública de Ensino Superior Tecnológico para o ensino do 

empreendedorismo revelou que os Cursos Superiores de Tecnologia favorecem a 

formação de mão de obra qualificada em um caráter mais especialista possibilitando, 

de maneira mais acelerada, o aumento do número de profissionais com educação 

superior, permitindo também, o surgimento de empreendedores que buscam no 

mercado oportunidades que tendem a favorecer o desenvolvimento econômico e 

social local e/ou regional.  

 

Gomes, Oliveira e Cassanego (2013) realizaram uma pesquisa em três 

Universidades do Estado do Rio Grande do Sul com o objetivo de analisar o 

processo de estímulo ao empreendedorismo. Os resultados indicaram que há uma 

preocupação das universidades pesquisadas em não ser apenas formadoras de 

mão de obra para o mercado e por isso têm como meta a disseminação da cultura 

empreendedora através de mecanismos como palestras, seminários, incubadoras, 

transferência de tecnologia, entre outros. Conclui-se por meio deste estudo que as 

universidades pesquisadas foram consideradas universidades empreendedoras e 

que estão contribuindo desta forma para o desenvolvimento da região.  

 

Estes fatos reforçam o entendimento de que as características e as habilidades de 

gestores de instituições dessa natureza precisam mudar para atender às exigências 

desta nova realidade, para maior eficiência e eficácia organizacional (Meyer Jr. et 

al.,   2009). 

 

Em suma, a discussão em torno do ensino do empreendedorismo se faz necessária 

como uma alternativa ao insucesso de muitos negócios, e também como um 
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importante auxílio na formação de melhores empresários e na geração de empresas 

mais consistentes que tenham maiores chances de êxito.  

 

2.3 Principais linhas de pensamento sobre empreendedorismo 

 

Bernardo et al. (2013) assinalam que existem dois tipos de empreendedorismo: o 

primeiro seria o de oportunidade, em que o empreendedor sabe onde quer chegar, 

cria uma empresa com planejamento prévio, tem em mente o crescimento que quer 

buscar para o negócio e visa à geração de lucros, empregos e riqueza. Este tipo de 

empreendedorismo está totalmente ligado ao desenvolvimento econômico. O 

segundo seria o empreendedorismo de necessidade, em que o candidato a 

empreendedor se aventura na jornada empreendedora por falta de opção, talvez por 

estar desempregado, aposentado, e não ter alternativas de trabalho. 

 

Nesse caso, os autores esclarecem que esses negócios costumam ser iniciados 

informalmente, não são planejados de forma adequada e muitos fracassam bastante 

rápido, não gerando desenvolvimento econômico e agravando as estatísticas de 

criação e mortalidade dos negócios. Esse tipo de empreendedorismo é mais comum 

em países em desenvolvimento. 

 

Sobre essa perspectiva, Hisrich e Peters (2004) abordam que o empreendedorismo 

engloba quatro aspectos básicos: o primeiro é o processo de criação, quando é 

criado algo novo, com valor tanto para o próprio empreendedor quanto para o 

público alvo. O segundo é a dedicação e aplicação do tempo e esforço necessário 

para que o negócio flua para o caminho do sucesso. A terceira vertente é assumir os 

riscos, que podem aparecer de diversas formas como financeira, social e 

psicologicamente. O quarto e último aspecto citado envolve a questão da 

recompensa do produto gerado para o empreendedor, em que normalmente o fator 

mais importante é a independência, seguida da satisfação pessoal. 

 

Paralelamente, Filion (1999), Dias, Martens e Vilas Boas (2012) e Valadares et al.   

(2012) esclarecem que dois enfoques se destacam nos estudos sobre 

empreendedorismo: o econômico e o comportamental. O enfoque econômico é 
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associado à inovação, representado por Schumpeter (1982), no qual os 

empreendedores promovem a “destruição criativa”, processo definido como sendo o 

impulso fundamental que aciona e mantém em marcha o motor capitalista, 

constantemente criando novos produtos, novos modos de produção e novos 

mercados, sobrepondo-se aos antigos métodos menos eficientes e mais caros. Já o 

enfoque comportamental é associado a características dos indivíduos 

empreendedores, representado por McClelland (1972) ao relacionar o conceito de 

empreendedor à necessidade de sucesso, de reconhecimento, de poder e controle.  

 

Segundo Filion (1999) não é fácil introduzir elementos de racionalidade dentro do 

complexo comportamento dos empreendedores; a recusa dos economistas em 

aceitar modelos não quantificáveis demonstra claramente os limites dessa ciência 

para o empreendedorismo, e isto acabou levando o universo do empreendedorismo 

a voltar-se para os comportamentalistas, em busca de um conhecimento mais 

aprofundado do comportamento empreendedor. 

 

Valadares et al.  (2012) explicam que para Sadler (2000) a noção de 

empreendedorismo apregoada pelos economistas é associada à capacidade do 

homem, enquanto empreendedor, de inovar e de poder contribuir para o 

desenvolvimento local da economia. Essa noção pode ter intensas influências do 

sistema de produção em vigor na época dos clássicos da economia, no qual o 

indivíduo era considerado uma mera extensão da máquina produtiva. Na tentativa de 

compreender a figura do empreendedor, ou seja, da pessoa que age de forma 

empreendedora, a perspectiva comportamental importou da teoria de recursos 

humanos importantes conceituações comportamentais para a teoria do 

empreendedorismo. Essa perspectiva focou na descrição de um perfil 

empreendedor. 

 

Neste contexto, Hashimoto (2006) comenta que Stevenson e Jarillo (1990) 

classificaram o estudo sobre empreendedorismo em três linhas: a primeira formada 

por economistas, cujo interesse concentra-se nos resultados de ações 

empreendedoras e não apenas no empreendedor ou em suas ações. A segunda 

linha é constituída por psicólogos e sociólogos e enfatizam o empreendedor como 
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indivíduo, analisando suas motivações, seu ambiente e seus valores. A terceira linha 

é estabelecida por administradores e busca conhecer suas habilidades gerenciais e 

administrativas e a forma como conseguem atingir seus objetivos.  

 

Existem várias escolas de pensamento que entendem o empreendedorismo a partir 

dessas perspectivas. Lima Filho (2013) menciona que as seis escolas descritas por 

Cunningham e Lischeron (1991) foram classificadas de acordo com as 

características pessoais, oportunidades de gestão ou a necessidade de adaptação 

de um empreendedor. Essas escolas estão voltadas para as qualidades pessoais do 

empreendedor (Great Person School e escola psicológica), para o reconhecimento 

de oportunidades (escola clássica), para a capacidade de gestão (escola de gestão 

e escola de liderança) ou para a adaptação do empreendedor (escola 

intraempreendedorismo). 

 

Lima Filho (2013) explica que cada escola possui sua contribuição para o 

desenvolvimento do empreendedorismo, não existindo uma escola mais importante 

do que outra, o que determina a maior utilidade de uma escola são as diferentes 

situações empresariais, o que pode exigir comportamentos ou habilidades distintas. 

A seguir apresenta-se a descrição que o autor faz de cada escola:  

 

A Great Person School entende o empreendedor como uma pessoa que nasceu 

com a intuição, a energia, a persistência e a autoestima. Essa escola discute se as 

habilidades empreendedoras são inatas ou podem ser ensinadas. Ainda nas escolas 

com características voltadas para as qualidades pessoais do empreendedor, tem-se 

a escola psicológica. De acordo com essa escola, empreendedores são 

diferenciados dos não empreendedores por características de personalidade. 

 

Já a escola clássica enxerga o empreendedorismo como atitudes de inovação e 

criatividade. Empreendedorismo, nessa perspectiva, refere-se ao processo de 

criação de uma oportunidade ou o estilo de gestão que estimula a inovação. 

 

A escola de gestão, por sua vez, descreve o empreendedor como aquele que 

organiza, é proprietário, administra e assume o risco. Essa escola é influenciada 
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fortemente pelos estudos organizacionais e pela teoria da gestão que sugere que 

um empreendedor é uma pessoa que organiza ou administra um negócio, 

assumindo o risco por causa do lucro. 

 

A escola de liderança está preocupada com a forma como um empreendedor 

consegue realizar tarefas e responde às necessidades das pessoas. O 

empreendedor é aquele que motiva os colabores e que conduz a empresa ao 

sucesso. 

 

Por fim, a escola intraempreendedorismo surgiu como uma resposta à falta de 

inovação e competitividade nas organizações. Essa escola defende que os 

empreendedores possuem a liberdade discricionária da ação, são capazes de atuar 

como gestores e de implementar as suas ideias sem se tornar proprietários. 

 

Apresenta-se na Figura 3 um resumo das abordagens de cada escola do 

pensamento empreendedor, de acordo com Lima Filho (2013). 

 

Escola Foco Central Suposição 
Comportamento 

e Habilidade 
Autores 

Great person school 

O empreendedor 
possui habilida-
des intuitivas e 
traço empreen-
dedor nato. 

Sem a 
predisposição 
inata empre-
endedora, um 
indivíduo se 
igualaria a 
qualquer outro. 

Intuição, persis-
tência e 
autoestima. 

Garfield (1986) 
Yusof; Sandhu 
e Jain (2007). 
Olakitan e 
Ayobami 
(2011). 

Psicológica 

Os empreende- 
dores possuem 
valores, atitudes, 
vieses e necessi-
dades. 

As pessoas se 
comportam de 
acordo com 
seus valores. O 
comportamento 
é resultado da 
satisfação de 
necessidades. 

Valores pes-
soais, assume 
riscos e 
necessidade de 
realização. 

Gordon (1985) 
McClelland 
(1987) 
Colangelo e 
Davis (2002) 
Taormina e Lao 
(2007). 

Clássica 

A característica 
central do 
empreendedor é 
a inovação. 

O empreende-
dorismo sempre 
está em 
processo de 
fazer e não de 
possuir. 

Inovação e 
criatividade. 

Peterson (1985) 
Patterson 
(1998). 

Gestão 

O empreendedo- 
res são organi-
zadores de um 
empreendimento 
econômico. 

A habilidade 
empreendedora 
pode ser 
desenvolvida ou 
treinada. 

Planejamento e 
organização. 

Fayol (1950) 
Mill (1984) 
Leidner e 
Jarvenpaa 
(1995). 
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Escola Foco Central Suposição 
Comportamento 

e Habilidade 
Autores 

Liderança 
Empreendedores 
são líderes de 
pessoas. 

O empreende-
dor não pode 
realizar tarefas 
sozinho. 

Motivação e 
orientação. 

Fayol (1950) 
Mill (1984) 
Leidner e 
Jarvenpaa 
(1995). 

Intraempreendedora 

Competências 
empreendedoras 
são úteis também 
em organizações 
complexas. 

As 
organizações 
precisam se 
adaptar para 
sobreviver, o 
empreendedor 
precisa se 
tornar gestor. 

Oportunidade e 
decisão. 

Ellis e Taylor 
(1987) 
Filion (1997) 
Muhammad e 
Andow (2011). 

Figura 3 - Resumo das abordagens que descrevem o empreendedorismo 
Fonte: Lima Filho, R. N. (2013). Empreendendo sobre o empreender e pensando sobre o pensar: um 
estudo sobre características empreendedoras e metacognição. (Tese de Doutorado em 
Administração). Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brasil. p. 41. 

 

De acordo com a Figura 3, cada escola oferece percepções distintas sobre os 

diversos aspectos do comportamento empreendedor. Percebe-se que o importante é 

identificar o que cada escola pode contribuir em uma dada situação – por meio da 

adoção de contribuições de cada uma delas há a possibilidade de harmonizar essas 

várias escolas do pensamento empreendedor.  

 

Para Lima Filho (2013) o comportamento empreendedor é descrito por qualidades 

pessoais ou valores, por uma escola, enquanto que outra escola indica que 

antecipar o futuro e encontrar e reconhecer as oportunidades são atributos-chave de 

um empreendedor. Outra escola sugere que o sucesso de um empreendedor pode 

ser melhorado por habilidades técnicas e gerenciais, já outra reconhece a imperativa 

necessidade de um empreendedor em mudar o rumo de um negócio.  

 

O autor afirma que cada um desses modelos é baseado em certas suposições sobre 

o comportamento. Cada conjunto de aspectos, incluindo eventos passados, 

percepções ou características pessoais, oferece diferentes tipos de visão, não 

havendo a possibilidade de indicar qual escola é mais importante que outra, mas sim 

quais critérios e aspectos de determinada escola são mais adequados para 

determinada conjuntura. 
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Nesta mesma linha de pensamento, Schmitz (2012) enfatiza que pesquisas na área 

do empreendedorismo podem facilitar o entendimento das transformações que estão 

ocorrendo no ciclo evolutivo das instituições, de como se processam os 

desdobramentos da valorização do empreendedor no mercado e identificar 

necessidades, movimentos, tendências para, a partir daí, buscar e/ou utilizar o 

conhecimento adequado e eficaz. 

 

2.4 Intraempreendedorismo e sua importância para as Organizações 

 

Até a década de 1970, as pesquisas sobre empreendedorismo priorizavam as ações 

e características individuais dos empreendedores. No entanto, a partir de 1980, 

foram desenvolvidas pesquisas que compreendessem a noção de 

empreendedorismo dentro das organizações. Surgiu, assim, o empreendedorismo 

corporativo, ou seja, o estudo do comportamento empreendedor dentro das 

organizações (Hashimoto, 2009). 

 

O conceito de intraempreendedor foi introduzido pelo economista Giford Pinchot 

(1989, p. xi) como “aquele que assume a responsabilidade pela criação de 

inovações de qualquer espécie dentro de uma organização. O intraempreendedor 

pode ser o criador ou inventor, mas é sempre o sonhador que concebe como 

transformar uma ideia em uma realidade lucrativa”. 

 

Para Pinchot (1989) o que diferencia o intraempreendedor do empreendedor é que o 

primeiro atua de forma empreendedora inserido em uma organização já existente, 

enquanto o segundo atua criando novas organizações e negócios.  

 

Paralelamente a esta concepção Prado, Machado, Melo e Lapolli (2011) destacam 

que as características básicas dos intraempreendedores são parecidas com as dos 

empreendedores e possuem base nas necessidades, aptidões, conhecimentos e 

valores. O intraempreendedor deseja permanecer na empresa onde trabalha e é 

orientado para a ação quando recebe liberdade, recursos e incentivo da empresa.  
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Sob este ponto de vista, Pinchot (1989) esclarece que embora as tarefas do 

intraempreendedorismo empurrem as pessoas para certos padrões, não existe uma 

fórmula estabelecida para a determinação prévia de quem pode ser um 

intraempreendedor ou não. As pessoas tornam-se intraempreendedoras quando as 

circunstâncias as levam a um ato de vontade: a decisão de transformar um conceito 

de negócio em realidade dentro da empresa em que trabalham, a despeito das 

barreiras e dos riscos. 

 

As características dos intraempreendedores são comparadas e contrastadas por 

Pinchot (1989) na Figura 4.  

 

Características Gerentes Tradicionais 
Empreendedores 

Tradicionais 
Intraempreendedores 

Motivos 
Principais 

Quer promoções e 
outras recompensas 
corporativas 
tradicionais. Motivados 
pelo poder. 

Quer liberdade. 
Orientado para metas, 
autoconfiante e 
automotivado. 

Quer liberdade e acesso 
aos recursos da 
corporação. Orientado 
para metas e 
automotivado, mas 
também reage às 
recompensas e ao 
reconhecimento da 
corporação. 

Ação 

Delega a ação. 
Supervisão e relatórios 
consomem a maior 
parte da energia. 

Põe a “mão na massa”. 
Pode aborrecer os 
empregados fazendo 
de repente o trabalho 
deles 

Põe a “mão na massa”. 
Pode saber como delegar, 
quando necessário faz o 
que deve ser feito. 

Habilidades 

Gerência profissional. 
Frequentemente 
formado em escola de 
administração. 

Mais agudez para o 
negócio do que 
habilidade gerencial ou 
política. 
Frequentemente com 
formação técnica. 

Muito semelhante ao 
empreendedor, mas a 
situação exige maior 
capacidade para prosperar 
dentro da organização.  

Coragem e 
Destino 

Vê outros como res- 
ponsáveis por seu 
destino. Pode ser 
vigoroso e ambicioso, 
mas pode temer a 
capacidade dos outros 
em prejudicá-lo. 

Autoconfiante, otimista 
e corajoso. 

Autoconfiante e corajoso. 
Muitos 
intraempreendedores são 
cínicos a respeito do 
sistema, mas otimistas 
quanto à sua capacidade 
de superá-lo. 

Risco 

Cuidadoso. Gosta de riscos 
moderados. Investe 
pesado, mas espera 
ter sucesso. 

Gosta de riscos 
moderados. Em geral não 
teme ser demitido, 
portanto vê pouco risco 
possível. 

Decisões 

Concorda com aqueles 
no poder. Adia decisões 
até sentir que o chefe 
quer. 

Segue sua visão 
particular. Decisivo, 
orientado para a ação. 

Gosta de fazer os outros 
concordem com sua visão. 
Algo mais paciente e 
disposto a compromissos 
que o empreendedor, mais 
ainda um executor. 
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Características Gerentes Tradicionais 
Empreendedores 

Tradicionais 
Intraempreendedores 

Atitude em 
relação ao 
sistema 

Vê o sistema como 
nutriente e protetor, 
busca proteção nele. 

Pode avançar 
rapidamente em um 
sistema; então quando 
frustrado, rejeita o 
sistema e forma o seu 
próprio. 

Não gosta do sistema, mas 
aprende a manipulá-lo. 

Estilo de solução 
de problemas 

Resolve os problemas 
dentro do sistema. 

Escapa de problemas 
em estruturas grandes 
e formais, deixando-as 
e começando por 
conta própria. 

Resolve problemas dentro 
do sistema ou passa por 
cima dele, sem deixá-lo. 

Relacionamento 
com os outros 

Hierarquia como 
relacionamento básico 

Transações e acordos 
como relacionamento 
básico. 

Transações dentro da 
hierarquia. 

Figura 4 - Características básicas de gerentes e empreendedores tradicionais e 
intraempreendedores 
Fonte: Adaptado de Pinchot, G. (1989). Intrapreneuring: porque você não precisa deixar a empresa 
para tornar-se um empreendedor. São Paulo: Harbra. 

 

Observa-se na Figura 4 que conjunto de capacidades e talentos que define um 

intraempreendedor é diferente daquele do tradicional indivíduo que escala a 

hierarquia corporativa ou do mais recente colaborador individual, contudo Pinchot 

(1989) alerta que ser um empreendedor é, de fato, um estado de espírito. Este 

estado não é necessariamente estabelecido na infância, ele pode ser desenvolvido 

em qualquer ponto da vida, dados o desejo e a oportunidade. 

 

A diversidade dos termos que definem o empreendedorismo dentro de organizações 

pode gerar confusão, bem como contradições, no entanto, existem diferenças na 

maneira como estes conceitos podem ser interpretados e sobre as maneiras como 

podem ser aplicadas.  

 

Feger et al.   (2009) e Coelho (2010) reforçam a afirmação que há uma concordância 

entre os pesquisadores de que o empreendedorismo não se refere somente às 

ações de criação de novas empresas, mas ocorre também internamente às 

organizações, surgindo conceitos como empreendedorismo corporativo e 

intraempreendedorismo.  Pode-se considerar ainda que esse processo ocorre nos 

diversos setores e empreendimentos – públicos, privados, sociais.  

 

Seguindo a proposição de Oliveira et al.   (2008), o intraempreendedorismo é 

centrado antes no ator (o intraempreendedor), faz essencialmente referência ao 
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indivíduo que trabalha numa organização, enquanto o empreendedorismo 

corporativo é centrado no processo e na organização que decide favorecer e apoiar 

práticas empreendedoras. 

 

Estes autores afirmam ainda que a expressão intraempreendedorismo pode 

apresentar diversos cenários dos quais os dois principais são: o intraempreendedor 

pode agir com ou sem o consentimento da direção da empresa. Quanto ao conceito 

de empreendedorismo corporativo, afirmam que este abrange principalmente dois 

processos diferentes: 

 

a) A criação de empresas corresponde aos processos e ações que conduzem 

à criação de novas atividades que se desenvolvem dentro ou fora da 

organização. Dentro da organização, trata-se da criação de empresas 

internas que conduz à criação de novas empresas procedentes do interior ou 

de novos centros de lucro caracterizadas por certo grau de autonomia 

estrutural. Fora da organização, trata-se da criação de empresas externas, 

que pode tomar a forma de projetos conjuntos, criação de nova empresa ou 

participação em empresas em desenvolvimento ou jovens empresas em 

crescimento. 

 

b) A renovação estratégica se refere às ações da organização que conduzem 

às mudanças significativas em termos de atitudes, de comportamentos ou de 

modos de funcionamento, e à emergência de uma nova cultura empresarial 

na organização. 

 

Oliveira et al.   (2008) consideram que, quando se fala de empreendedorismo 

corporativo, isto implica apoios implícitos ou explícitos por parte das direções de 

empresas à manifestação empreendedora na organização, instituindo assim uma 

grande distinção entre o empreendedorismo corporativo e o intraempreendedorismo.  

Para os autores, trata-se de dois tipos de práticas empreendedoras distintas que se 

exprimem nas organizações e que podem ser complementares. 
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Como apresentado na Figura 5, entre os diversos termos empregados para 

descrever empreendedorismo numa organização, dois são mais utilizados: 

intraempreendedorismo e empreendedorismo corporativo. 

 

Figura 5 - Definições de empreendedorismo numa organização 
Fonte: Adaptado de Oliveira et al.   (2008). Estudo das Linhas de Pesquisa sobre os 
Intraempreendedores e Organização Empreendedora: exame da documentação de 1996 a 2006. In: 
V Encontro de Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (GEPE). 
Universidade Mackenzie. São Paulo-SP. 5 a 7 de março.  

 

Com o objetivo de conciliar as opiniões expressas na literatura, pode-se afirmar que 

o intraempreendedorismo e o empreendedorismo corporativo são conceitos 

similares utilizados para definir a dinâmica empresarial nas organizações. Observa-

se na Figura 5 que os dois conceitos são construtos multidimensionais, 

compreendendo várias dimensões que podem ser distinguidas, mas não 

dissociadas. 

EMPREENDEDORISMO CORPORATIVO 

O empreendedorismo organizacional representa o processo pelo qual as empresas comprometem-
se na diversificação por desenvolvimento interno. Esta diversificação pede novas combinações de 
recursos para prolongar as atividades da empresa. Domínios que são pouco ou mesmo não ligados 
ao seu domínio de competência (Burgelman, 1983). 

Três definições do empreendedorismo organizacional: (1) novas direções estratégicas; (2) Iniciativa 
proveniente dos níveis mais baixos da hierarquia organizacional; (3) criação autônoma de novas 
atividades. O empreendedorismo organizacional pode ser representado não importa qual destes 
três diferentes tipos, ou por qualquer combinação possível entre as três formas (Vesper, 1984). 

O empreendedorismo dentro de uma corporação (Kuratko et al.  , 1990). 

O processo de criação de novos negócios nas empresas estabelecidas a fim de melhorar a 
rentabilidade da organização, aumentar a sua capacidade competitiva e renovar de maneira 
estratégica as atividades existentes (Zahra, 1991). 

O empreendedorismo organizacional é o processo pelo qual indivíduos numa organização 
perseguem as oportunidades sem serem donos dos recursos que controlam correntemente 
(Stevenson et al.  , 1999). 

A inovação mais o objetivo de renovar ou redefinir conscientemente as organizações, os mercados 
ou as indústrias a fim de criar ou apoiar a superioridade competitiva (Covin e Miles, 1999). 

A soma das atividades de criação e de inovação numa firma (Zahra et al.  , 2000). 

O desenvolvimento e a implantação de novas ideias na organização (Hornsby et al.  , 2002). 

INTRAEMPREENDEDORISMO 

A atividade empresarial dentro de uma organização onde os indivíduos apoiam novas ideias a 
partir da sua emergência até o momento em que atingem a rentabilidade (Pinchot, 1985). 

O espírito empresarial nas organizações existentes (Hisrich e Peters, 1998). 

Processo que ocorre dentro de uma empresa existente, independentemente de seu tamanho, e 
leva-a não somente a novos negócios, mas também a outras atividades e orientações inovadoras 
como o desenvolvimento de novos produtos, serviços, tecnologias, técnicas administrativas, 
estratégias e posturas competitivas (Antoncic e Hisrich, 2001). 

A implantação de uma inovação por um empregado, um grupo de empregados ou qualquer 
indivíduo que trabalha sob o controle da empresa (Carrier, 2001). 

O empreendedorismo no âmbito da empresa já existente (Basso, 2004). 
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Ao verificar as literaturas, pesquisas ou estudos sobre intraempreendedorismo Chieh 

(2007) percebeu que muitos desses trabalhos associam esse tema à inovação, 

desenvolvimento de novos produtos ou serviços nas organizações. Na prática, no 

entanto, as iniciativas intraempreendedoras nessas áreas não são tão abundantes 

quanto se imagina. 

  

O autor esclarece que uma possível explicação é que o processo de inovação 

envolve a criatividade na sua forma mais ampla – as inovações são limitadas por 

uma série de fatores, dentre os quais o custo e o risco proveniente da incerteza de 

um empreendimento totalmente novo. Devido ao custo e ao esforço coletivo 

envolvido neste tipo de empreendimento, sua chance de ser aprovado nem sempre 

é grande, desta forma, melhorias em produtos e serviços já existentes são mais 

acessíveis, factíveis e menos complexas.  

 

Neste sentido, Hashimoto (2006) complementa que o intraempreendedor opta por 

continuar numa organização ao invés de iniciar um empreendimento próprio pelos 

seguintes motivos: 

 

a) Segurança. O empreendedor interno enfrenta menos riscos dentro de sua 

empresa do que se tiver que sair para começar tudo do zero. O 

empreendedor típico não é tão tomador de riscos a ponto de abandonar 

chances reais que possam surgir dentro de sua empresa para se aventurar no 

ambiente externo muito mais incerto. 

 

b) Mais recursos. Caso suas ideias estejam alinhadas com a estratégia 

organizacional, a probabilidade de conseguir recursos para concretizar suas 

ideias é bem maior do que se estivesse no ambiente externo, tendo que 

batalhar por estes recursos com outras entidades.  Estes recursos vão de 

capital e pessoas até de infraestrutura. 

 

c) Alto valor agregado para a organização. Seu poder de contribuição é 

potencialmente muito maior do que o de outros funcionários, assim como para 
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o empreendedor, o valor agregado também é substancialmente maior em 

termos de viabilidade de concretização da ideia do que no ambiente externo. 

 

Se de um lado o intraempreendedorismo abre uma nova perspectiva ao funcionário 

empreendedor para justificar sua permanência na empresa, Chieh (2007) defende 

que, por outro lado, ele pode tornar-se um mecanismo eficaz para um melhor 

aproveitamento dos recursos humanos da empresa por meio da retenção de talentos 

e de transformação de ideias inovadoras em novos negócios. O 

intraempreendedorismo aponta, portanto, um caminho promissor às grandes 

corporações na sua árdua jornada em busca de maior agilidade e flexibilidade; em 

suma, de maior competitividade. 

 

O intraempreendedor é, assim, qualquer pessoa dentro da organização que utiliza 

seu talento para criar e conduzir projetos de caráter empreendedor na organização. 

Os intraempreendedores podem ser identificados pela simples observação das 

realizações, sobretudo aquelas de alto valor agregado, mas não previstos no 

planejamento original da empresa. O intraempreendedor, quando inicia um projeto, 

gerencia-o como se fosse seu próprio negócio, fazendo isso com o mínimo de 

interferência de cima. Usa toda sua criatividade, poder de realização, rede de 

relacionamentos e liderança para transformar projetos internos em 

empreendimentos de sucesso (Hashimoto, 2006). 

 

Neste ponto de vista, Wolf (2014) destaca que o processo empreendedor gerado 

nas organizações sofre influência das atividades organizacionais e individuais e, via 

de regra, são ditados pelas oportunidades, recursos e valores praticados 

internamente e divergem de acordo com a identidade organizacional. Sendo assim, 

para atingir a melhor eficácia, a instituição deve determinar suas prerrogativas 

inerentes as competências buscando oportunidades de realização e profissionalismo 

na tomadas de decisões. 

 

É importante observar como a compreensão das características do 

intraempreendedor ou empreendedor corporativo são transferidos para a cultura 

organizacional, resultando assim na cultura corporativa. A verificação e consequente 
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análise das políticas de recursos humanos, a forma como a inovação e a 

aprendizagem são vistas pela empresa, a organização do trabalho bem como a 

análise do processo estratégico pode fornecer subsídios para compreender os 

fenômenos que trazem como resultado a competitividade e a renovação 

organizacional (Prado et al., 2011). 

 

2.5 Ambiente e comportamento empreendedor 

 

Assim como para definir empreendedorismo existem vários autores e enfoques, 

também para definir as características comportamentais empreendedoras existem 

várias abordagens, verifica-se, no entanto que elas geralmente são 

complementares, como que pode ser observado na Figura 6. 

 

Características Citada pelos seguintes autores 

Liderança  Schmidt e Bohnenberguer (2009).  

Persistência Schmidt e Bohnenberguer (2009); Feger, Fischer e Nodari 
(2009).  

Sabe trabalhar em equipe  Baron e Shane (2010); Alencar (1998); Wolf et al. (2011).  

Criatividade  
 

Baron e Shane (2010); Alencar (1998); David, Carvalho e 
Penteado (2011).  

Motivação para realizar/Auto-
eficaz  

Schmidt e Bohnenberguer (2009); David, Carvalho e Penteado 
(2011); Lago et al.   (2008); Salvi et al.   (2007); Alencar (1998). 

Orientação por objetivos ou 
metas  

David, Carvalho e Penteado (2011).  

Visão sistêmica/estratégica 
Planejador  

Schmidt e Bohnenberguer (2009); Lago et al. (2008); Corrêa e 
Bêrni (2000); Lévesque (2005). 

Flexibilidade/sociabilidade  
Saber respeitar as diferenças  

Schmidt e Bohnenberguer (2009); Baron e Shane (2010); 
Alencar (1998).  

Inovador  
 

Schmidt e Bohnenberguer (2009); David, Carvalho e Penteado 
(2011); Lévesque (2005); Meza (2012).  

Capaz de assumir riscos  
 

Schmidt e Bohnenberguer (2009); Feger, Fischer e Nodari 
(2009); Wolf et al. (2011); Lago et al.   (2008); Lévesque (2005); 
Meza (2012).  

Busca ou detecta oportunidades  
 

Schmidt e Bohnenberguer (2009); Feger, Fischer e Nodari 
(2009); Baron e Shane (2010); Lago et al.   (2008); Corrêa e 
Bêrni (2000); Meza (2012).  

Figura 6 - Características relacionadas ao empreendedorismo 
Fonte: Marques, S. B. V. (2014). Empresa Júnior: espaço par construção de competências. 
(Dissertação de Mestrado em Planejamento e Governança Pública). Universidade Federal de 
Uberlândia, MG, Brasil. p. 76. 

 

Conforme ressaltado por Marques (2014), as características relacionadas ao 

empreendedorismo não se prendem ao empreendedor individual, podendo estar 

presentes na organização empreendedora, em especial no item que trata do 

empreendedorismo sob o foco da organização. Assim, cada uma das características 
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está relacionada ao empreendedorismo, ao empreendedor, ao intraempreendedor 

ou à organização empreendedora, conforme apresentado na Figura 6 com a 

listagem das características e suas referências. 

 

Marques (2014) realizou uma pesquisa sobre a percepção dos gestores da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, quanto à importância do 

empreendedorismo no dia a dia da gestão de uma instituição federal de ensino 

superior, bem como a importância que os gestores atribuem a essas características.  

 

Os resultados do estudo revelaram que a respeito da presença das características 

relacionadas ao empreendedorismo, intraempreendedorismo e organização 

empreendedora, os gestores percebem fortemente a presença de características 

próprias do empreendedorismo na gestão administrativa da instituição e que as 

mesmas são aplicadas na atuação diária. Foi possível perceber também que as 

características “capacidade de correr riscos” e “inovação como prática cotidiana” não 

só são as menos percebidas, como também são as menos aplicadas no dia a dia 

dos gestores. 

  

O autor esclarece que uma possível explicação para esta constatação 

consubstancia-se no fato de que as normas que regulam o setor e restringem a 

atuação do gestor público acabam por desestimular uma atuação mais 

empreendedora. Ressalta-se, porém, que não impedem que o empreendedorismo 

se faça presente nas organizações públicas. 

 

Sobre a presença de processo de qualificação do gestor, registrou-se nesta 

pesquisa, uma baixa porcentagem de respostas para as opções de que ocorrem 

com frequência ou sistematicamente no âmbito da instituição em que atuam. Os 

gestores pesquisados entendem que há grande potencial de contribuição das 

características empreendedoras ainda a serem alcançados.  

 

Desta forma percebe-se que a qualificação dos gestores para a atividade inovadora, 

de uma maneira mais consistente, pode ser uma alternativa para fortalecer a 

presença das características empreendedoras na gestão da instituição pública. 
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Hashimoto (2006) esclarece que na opinião dos pesquisadores americanos 

Longenecker e Shoen (1975), a essência do empreendedorismo reside em três 

elementos localizados na essência da atividade empreendedora: a inovação, o risco 

e a autonomia. No entanto vale ressaltar que estes três elementos só qualificam o 

empreendedorismo quando estão juntos, sozinhos eles podem ser considerados 

características que qualquer executivo ou empresário pode possuir, conforme 

esclarece por Hashimoto (2006):  

 

a) Inovação: o papel do empreendedor não se limita à criação de negócios, 

ele compreende também a criação de um novo método de produção, a 

abertura de um novo mercado, a busca por alternativas de materiais e a 

promoção de mudanças estruturais na organização.  

 

b) Risco: é composto por três elementos básicos: as variações aos quais os 

produtos, processos e serviços estão sujeitos, probabilidade de ocorrência de 

tais variações e a gravidade das consequências dessas ocorrências. Se a 

combinação dessas for grande, então o risco é grande. 

 

c) Autonomia: o empreendedor goza de autonomia para definir os objetivos, 

decidir sobre o uso de recursos, escolher as estratégias de ação e buscar 

oportunidades relevantes. Uma das principais características é a busca de 

apoio e confiança daqueles que o ajudarão a conduzir o se empreendimento. 

 

Para Bom Ângelo (2003) as três características fundamentais que revelam a 

vocação empreendedora são: a) vontade e habilidade para criar algo absolutamente 

inédito e que possa melhorar as condições de vida da família, da empresa da 

comunidade local ou da humanidade; b) capacidade de encontrar novas utilidades 

para velhas ideias, sendo que o objeto dessa ação de reciclagem deve resultar em 

benefício coletivo; e c) talento para melhorar a eficiência de um sistema, processo 

ou produto, tornando-o mais econômico, acessível e tecnicamente superior. 

 

Nesta mesma linha de pensamento, Dornelas (2003, p. 12) destaca que o 

comportamento empreendedor, “está intimamente ligado com uma orientação para a 
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ação, pensando de forma diferente, buscando incessantemente novas 

oportunidades para o negócio, criando algo novo e entendendo como essas novas 

oportunidades poderão trazer lucros para a organização”. 

 

Levando-se em consideração que determinadas características empreendedoras 

estão associadas ao desempenho das organizações, Schmidt e Bohnenberger 

(2009) pesquisaram a relação entre o perfil empreendedor dos alunos de uma 

instituição de ensino superior e o desempenho das empresas administradas por 

eles, tendo como objetivo propor um modelo de medição para o perfil e a intenção 

empreendedora, relacionando-os com o desempenho organizacional. 

 

Os autores procuraram ampliar a base conceitual sobre o perfil empreendedor, por 

meio das diversas definições encontradas na literatura. A partir dessas definições, 

foram extraídas características atitudinais comuns. As características propostas para 

o perfil empreendedor foram conceituadas, a fim de sustentar o processo de 

elaboração do instrumento de medição. Alguns conceitos foram encontrados na 

literatura e outros foram construídos com a participação de especialistas na área, 

conforme mostra a Figura 7. 

 

Características 
Atudinais 

Descrição 

Autoeficaz É a estimativa cognitiva que uma pessoa tem das suas capacidades de mobilizar 
motivação, recursos cognitivos e cursos de ação necessários para exercitar 
controle sobre eventos.. 

Assume 
Riscos 
calculados 

Pessoa que, diante de um projeto pessoal, relaciona e analisa as variáveis que 
podem influenciar o seu resultado, decidindo, a partir disso, a continuidade do 
projeto. 

Planejador 
 

Pessoa que se prepara para o futuro. 

Detecta 
oportunidades 

Habilidade de capturar, reconhecer e fazer uso efetivo de informações abstratas, 
implícitas e em constante mudança. 

Persistente Capacidade de trabalhar de forma intensiva, sujeitando-se até mesmo a 
privações sociais, em projetos de retorno incerto. 

Sociável 
 

Grau de utilização da rede social para suporte à atividade profissional. 

Inovador Pessoa que relaciona ideias, fatos, necessidades e demandas de mercado de 
forma criativa. 

Líder Pessoa que, a partir de um objetivo próprio, influencia outras pessoas a adotarem 
voluntariamente esse objetivo. 

Figura 7 - Características atudinais do empreendedor 
Fonte: Adaptado de Schmidt, S. & Bohnenberger, M. C. (2009). Perfil empreendedor e desempenho 
organizacional. RAC – Revista de Administração Contemporânea, Curitiba, v. 13, n. 3, art. 6, p. 450-
467, Jul./Ago.  
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Assim, como apresentado na Figura 7, as características propostas para identificar o 

perfil empreendedor foram: autoeficácia, capacidade de assumir riscos calculados, 

planejador, detecta oportunidades, persistência, sociável, inovação e liderança.  

 

A partir disso, os construtos foram definidos, a fim de apoiar a criação de itens de 

medição para observá-los empiricamente. Dessa forma, os fatores ficaram assim 

definidos: 1) Autorrealização, 2) Líder, 3) Planejador, 4) Inovador, 5) Assume Riscos 

e 6) Sociável (Schmidt e Bohnenberger, 2009). 

 

Os resultados deste estudo sugeriram que o perfil empreendedor é construto 

multidimensional, composto por seis características, e somente uma delas – a 

autorrealização, referente principalmente à detecção de oportunidades, autoeficácia 

e persistência – se mostrou relacionada ao desempenho do negócio próprio. Os 

autores consideraram a autorrealização como relacionada à pro-atividade e à 

agressividade competitiva, na medida em que agrega itens que medem a atitude em 

face de novas oportunidades de mercado, controle sobre os fatores de sucesso e 

persistência.  

 

Este estudo apontou também uma associação não significativa entre desempenho e 

inovação e desempenho e perfil planejador e não evidenciou a não existência de 

associação entre desempenho e perfil social, de líder e de indivíduo que assume 

riscos. Schmidt e Bohnenberger (2009) enfatizam que não se pode sugerir que 

determinadas características empreendedoras não devam ser desenvolvidas, 

somente pelo fato de não estarem associadas ao desempenho organizacional. 

 

De acordo com Chiavenato (2007) as três características básicas que identificam o 

espírito empreendedor são:  

 

a) Necessidade de realização: as pessoas apresentam diferenças individuais 

quanto à necessidade de realização. Existem aquelas com pouca 

necessidade de realização e que se contentam com o status que alcançaram, 

contudo, as pessoas com alta necessidade de realização gostam de competir 

com certo padrão de excelência e preferem ser pessoalmente responsáveis 
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por tarefas e objetivos que atribuíram a si próprias. Os empreendedores 

apresentam elevada necessidade de realização em relação às pessoas da 

população em geral.  

 

b) Disposição para assumir riscos: o empreendedor assume variados riscos 

ao iniciar seu próprio negócio: riscos financeiros decorrentes do investimento 

do próprio dinheiro e do abandono de empregos seguros; riscos familiares ao 

envolver a família no negócio; riscos psicológicos pela possibilidade de 

fracassar. As pessoas com alta necessidade de realização também têm 

moderadas propensões para assumir riscos, isso significa que elas preferem 

situações arriscadas até o ponto em que podem exercer determinado controle 

pessoal sobre o resultado, em contraste com situações de jogo em que o 

resultado depende apenas de sorte.  

 

c) Autoconfiança: quem possui autoconfiança sente que pode enfrentar os 

desafios que existem ao seu redor e tem domínio sobre os problemas que 

enfrenta. As pesquisas mostram que os empreendedores de sucesso são 

pessoas independentes que enxergam os problemas inerentes a um novo 

negócio, mas acreditam em suas habilidades pessoais para superar tais 

problemas. As pessoas que sentem que seu sucesso depende de seus 

próprios esforços e habilidades têm um foco interno de controle, em 

contrapartida, as pessoas que sentem ter a vida controlada muito mais pela 

sorte ou pelo acaso têm um foco externo de controle. As pesquisas revelam 

que os empreendedores têm um foco interno de controle mais elevado que 

aquele que se verifica na população em geral. 

 

Tais características devem ser equilibradas, aplicadas com bom senso e distribuídas 

também entre os parceiros ou colaboradores do empreendedor, para assim 

constituir um todo harmonioso: não basta buscar oportunidades se o empreendedor 

não se aprofundar na tomada de informações; também não adianta estabelecer 

metas objetivas se não for perseverante na sua conquista; de nada vale ser 

independente e autoconfiante se não tiver profundo comprometimento emocional 

com seu negócio (Chiavenato, 2007). 
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Ao fazer referência a estudos sobre o comportamento empreendedor, Barlach 

(2014) destaca que se verifica um grande número de citações às pesquisas 

desenvolvidas por McClelland nas décadas de 1960 e 1970. A autora destaca ainda 

que uma breve revisão da literatura aponta que muitos estudiosos apoiam-se em 

conceitos introduzidos por McClelland para referenciar suas pesquisas, conforme 

exemplificado na Figura 8. 

 

Autor(es) Título Objetivo geral 

Jesuíno (1995) Modelo motivacional de Mcclelland: 
uma aplicação 

Analisar como os motivos se associam 
com os estilos de gestão do conflito, o 
desempenho escolar e o impacto dos 
gestores junto a seus subordinados. 

Vidal e Santos 
(2003) 

Comportamento empreendedor 
gerente- proprietário influenciando 
na vantagem competitiva de uma 
empresa varejista de médio porte. 

Analisar as características do 
comportamento empreendedor do 
gerente-proprietário de uma empresa 
varejista de médio porte, do segmento 
de bijuterias. 

Fischborn (2004) Empreendedorismo nas instituições 
de ensino superior do estado de 
Santa Catarina, Brasil. 

Estudar o perfil empreendedor dos 
administradores IES de Santa Catarina 

Feger, Fischer e 
Nodari (2009) 

Características empreendedoras de 
gestores públicos municipais: uma 
análise comparativa entre 
secretários e servidores. 

Verificar as CCEs mais presentes nos 
gestores de uma Prefeitura localizada 
no Estado de Santa Catarina. 

Fonseca (2010) Empreendedorismo e intraempreen-
dedorismo: estudo de caso sobre o 
perfil McClelland em uma empresa 
varejista farmacêutica. 

Avaliar como se dá o processo de 
administração do 
intraempreendedorismo de uma rede 
varejista do ramo farmacêutico. 

Dias, Martens, e 
Vilas Boas 
(2012) 

Estudo das características compor- 
tamentais empreendedoras dos 
estudantes membros de duas 
empresas juniores. 

Identificar CCEs dentre os membros de 
duas empresas juniores. 

Barlach (2014) Comportamento empreendedor: um 
estudo empírico baseado no 
referencial de McClelland. 

Analisar o comportamento 
empreendedor de empreendedores 
ligados a um Centro Incubador de 
Empresas e à Incubadora Tecnológica e 
Social da EACH USP. 

Figura 8 - Trabalhos acadêmicos desenvolvidos a partir dos conceitos de 
McClelland. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de busca no site http://scholar.google.com.br/. 

 

Nesse breve levantamento de dissertações que utilizaram o modelo McClelland 

pode-se perceber que o método tem tido grande aplicação na identificação do 

comportamento empreendedor e que os resultados destes trabalhos podem indicar 

que o modelo tem efetiva contribuição no campo comportamental dos estudos 

organizacionais. 

 

http://scholar.google.com.br/
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Segundo Wolf (2014) 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; em seguida, foram 

realizados instrumentos de seleção e treinamento que promoveram o 

desenvolvimento de algumas características apuradas na pesquisa. O projeto com 

sua formatação definitiva foi lançado oficialmente pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) no ano de 1988, na Argentina, sendo em seguida aplicado no Chile, 

Uruguai, Venezuela, Gana, Nigéria, Zimbábue. No ano de 1990 o programa 

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

  

Matias-Pereira (2010) esclarece que o trabalho desenvolvido por McClelland (1961) 

partiu da tese de que a motivação humana responde pelo menos em parte, pelo 

crescimento econômico de uma nação e resultou em um dos poucos instrumentos 

de mensuração das diversas características comportamentais dos empreendedores 

tendo como ponto de partida a teoria das necessidades: 

 

a) Necessidade de realização pessoal: os indivíduos parecem preocupar-se 

com a boa execução de sua tarefa, com o intuito de aprender executá-la 

melhor à medida que avançam. 

 

b) Necessidade de poder: os indivíduos apresentam forte preocupação em 

exercer poder sobre os outros, ao apresentar grande necessidade de ser 

influente, efetivo e de causar impacto. 

 

c) Necessidade de afiliação: os indivíduos têm necessidade de estabelecer, 

manter ou renovar relações emocionais positivas com outras pessoas. 

 

Em seus estudos McClelland identificou 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 enfatiza que conhecimento das características e 

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

desenvolvidas pelos empreendedores, auxilia a compreensão do comportamento 
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empreendedor. Com esse entendimento, o comportamento empreendedor pode ser 

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

atitudes e habilidades (Schmitz, 2012). 

 

Na Figura 9 são apresentadas as características comportamentais empreendedoras 

identificadas por McClelland.  

 

CONJUNTO: REALIZAÇÃO 
Característica: Busca de oportunidades e iniciativa. Comportamentos manifestados: 

 Faz as coisas antes de solicitado ou antes de forçado pelas circunstâncias; 

 Age para expandir o negócio a novas áreas, produtos ou serviços; 

 Aproveita oportunidades fora do comum para começar um negócio. 
Característica: Persistência. Comportamentos manifestados: 

 Age diante de um obstáculo significativo; 

 Age repetidamente ou muda de estratégia, a fim de enfrentar um desafio; 

 Faz um sacrifício pessoal ou desenvolve um esforço extraordinário para completar uma tarefa. 

Característica: Comprometimento. Comportamentos manifestados: 

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

 Colabora com os empregados ou se coloca no lugar deles, se necessário, para terminar um 
trabalho; 

 Esmera-se em manter os clientes satisfeitos e coloca em primeiro lugar a boa vontade a longo 
prazo, acima do lucro a curto prazo. 

Característica: Exigência de qualidade e eficiência. Comportamentos manifestados: 

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

 Age de maneira a fazer coisas que satisfazem ou excedem 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. 

Característica: Capacidade de correr riscos calculados. Comportamentos manifestados: 

 Avalia alternativas e calcula riscos deliberadamente; 

 Age para reduzir os riscos ou controlar os resultados; 

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

CONJUNTO: PLANEJAMENTO  

Característica: Busca de informações. Comportamentos manifestados: 

 Dedica-se pessoalmente a obter informações de clientes, fornecedores e concorrentes; 

 Investiga pessoalmente como fabricar um produto ou fornecer um serviço; 

 Consulta especialistas para obter assessoria técnica ou comercial. 
Característica: Estabelecimento de metas. Comportamentos manifestados: 

 Estabelece metas e objetivos que são desafiantes e que têm significado pessoal; 

 Define metas de longo prazo, claras e específicas; 

 Estabelece objetivos mensuráveis e de curto prazo. 
Característica: Planejamento e monitoramento sistemáticos. Comportamentos manifestados: 

 Planeja dividindo tarefas de grande porte em subtarefas com prazos definidos; Constantemente 
revisa seus planos, levando em conta os resultados obtidos e mudanças circunstanciais; 

 Mantém registros financeiros e utiliza-os para tomar decisões. 
CONJUNTO: PODER 

Característica: Independência e autoconfiança. Comportamentos manifestados: 

 Busca autonomia em relação a normas e controles de outros; 

 Mantém seu ponto de vista mesmo diante da oposição ou de resultados inicialmente 
desanimadores; 

 Expressa confiança na sua própria capacidade de completar uma tarefa difícil ou de enfrentar 
um desafio. 
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Característica: Persuasão e redes de contato. Comportamentos manifestados: 

 Utiliza estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir os outros; 

 Utiliza pessoas chave como agentes para atingir seus próprios objetivos; 

 Age para desenvolver e manter relações comerciais. 

Figura 9 - Características comportamentais empreendedoras identificadas por 
McClelland 
Fonte: Adaptado de VIDAL, F. A. B. & SANTOS, J. L. F. (2003). Comportamento Empreendedor 
Gerente – Proprietário Influenciando na Vantagem competitiva de uma Empresa Varejista de Médio 
Porte. In: Anais do XXVII Encontro Nacional da Associação Nacional dos Programas de Pós-
Graduação em Administração, Atibaia. 

 

Na Figura 9 estão apresentadas a características comportamentais empreendedoras 

em três conjuntos – é possível perceber que as características enquadradas no 

primeiro conjunto, 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. 

 

Diante dos aspectos até aqui apresentados é importante destacar que, desde os 

estudos seminais de Schumpeter e McClelland, diversos pesquisadores, passaram a 

dedicar ao estudo das características externadas pelos empreendedores com a 

finalidade de buscar padrões de comportamento que denotassem o sucesso 

empresarial, de forma que as características do comportamento empreendedor 

foram classificadas e catalogadas de diversas maneiras sem que tenha havido 

consenso entre os autores quanto ao número final de padrões de comportamento 

(Matias-Pereira, 2010). 

 

A relevância das pesquisas de McClelland (1961) consiste em sua abordagem sobre 

as características das pessoas bem sucedidas. As habilidades técnicas específicas, 

como marketing e finanças são essenciais, mas as características comportamentais 

fazem a diferença e, o mais importante, elas podem ser desenvolvidas (Wolf, 2014). 

 

Barlach (2014) reforça esta afirmação ao destacar que para McClelland não havia 

relação consistente entre genética e empreendedorismo, mas, sim, entre meio 

ambiente e empreendedorismo. A necessidade de realização seria desenvolvida a 



46 

 

 

partir da cultura, das experiências e da aprendizagem. Os traços que caracterizariam 

os empreendedores não seriam constitucionais, mas sim moldados pelo ambiente. 

 

Santos (2008) esclarece que McClelland (1961) recebeu muitas críticas ao utilizar 

métodos, como pesquisa em estórias infantis para detectar influências no 

desenvolvimento de necessidade de realização e o Teste de Apercepção Temática 

(TAT), que necessitam de pessoas qualificadas no campo da psicologia gerando 

resultados que podem ser controversos e gerar muitas críticas quanto às conclusões 

deles tirados. No entanto o autor esclarece que se deve considerar que apesar das 

críticas, McClelland continua a ser amplamente citado pela sua contribuição ao 

estudo das características do empreendedor.  

 

Este autor esclarece ainda que algumas das críticas a McClelland (1961), 

aparentemente, são em decorrência da má leitura ou interpretação da sua obra, pois 

para ele há uma separação entre a pré-condição e o ato em si – possuir 

características, demonstrar interesse ou viver uma cultura empreendedora não 

significa que o indivíduo vai optar pelo autoemprego. Ele pode ter as pré-condições, 

mas não chegar a utilizá-las. Isto pode ser visto de forma clara nas palavras do 

próprio McClelland (1961, p. 239), “[...] ainda falta uma ligação perdida na nossa 

análise, se conseguimos mostrar que indivíduos com alta necessidade de realização 

se comportam de forma empreendedora, ainda não temos como demonstrar que 

eles vão terminar ocupando uma posição empreendedorial numa determinada 

sociedade”. 

 

Por conta das dificuldades de aplicação e interpretação do TAT grande parte dos 

pesquisadores de características empreendedores têm utilizado testes objetivos, 

com escalas somadas do tipo Likert, de cinco, sete, nove ou onze pontos, aí se 

destacando as de cinco pontos (Santos, 2008). 
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2.6 O contexto do empreendedorismo em Instituições Públicas de Ensino 

Superior 

 

O fenômeno empreendedorismo já foi mais reservado ao setor privado, mas 

atualmente tem despertado o interesse do setor público, como forma de gerir a 

escassez de recursos, inovar e renovar as organizações públicas (Marques, 2014).  

 

Na concepção de Prado et al. (2011) nas empresas privadas a motivação está 

relacionada à sua sobrevivência e competitividade no mercado; entretanto, nas 

empresas públicas, essa motivação refere-se à capacidade de cumprir sua missão, 

ou seja, atender com qualidade a prestação de serviços de interesse da sociedade. 

E, focando a realidade empresarial brasileira, constata-se que as organizações 

nacionais, tanto públicas como privadas, já desenvolvem esforços no sentido de 

recuperar o tempo perdido, de pelo menos duas décadas, que levou a um atraso em 

relação à situação mundial.  

 

Estes mesmos autores ressaltam que com a forte e crescente abertura do mercado, 

a globalização e velocidade na disseminação de informações e conhecimento, com 

o contexto de mudança organizacional que estes fatores provocam, percebe-se 

atenção aos estudos a cerca de empreendedorismo como também ações de 

incentivo por iniciativa de empresas privadas, entretanto pode haver carência nas 

discussões sobre o papel do empreendedor inserido no ambiente organizacional das 

instituições federais de educação superior.  

 

Wolf (2014) esclarece que ante as novas prerrogativas estruturais da gestão das 

organizações públicas no Brasil e as mudanças no cenário mundial, o profissional da 

educação pública precisa investir na sua carreira profissional. Para que haja uma 

transformação proporcional às prerrogativas ditadas pela era da gestão do 

conhecimento, as condutas profissionais também se modificam. Espera-se que a 

inserção de competências e a entrega de conhecimentos, habilidades e atitudes 

individuais ao coletivo – nesse caso, a instituição pública – sejam meios capazes de 

cumprir esse objetivo, organizando o trabalho, os conteúdos e os métodos utilizados. 
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Neste contexto o autor ressalta que o novo modelo, determinado pelo cenário de 

constante transformação, certamente não dará espaço aos profissionais para 

exercerem suas atividades na forma de contratos de trabalho – o clássico emprego 

da era industrial. É necessário formar cidadãos criadores de postos de trabalho, da 

mesma forma que os servidores públicos também devem agir criando novas 

oportunidades profissionais e gerando conhecimento para as instituições e novos 

produtos e serviços prestados à sociedade.  

 

Seguindo esta proposição, Wolf (2014) destaca que somente um profissional 

capacitado e qualificado pode produzir e oferecer a sociedade um serviço de 

qualidade. Nesse novo tempo, o conhecimento se tornou o bem mais importante de 

uma organização, seja ela pública ou privada. Porém, apenas conhecimento não 

basta: é necessário praticar e realizar. Nesse particular, há a necessidade de 

desenvolver a competência empreendedora.  

 

No entanto, Coelho (2010) e Valadares et al. (2012) advertem que as organizações 

públicas possuem características próprias (rotinas, hierarquia excessiva, 

descontinuidade, paternalismo etc.) que constituem verdadeiros obstáculos às 

inovações e mudanças e que se opõem ao empreendedorismo tornando a 

adaptação ao empreendedorismo complexa  

 

Na opinião de Matias-Pereira (2010) o setor público e o privado possuem focos 

específicos, mas observa que são comuns entre eles as questões que envolvem a 

separação entre propriedade e gestão, responsável pela geração dos problemas de 

agência; os instrumentos definidores de responsabilidades e poder; o 

acompanhamento e o incentivo na execução das políticas e objetivos definidos, 

entre outros. O autor ainda ressalta que, em um sentido amplo, os princípios básicos 

que norteiam os rumos dos segmentos dos setores privado e público são idênticos: 

transparência, equidade, cumprimento das leis, prestação de contas e conduta ética.  

 

Nesta mesma linha de pensamento, Marques (2014) explica que o empreendedor 

público, hoje, dispõe de condições que lhe permitem atuar como agente de 

transformação social, como pessoa que contribui para o aumento da capacidade de 
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oferecer serviços e agregar valor à organização pública, por meio da maximização 

de eficácia na prestação dos serviços que oferece à sociedade.  

 

Paralelamente, Prado et al. (2011) esclarecem que o intraempreendedorismo ocorre 

por meio da força de vontade das pessoas de empreender na organização, seja uma 

empresa privada ou pública, bem como em universidades. Os autores ressaltam que 

as universidades são instituições complexas e as políticas públicas de 

desenvolvimento realizadas na última década pelo governo federal, os planos de 

reestruturação das universidades federais e os programas de inclusão social trazem 

grandes desafios a serem enfrentados pelas instituições universitárias, que são 

instituições sociais que buscam a educação permanente e continuada na era do 

conhecimento.  

 

De acordo com Souza (2008) os estudos sobre empreendedorismo nas instituições 

universitárias, ainda recentes, dividem-se em dois enfoques: o de universidade 

empreendedora e o de universidade formadora de empreendedores. O primeiro 

enfoca os esforços da própria instituição, no sentido de tornar seu esforço 

empreendedor: gestão universitária empreendedora.   Já o segundo refere-se mais 

objetivamente a um modelo de ensino que visa a implementar uma visão 

empreendedora em seus acadêmicos. 

 

Para Campelli, Casarotto, Barbejat e Moritz (2011), uma instituição de ensino 

empreendedora não é somente aquela que incluiu em seu projeto pedagógico 

disciplinas ou cursos de empreendedorismo, mas, sobretudo, aquela que adota, 

como instituição, um novo paradigma educacional, tornando-se, ela mesma, uma 

instituição empreendedora. Para os autores, uma IES empreendedora possui a 

capacidade de sempre estar inserida na dinâmica de mudança, estruturando 

conhecimento e transformando competência em capacidades empreendedoras, 

assumindo o seu papel fundamental em uma sociedade globalizada em constante 

transformação. 

 

Empreendedorismo e inovação, principalmente em tempos de crise, são os 

principais pilares que sustentam o crescimento das economias em todos os países, 
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sendo a educação superior o motor fundamental para este desenvolvimento. Tendo 

como base esta premissa, Costa, Barbosa e Silva (2011) realizaram uma pesquisa 

com o objetivo de apresentar o empreendedorismo e a inovação, que nascem por 

meio a investimentos na educação superior, como fatores críticos de sucesso para 

as economias mundiais.  

 

A análise delimitou-se a resultados e as práticas do empreendedorismo e da 

inovação que surgem da educação superior na Europa, Ásia, América do Sul (com 

foco no Brasil) e América do Norte (com foco nos Estados Unidos). Para tanto, foram 

utilizados como referências artigos e relatórios a respeito deste tema publicados em 

todo o mundo. Os resultados apresentaram que o empreendedorismo e a inovação 

têm representado a principal arma das nações para enfrentar a crise que as assola, 

mas para que isto seja possível, será necessário um grande investimento na 

educação, sobretudo na educação superior. 

 

Neste estudo Costa et al. (2011) elencaram diversas ações para o desenvolvimento 

do empreendedorismo dentro das universidades, tais sejam: criação de disciplinas 

voltadas ao empreendedorismo; incentivo à criação de empresas juniores e 

incubadoras de empresas; sistema de consultoria envolvendo docentes, discentes e 

o setor produtivo. Os autores alertam, porém, que isto somente é possível com “o 

envolvimento do maior número de pessoas que compartilhem desta ideia e querem 

tornar a universidade mais aberta aos setores produtivos, criando uma verdadeira 

corrente de desenvolvimento”.  Nesse sentido, Marques (2014) ressalta que a 

questão da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico são vitais para o setor 

produtivo de um país como o Brasil, onde não há esta tradição. 

 

2.7 Contribuições do referencial teórico para a pesquisa de campo  

 

O referencial teórico é a base que sustenta qualquer pesquisa científica, 

fundamental para conhecer o que já foi desenvolvido por outros pesquisadores, bem 

como para contribuir para uma reflexão sobre o tema escolhido e para o 

planejamento, direcionamento e consolidação da pesquisa. 
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De forma geral, o referencial teórico deste trabalho esteve pautado no construto 

central: o comportamento empreendedor de profissionais que ocupam cargos de 

gestão em uma IFES. Para a discussão deste assunto, fez-se um breve relato sobre 

a análise histórica do desenvolvimento do empreendedorismo, apresentaram-se 

algumas definições de empreendedorismo, as principais linhas de pensamento, o 

intraempreendedorismo e sua importância para as organizações, o ambiente e o 

comportamento empreendedor e o contexto do empreendedorismo nas IFES.  

 

Considerando as diferentes abordagens a respeito do comportamento 

empreendedor defendidas por autores como Say (1803), Schumpeter (1934), 

Pinchot (1989), Filion (1999) e outros, percebe-se que algumas características são 

comuns nos muitos conceitos discutidos. Porém, diferentemente destes autores 

mencionados, que abordaram teoricamente o papel do empreendedor, McClelland 

(1961), realizou estudos empíricos e foi um dos primeiros a usar as teorias da 

ciência comportamental para realizar estudos de cunho empírico sobre a motivação 

para empreender, conforme esclarece Santos (2008). 

 

Optou-se, portanto, utilizar neste estudo a temática empreendedora abordada por 

McClelland adotada com êxito em treinamento de profissionais em vários países, e 

que resultou na definição das dez características comuns aos empreendedores de 

sucesso: 1) busca de oportunidades e iniciativa; 2) exigência de qualidade e 

eficiência; 3) persistência; 4) independência e autoconfiança; 5) correr riscos 

calculados; 6) busca de informações; 7) estabelecimento de metas; 8) planejamento 

e monitoramento sistemáticos; 9) comprometimento e 10) persuasão e redes de 

contato. A partir dos aspectos comportamentais preconizados por McClelland este 

estudo se propõe a verificar de que forma as características comportamentais 

empreendedoras de gestores da Escola de Minas da UFOP contribuem para o 

desenvolvimento de um ambiente empreendedor na instituição. 
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3 Metodologia 

 

A metodologia de pesquisa descrita a seguir organiza-se nos seguintes subitens: 

caracterização da pesquisa, unidade de análise e de observação/população e 

amostra, técnicas de coletas de dados e procedimentos para análise de dados. 

  

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Quanto aos fins, esta pesquisa classifica-se como descritiva. A pesquisa descritiva é 

definida por Collins e Hussey (2005) como a pesquisa que descreve o 

comportamento dos fenômenos. É usada para identificar e obter informações sobre 

as características de um determinado problema ou questão.  

Quanto aos meios esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso e foi 

realizada por meio de pesquisa de campo. “Um estudo de caso é uma pesquisa 

empírica investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida 

real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são 

claramente definidos” (Yin, 2001, p. 32).  

 

No entanto, conforme explica Gil (2002), os propósitos do estudo de caso não são 

os de proporcionar o conhecimento preciso das características de uma população, 

mas sim o de proporcionar uma visão global do problema ou de identificar possíveis 

fatores que o influenciam ou são por ele influenciados. 

 

Uma pesquisa de campo é um estudo voltado para indivíduos, grupos, 

comunidades, instituições e outros campos, visando à compreensão de vários 

aspectos da sociedade (Marconi & Lakatos, 2003). Gil (2002) complementa que o 

estudo de campo focaliza uma comunidade, que não é necessariamente geográfica, 

já que pode ser uma comunidade de trabalho, de estudo, de lazer ou qualquer outra 

atividade humana. A pesquisa de campo é desenvolvida principalmente por meio da 

observação direta e entrevistas. Esses procedimentos são geralmente conjugados 

com muitos outros, tais como a análise de documentos, filmagem e fotografias. 
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Quanto à abordagem esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa. Para Collins e 

Hussey (2005), o método qualitativo é mais subjetivo e envolve examinar e refletir as 

percepções para obter um entendimento de atividades sociais e humanas. Os 

autores esclarecem que este método corresponde a uma série de técnicas 

interpretativas que visam descrever, traduzir e entender o significado e não a 

frequência de determinados fenômenos.  

 

3.2 Unidade de análise e observação 

 

Quando se trata de pesquisa qualitativa o conceito de população e amostra não se 

aplica e é substituído pela definição de unidade de análise. De acordo com Collins e 

Hussey (2005) uma unidade de análise é o tipo de caso ao qual as variáveis ou 

fenômenos estudados e o problema de pesquisa se referem e sobre o qual se 

coletam e se analisam os dados. A unidade de análise pode ir de um indivíduo, um 

evento, um objeto ou uma empresa até um grupo de indivíduos, um relacionamento 

ou um acordo. 

 

Nesta pesquisa a unidade de análise é a Escola de Minas da UFOP e a unidade de 

observação são os profissionais que ocupam diferentes cargos de gestão lotados na 

Escola de Minas. 

 

A Escola de Minas está localizada no Campus Universitário Morro do Cruzeiro, Ouro 

Preto, Minas Gerais e possui uma Diretoria e uma Vice-Diretoria, oito Departamentos 

Acadêmicos, nove Colegiados de Curso de Graduação, quatro Colegiados de Curso 

de Pós-Graduação, uma Seção de Ensino e três Bibliotecas. E recentemente foram 

criadas a Câmara Administrativa, a Câmara de Graduação e a Câmara de Pós-

Graduação. 

 

Esta pesquisa é dirigida aos seguintes gestores: Diretor, Vice-Diretor, oito Chefes de 

Departamento, nove Presidentes de Colegiado de Curso de Graduação, quatro 

Presidentes de Colegiado de Curso de Pós-Graduação, uma Chefe da Seção de 

Ensino, três Bibliotecárias, dois Administradores de Prédio e quatro Coordenadores 

da Câmara Administrativa, totalizando trinta e quatro gestores. Os Coordenadores 



54 

 

 

das Câmaras de Graduação e Pós-Graduação são os Presidentes dos Colegiados 

de Cursos de Graduação e Pós-Graduação, por isto não estão incluídos na relação. 

 

3.3 Técnicas de coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas, seguindo um roteiro 

semiestruturado, com perguntas abertas e fechadas adaptado de Fischborn (2004), 

cujo objetivo foi estudar o perfil empreendedor dos administradores de IES de Santa 

Catarina. Antes do primeiro contato com os participantes desta pesquisa foi 

solicitada a permissão ao Diretor da Escola de Minas para a realização do estudo no 

âmbito desta Unidade (Apêndice A). 

 

As entrevistas foram agendadas a partir última semana de abril de 2015. Os 

contatos iniciais foram realizados via e-mail, foi encaminhada uma carta de 

apresentação (Apêndice B) com informações básicas a respeito da pesquisa, 

solicitando a colaboração no fornecimento de dados e a permissão ao Diretor da 

Escola de Minas para a realização do estudo (Apêndice A).  

 

O roteiro das entrevistas (Apêndice C), organizado de acordo com os objetivos 

específicos estabelecidos, foi estruturado da seguinte forma:  

 

a) A primeira parte possui quatro questões fechadas referentes às 

características quanto à faixa etária, escolaridade e a experiência como 

empreendedores, identificando o perfil sócio demográfico dos entrevistados. 

 

b) A segunda parte possui quatro questões abertas referentes ao 

conhecimento dos profissionais com relação ao empreendedorismo. 

 

c) A terceira parte trata-se da replicação do questionário de McClelland (1972) 

que é composto por uma sequência de 55 afirmações estruturadas de forma a 

identificar as características empreendedoras. Cada afirmativa propõe uma 

autorreflexão do entrevistado através de uma escala qualitativa numérica que 
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também se fundamenta no raciocínio qualitativo de avaliações intangíveis de 

Likert (Fonseca, 2010).  

 

d) A quarta parte possui cinco questões fechadas, com espaço para 

explicação e especificação da alternativa escolhida, referentes ao ambiente 

da Instituição quanto ao desenvolvimento de características empreendedoras. 

 

Antes da aplicação do questionário foi realizado um pré-teste com 04 respondentes 

com características semelhantes às dos participantes da pesquisa para verificar a 

necessidade de prováveis alterações e adaptações. Não foi observada a 

necessidade de adequações ao roteiro de entrevistas. 

 

3.4 Procedimentos para análise dos dados 

 

A análise dos dados qualitativos, coletados a partir das perguntas abertas, foi 

realizada por meio da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC).  

 

Figueiredo, Chiara e Goulart (2013) esclarecem que o DSC é uma técnica de 

tabulação e organização de dados qualitativos, desenvolvido por Lefèvre e Lefèvre 

no fim da década de 90 e tem como fundamento a teoria da Representação Social, 

que consiste em esquemas sócio cognitivos que as pessoas utilizam para emitirem 

juízos ou opinião acessíveis por meio de depoimentos individuais. 

 

O DSC é definido por Lefèvre e Lefèvre, (2004), como um procedimento 

metodológico, próprio de pesquisas sociais empíricas de corte qualitativo, que 

consiste numa forma qualitativa de representar o pensamento de uma coletividade, o 

que se faz agregando, num só discurso-síntese, conteúdos discursivos de sentido 

semelhante, emitidos por pessoas distintas, como respostas a perguntas abertas ou 

semiabertas de questionário.  

 

Lefèvre e Lefèvre (2006) esclarecem que para o DSC o pensamento coletivo que 

expressa uma dada Representação Social oferece uma dupla representatividade – 

qualitativa e quantitativa – das opiniões coletivas que emergem da pesquisa:  
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a) É qualitativa porque na pesquisa com o DSC cada distinta opinião coletiva 

é apresentada sob a forma de um discurso, que recupera os distintos 

conteúdos e argumentos que conformam a dada opinião na escala social. 

 

b) É quantitativa porque tal discurso tem, também, uma expressão numérica 

que indica quantos depoimentos, do total, foram necessários para compor 

cada DSC e, portanto, há confiabilidade estatística, considerando-se as 

sociedades como coletivos de indivíduos. 

 

Deste modo, uma vez o pensamento coletivo gestado qualitativamente, é preciso, 

necessariamente, explorar sua dimensão quantitativa, que consiste, por exemplo, 

em saber quantos indivíduos concorreram para a construção de um dado DSC, 

quantos são homens, quantos são mulheres, etc. (Lefèvre & Lefèvre, 2004). 

 

A partir desta proposição, montou-se um processo de organização de depoimentos 

verbais, que por meio das figuras metodológicas da Ideia Central (IC), das 

Ancoragens (AC), das Expressões Chave (ECH) e do Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC), permitindo ao final, construir discursos síntese, redigidos na primeira pessoa 

do singular, que reúnem em si as ECH, isto é, trechos literais dos depoimentos 

individuais que tem IC de sentido reputado equivalente ou semelhante (Lefèvre & 

Lefèvre, 2004). 

 

Podem ser observadas na Figura 10 as quatro operações para produzir DSCs: ECH, 

IC, AC e DSC. 

 

Operadores do DSC 

ECH Trechos selecionados do material verbal de cada depoimento, que melhor 
descrevem seu conteúdo. 

IC Fórmulas artificiais que descrevem os sentidos presentes nos depoimentos de 
cada resposta e nos conjuntos de respostas de diferentes indivíduos, que 
apresentam sentido semelhante ou complementar. 

AC Fórmulas sintéticas que descrevem as ideologias explícitas no material verbal 
das respostas individuais ou das agrupadas. 

DSC Reunião das expressões-chave presentes nos depoimentos, que têm ideias 
centrais e/ou ancoragens de sentido semelhante ou complementar, escrito na 
primeira pessoa do singular para representar o pensamento de uma coletividade. 

Figura 10 - Operadores do Discurso do Sujeito Coletivo 
Fonte: Elaborado pela autora baseado em Lefèvre, F.& Lefèvre, A. M. C. (2006). O sujeito coletivo 
que fala. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v.10, n.20, p.517-24, jul/dez. 
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De acordo com Lefèvre e Lefèvre (2005), o DSC é a representação da opinião 

coletiva através do discurso direto e objetivo da realidade, construído com 

fragmentos dos discursos individuais, com levantamento das ECH e das IC de cada 

entrevistado, buscando-se dessa forma conhecer os pontos relevantes do tema da 

pesquisa, de acordo com os objetivos propostos. 

 

Em todo depoimento existe uma ou várias IC, mas apenas em alguns depoimentos 

são encontradas as AC, para Lefèvre e Lefèvre (2015), não é muito fácil detectar 

quando há no depoimento uma AC, por isso em muitos trabalhos com o DSC os 

autores não pesquisam as AC. As AC aparecem quando os depoentes usam de 

afirmações gerais para enquadrar situações particulares, por exemplo, se numa 

pergunta sobre avaliação de atendimento encontramos um depoimento como "... eu 

não fui bem atendido neste hospital porque o médico nem me examinou, porque 

médico que é medico tem que examinar o paciente..." temos uma AC que é: todo 

atendimento médico implica, obrigatoriamente, exame do paciente pelo médico. 

Então a AC é um tipo particular de IC onde não há exatamente uma afirmação, mas 

o enunciado explícito de um valor, de uma crença, de uma ideologia.  

 

A análise de dados quantitativos, coletados a partir do questionário de McClelland, 

apresenta uma metodologia própria já validada academicamente e foram tabulados 

via Microsoft Excel 2010. Cada afirmativa possibilita ao respondente uma 

autoavaliação com base em uma escala qualitativa e numérica, a qual se baseia no 

raciocínio qualitativo de Likert, de 5 pontos, em que 1 = Nunca, 2 = Raras vezes, 3 = 

Algumas vezes, 4 = Usualmente e 5 = Sempre (Fonseca, 2010).  

 

O autor esclarece ainda que a pontuação final que identifica a intensidade de cada 

comportamento é apurada por meio de uma sequência estruturada de somas, 

subtrações e um fator de correção, que impede um raciocínio tendencioso do 

entrevistado. A pontuação máxima é de 25 pontos para cada característica e é 

considerado com perfil empreendedor o indivíduo que apresenta mensuração das 

características comportamentais superior a 15 pontos. 
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O questionário estruturado por McClelland foi aplicado como parte da entrevista, 

esperou-se desta forma, um maior esclarecimento das questões, promovendo maior 

fidedignidade das respostas frente à intenção das perguntas.  

 

Apresenta-se, na Figura 11, uma síntese da metodologia a ser utilizada neste 

estudo.  

 

 
Caracterização da 

pesquisa 

Objetivos 
específicos 

Referências para atender 
os objetivos 

Fonte/Instrumento de 
coleta de dados 

Pesquisa descritiva 
Estudo de caso por 
meio de pesquisa de 
campo 
Abordagem qualitativa 
Coleta de dados: 
entrevista semiestru-
turada 
Análise de dados: DSC 
e estatística descritiva 
 

Verificar qual a 
concepção de 
empreendedorismo 
dos gestores da 
Escola de Minas da 
UFOP. 

Dornelas (2008) 
Filion (1993,1999, 2004) 
Fonseca (2010) 
Hashimoto (2006) 
Marques (2014) 
McClelland (1972) 
Meyer Jr.et al. (2009) 
Nunes (2010) 
Pinchot (1989) 
Schumpeter (1928) 
Wolf (2014) 

Roteiro de 
entrevistas: 
Apêndice B: item 2 
(questões 2.1 a 2.4)  

Identificar as 
características 
empreendedoras 
segundo a 
abordagem 
comportamentalista 
de McClelland 
(1972). 

Dornelas (2008) 
Filion (1999, 2004) 
Filion e Dolabela (2000) 
Dolabela (2006) 
McClelland (1972)  
Meyer Jr.et al. (2009) 
Pinchot (1989) 
Wolf (2014) 

Roteiro de 
entrevistas: 
Apêndice B: item 3 
(questões 3.1 a 3.55) 

Correlacionar a 
presença das 
características 
empreendedoras 
com o ambiente 
empreendedor na 
instituição. 

Fischborn (2004) 
Marques (2014) 
McClelland (1972) 
Meyer Jr. et al. (2009) 
Pinchot (1989) 

Roteiro de 
entrevistas: 
Apêndice B: cruza- 
mento dos itens 3 e 4 
(questões 4.1 a 4.5) 

Figura 11 - Síntese da metodologia 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

A Figura 11 apresenta resumidamente a caracterização da pesquisa correlacionando 

os objetivos específicos propostos, os autores que dão sustentação teórica para o 

assunto abordado e os instrumentos de coleta de dados correspondentes. 
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Este capítulo apresenta a instituição pesquisada, resultados das entrevistas e 

discussão dos resultados. 

 

4.1 Caracterização da instituição pesquisada 

 

A UFOP, sediada na cidade de Ouro Preto, tem sua origem nas tradicionais escolas 

centenárias – Escola de Farmácia e Escola de Minas. A Escola de Farmácia, a 

primeira do gênero da América Latina, foi fundada em 04 de abril de 1839. A Escola 

de Minas foi fundada em 12 de outubro de 1876 pelo francês Claude Henri Gorceix, 

a pedido do Imperador D. Pedro II. Segunda Escola de Engenharia implantada no 

País, a Escola de Minas é a responsável pela formação, entre outros, de 

profissionais nas áreas de geologia, mineração e metalurgia. A partir da união 

dessas Escolas, em 21 de agosto de 1969, foi criada a UFOP. Desde então a 

instituição tem ampliado seu espaço, com novos cursos e campi (Resolução CUNI 

1174/2010). 

 

Atualmente a UFOP conta com 46 cursos de graduação presenciais, 05 cursos de 

graduação a distância, 12 cursos de especialização, 26 cursos de mestrado e 12 

cursos de doutorado. Possui 12.702 alunos, 811 técnicos administrativos, 847 

professores efetivos e 109 professores substitutos, em três campi – Ouro Preto, 

Mariana e João Monlevade (UFOP, 2015). 

 

A Escola de Minas, unidade de análise deste estudo, foi idealizada por Dom Pedro II 

e fundada por Claude Henri Gorceix no dia 12 de Outubro de 1876 e foi pioneira em 

estudos geológicos, mineralógico e metalúrgico. Em uma viagem feita à França, 

Dom Pedro II pediu a Auguste Daubrée que fizesse um levantamento aqui no Brasil 

de quais seriam as melhores formas de desenvolvimento de estudos e de 

exploração mineral. Auguste Daubrée tinha acabado de ser nomeado Diretor da 

Escola de Minas de Paris, por esse motivo recusou o pedido de Dom Pedro, 

prometendo enviar Claude Henri Gorceix, pessoa de sua confiança (Lemos, 2012). 
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Segundo Lemos (2012) após um minucioso estudo feito aqui no Brasil, Gorceix 

chega à conclusão de que Ouro Preto era uma região de grande riqueza geológica e 

envia um relatório a D. Pedro II, informando ter encontrado o lugar ideal para fundar 

a sede da Escola.  

 

Inicialmente, a Escola de Minas começou funcionando no antigo Palácio dos 

Governadores, as aulas que aconteciam inclusive aos sábados e domingos eram em 

tempo integral, com o objetivo de formar profissionais num menor espaço de tempo. 

No ano de 1995, a Escola de Minas foi transferida para o Campus Morro do 

Cruzeiro, onde funciona atualmente (Lemos, 2012).  

 

A Escola de Minas é hoje uma das 11 unidades acadêmicas que compõem a UFOP. 

Integram-na 08 departamentos que oferecem 09 cursos de graduação (Engenharia 

Geológica, de Minas, Metalúrgica e de Materiais, Civil, Ambiental, de Controle e 

Automação, Mecânica, Produção e Arquitetura e Urbanismo). Além disso, oferece 05 

programas de Mestrado e Doutorado acadêmicos além de 02 programas de 

Mestrado Profissional (UFOP, 2015). 

 

Observa-se na Figura 12 a estrutura administrativa da Escola de Minas. O Conselho 

Departamental é o órgão máximo deliberativo e a diretoria é o órgão que cuida da 

administração e do planejamento, responsável pela supervisão e pelo apoio às 

atividades acadêmico-científicas desenvolvidas no âmbito da Escola de Minas. 
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Figura 12 - Organograma da Escola de Minas 

Fonte: Escola de Minas (2015). Plano Diretor de Estrutura Física e Instrumental da Escola de Minas/UFOP. Elaboração: Seção de Projetos Estratégicos e 
Inovação da Escola de Minas. 79p. Documento Interno. 
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4.2 Resultado das entrevistas 

 

De acordo com a proposta metodológica deste estudo foram seguidos os seguintes 

procedimentos: 

 

1ª Etapa: Os contatos iniciais foram realizados via correio eletrônico. Foram 

encaminhadas a carta de apresentação (Apêndice B) com informações básicas a 

respeito da pesquisa, solicitando a colaboração no fornecimento de dados e a 

permissão ao Diretor da Escola de Minas para a realização do estudo (Apêndice A). 

As entrevistas foram realizadas nas dependências da escola, no entanto, devido à 

dificuldade de se encontrar os profissionais em suas respectivas salas e 

disponibilidade de horários, por sugestão dos próprios participantes, os formulários 

foram deixados para preenchimento pelos mesmos. Com índice de retorno dos 

formulários preenchidos ainda foi baixo, optou-se por encaminhá-los por e-mail. O 

período de coleta de dados perdurou da última semana de abril a última semana de 

junho. De um total de 34 profissionais, foram obtidas 28 respostas, correspondendo 

a 82,35% do total. 

 

2ª Etapa: Os dados das questões fechadas, inclusive os coletados a partir do 

questionário McClelland, que apresenta uma metodologia própria já validada 

academicamente (Anexo), foram tabulados via Microsoft Excel 2010. 

 

3ª Etapa: A partir da transcrição literal de cada resposta das questões abertas foram 

identificadas e extraídas as ECH (os trechos que expressam o significado do 

pensamento do respondente sobre a questão). As respostas que expressavam mais 

de uma ideia foram registradas como 1ª ideia, 2ª ideia etc. Algumas respostas, que 

já estavam bastante resumidas, foram copiadas integralmente como ECH.  

 

Em seguida foram identificadas as IC (o sentido que responde à pergunta) a partir 

das ECH selecionadas. Após a análise, as IC de sentido semelhante ou 

complementar foram agrupadas em categorias (A, B, C etc) denominadas por uma 

expressão síntese que indicou o sentido dos depoimentos reunidos. 
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4ª Etapa: Construção do DSC a partir da reunião do conteúdo das ECH, a partir das 

IC agrupadas em uma mesma categoria de sentido semelhante, em uma sequência 

que manteve a coesão e a coerência linguística do discurso. Para proporcionar a 

conexão entre as partes do discurso, foram introduzidos apenas algumas 

conjunções, preposições e locuções a fim de manter a estrutura básica das frases, 

e, sobretudo resguardar a originalidade das expressões. 

 

Na próxima seção estão apresentados o resultado obtidos. 

 

4.2.1. Perfil sociodemográfico 

 

A primeira parte do roteiro de entrevistas desta pesquisa, a caracterização do perfil 

sociodemográfico dos participantes, foi organizada por faixa etária, sexo, 

escolaridade, cargo ocupado na instituição, tempo de trabalho na instituição, tempo 

que ocupa o cargo e se já ocupou outros cargos de gestão.  

 

A Tabela 1 apresenta a distribuição dos participantes da pesquisa por faixa etária.  

 

Tabela 1 
Distribuição dos participantes por faixa etária 

Faixa etária Número Porcentagem 

30 a 45 anos 04 14,29 

46 a 60 anos 22 78,57 

Mais de 61 anos 02 7,14 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dos 28 participantes da pesquisa, 78,57% (22) têm idade entre 46 a 60 anos, 

14,29% (04) têm idade entre 30 a 45 anos e apenas 7,14% (02) têm mais de 60 

anos. 

 

Na Tabela 2 observa-se a distribuição dos participantes por sexo. 

 

Tabela 2 
Distribuição dos participantes por sexo 

Sexo Número Porcentagem 

Feminino 06 21,43 

Masculino 22 78,57 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Dos 28 participantes da pesquisa, 78,57% (22) são do sexo masculino e 21,43% 

(06) do sexo feminino. 

 

A escolaridade pode dos respondentes pode ser observado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 
Distribuição dos participantes por escolaridade 

Escolaridade Número Porcentagem 

Especialização 02 7,14 

Mestrado 04 14,29 

Doutorado 20 71,43 

Pós-Doutorado 02 7,14 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dos participantes, 71,43% (20) possuem doutorado, 14,29% (04) mestrado, 17,14% 

(02) pós-doutorado e 7,14% (02) especialização. 

 

A distribuição dos participantes da pesquisa pelo cargo ocupado na instituição pode 

ser observada na Tabela 4. 

 

Tabela 4 
Distribuição dos participantes por cargo 

Cargo Número Porcentagem 

Chefe de Seção de Ensino 01 3,57 

Bibliotecário 02 7,14 

Coordenador de Programa de Pós-graduação 03 10,71 

Coordenador de Seção Administrativa 04 14,29 

Chefe de Departamento de Curso de Graduação 05 17,86 

Presidente de Colegiado de Curso 06 21,43 

Diretor de Unidade 01 3,57 

Vice-Diretor de Unidade 01 3,57 

Não respondeu 05 17,86 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dos participantes, 21,43% (06) são Presidentes de Colegiado de Curso, 17,86% (05) 

são Chefes de Departamento de Curso de Graduação, 14,29% (04) são 

Coordenadores da Seção Administrativa, 10,71% (03) são Coordenadores de 

Programa de Pós-Graduação, 7,14% (02) são Bibliotecários, 3,57% (01) é Chefe de 

Seção de Ensino, 3,57% (01) é Diretor de Unidade, 3,57% (01) é Vice-Diretor de 

Unidade e 17,86% (05) não responderam. 
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O tempo de trabalho do respondente na instituição pode ser observado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 
Distribuição dos participantes por tempo de trabalho na instituição 

Tempo de trabalho Número Porcentagem 

Menos de 1 ano 01 3,57 

1 a 5 anos 01 3,57 

6 a 9 anos 08 28,57 

10 a 19 anos 03 10,71 

20 a 29 anos 07 25,00 

30 anos ou mais 08 28,57 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dos 28 participantes 3,57% (01) trabalham na instituição há menos de 1 ano, 3,57% 

(01) trabalham entre 01 a 05 anos, 28,57% (08) trabalham entre 6 a 9 anos, 10,71% 

(03) trabalham entre 10 a 19 anos, 25,0% (07) trabalham entre 20 a 29 anos e 

28,57% (08) trabalham 30 anos ou mais. 

 

Na Tabela 6 observa-se a distribuição dos participantes da pesquisa pelo tempo que 

ocupa o cargo. 

 

Tabela 6 
Distribuição dos participantes por tempo que ocupa o cargo  

Tempo que ocupa o cargo Número Porcentagem 

Menos de 1 ano 06 21,43 

1 a 2 anos 09 32,14 

2 a 4 anos 06 21,43 

5 anos 01 3,57 

17 anos 01 3,57 

Não respondeu 05 17,86 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dos participantes, 21,43% (06) ocupam o cargo atual há menos de 1 ano, 32,14% 

(09) ocupam o cargo atual entre 1 e 2 anos, 21,43% (06) ocupam o cargo atual entre 

2 a 4  anos, 3,57% (01) há mais de 5 anos, 3,57% (01) há 17 anos e 17,86% (05) 

não responderam. 

 

A Tabela 7 apresenta a distribuição dos participantes que já ocuparam ou não outros 

cargos de gestão. 
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Tabela 7 
Distribuição dos participantes que ocuparam outros cargos de gestão 

Já ocuparam outros cargos de gestão Número Porcentagem 

Sim 20 71,43 

Não 08 28,67 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Dos participantes, 71,43 % (20) já ocuparam outros cargos de gestão e apenas 

28,67% (08) não ocuparam nenhum outro cargo de gestão. 

 

Observando-se estes dados, pode-se resumir o perfil sociodemográfico dos 

participantes desta pesquisa da seguinte forma: maior concentração gestores, 

78,57% (22) na faixa etária de 46 a 60 anos de idade; em relação ao gênero, a 

maioria, 78,57% (22), são do sexo masculino e apenas 21,43% (06) do sexo 

feminino; 71,43% (20) cursaram doutorado; 53,57% (15) trabalham na instituição há 

mais de 20 anos e apenas 7,141% (02) há menos de 5 anos; 75% (21) ocupam o 

cargo atual pelo período de 2 a 4 anos e 71,43% (20) já ocuparam outros cargos de 

gestão – esses percentuais demonstram que os profissionais que ocupam cargos de 

gestão lotados na Escola de Minas possuem considerável experiência na área que 

atuam. 

 

Para Pinchot (1989), intraempreendedores podem ser jovens, estar em meio de 

carreira ou próximos da aposentadoria, a idade não importa, ser intraempreendedor 

é, na verdade, um estado de espírito. Subentende-se que se o mesmo possuir 

características empreendedoras pode ser treinado para usá-las não importando 

idade, mas sim o seu conhecimento na área em que atua, pressupondo-se assim 

que seja ponto positivo para aqueles que têm mais tempo de serviço. 

 

4.2.2 Conhecimento dos profissionais com relação ao empreendedorismo 

 

A segunda parte do roteiro de entrevistas possui quatro questões abertas referentes 

ao conhecimento dos profissionais com relação ao empreendedorismo: 2.1 - O que 

você entende por empreendedorismo? 2.2 - O que é um empreendedor no ambiente 

universitário? 2.3 - Você considera o empreendedorismo importante como forma de 

gestão nas universidades? e 2.4 - O que você propõe como ação empreendedora na 

universidade?   
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Na Figura 13 estão relacionados as ECH e as IC da primeira questão (O que você 

entende por empreendedorismo?). Em seguida serão reportados os resultados 

qualitativos e quantitativos desta Questão. 

 

Entrevistado Expressões-chave Ideias Centrais Categorias 

01 É a motivação para inovar, mudar 
e criar. 

Motivação para inovar, mudar e 
criar. 

A 

02 É a arte de planejar, gerenciar e 
concluir projetos que resultem na 
promoção do desenvolvimento 
econômico e social de um país. 

Planejar, gerenciar e concluir 
projetos que resultem no 
desenvolvimento econômico e 
social de um país. 

B 

03 Ter ideias e concretizá-las. Ter ideias e concretizá-las. B 

04 Desenvolver e implementar 
atividades e procedimentos que 
tragam ganhos e desenvolvimento. 

Desenvolver e implementar 
atividades e procedimentos que 
tragam ganhos e 
desenvolvimento. 

B 

05 É um processo de criar algo 
diferente e com valor, havendo 
dedicação quanto ao tempo e 
esforço necessário, assumindo os 
riscos financeiros, psicológicos e 
sociais correspondentes e 
recebendo recompensas da 
satisfação econômica e pessoal. 

Processo de criar algo diferente 
assumindo riscos, recebendo 
recompensa econômica e 
pessoal. 

B 

06 Iniciativa para desenvolver 
projetos, negócios etc. 

Iniciativa para desenvolver 
projetos. 

B 

07 É o processo organizado de 
criação de uma empresa ou um 
negócio. 

Processo organizado de criação 
de uma empresa ou um negócio. 

C 

08 A busca por soluções fora do lugar 
comum. 

Busca por soluções fora do lugar 
comum. 

A 

09 Transformação de conhecimento 
geral (não apenas científico) em 
negócio lucrativo. 

Transformação do conhecimento 
em negócio lucrativo. 

C 

10 Capacidade de um indivíduo de 
realizar e/ou concretizar projetos. 

Concretizar projetos. B 

11 Capacidade de conceber novas 
oportunidades de negócios no 
mercado, estruturá-las e colocá-las 
em operação assumindo os riscos 
inerentes ao mercado. 

Conceber novas oportunidades 
de negócios no mercado, 
estruturá-las e colocá-las em 
operação assumindo os riscos 
inerentes. 

C 

12 Habilidades para novas ideias, 
construção e gerenciamento de 
projetos. 

Habilidades para novas ideias, 
construção e gerenciamento de 
projetos. 

B 

13 O administrador que tem uma 
visão nova a respeito de 
problemas antigos, sugerindo 
soluções em setores onde antes 
não se obtinham muitos 
resultados. 

Visão nova a respeito de 
problemas antigos. 

A 

14 Capacidade de transformar ideias 
em negócios. 

Transformar ideias em negócios. C 

15 Capacidade de desenvolver novos 
negócios. 

Desenvolver novos negócios. C 

16 Práticas vinculadas ao 
gerenciamento e desenvolvimento 

Gerenciamento e 
desenvolvimento de negócios. 

C 
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Entrevistado Expressões-chave Ideias Centrais Categorias 

de negócios. 

17 Capacidade de planejar, organizar 
e gerir uma empresa. 

Planejar, organizar e gerir uma 
empresa. 

C 

18 Realizar uma tarefa com iniciativa, 
iniciar novos serviços, ter liberdade 
de criar, modificar,... 

Iniciativa para realizar tarefas e 
novos serviços. 
 

A 

19 É a capacidade de gerir recursos 
(financeiros, equipamentos e 
pessoas) de maneira criativa, 
produtiva e inovadora. 

Gerir recursos de maneira 
criativa, produtiva e inovadora. 

A 

20 Capacidade de identificação de 
mercados potenciais (em 
crescimento) e de inovação para 
atrair novos clientes e superar a 
concorrência. 

Identificação de mercados 
potenciais e de inovação. 

A 

21 É um processo que faz com que 
uma pessoa desenvolva um 
negócio próprio ou faça de tudo 
para promover uma ideia, produto 
ou serviço mesmo quando não é 
dono de seu próprio negócio, isto 
pode acontecer até mesmo sem 
uma formação acadêmica 
específica. 

1ª Desenvolver de um negócio 
próprio. 
 
 2ª Promover ideias, produtos ou 
serviços mesmo quando não é 
dono de seu próprio negócio. 

D 

22 É o ato de mobilizar recursos e 
correr riscos criando oportunidades 
para iniciar negócios ou difundir 
ideias e produtos. 

1ª É o ato de mobilizar recursos e 
correr riscos.  
 
2ª Criar oportunidades para 
iniciar negócios ou difundir ideias 
e produtos. 

C 

23 São habilidades e competências 
que determinadas pessoas 
possuem que a impulsionam para 
abrir um negócio ou melhorar um 
negócio já existente gerando 
resultados positivos. 

1ª Abrir um negócio. 
 
2ª Melhorar um negócio já 
existente gerando resultados 
positivos. 

D 

24 Antigamente pensava que 
empreendedorismo se relacionava 
somente à criação de novos 
negócios, mas hoje penso que 
empreendedorismo está mais 
ligado a uma atitude que leva as 
pessoas a concretizar projetos 
pessoais ou da empresa em que 
esteja inserido, criando 
oportunidades de crescimento 
econômico. 

1ª Criação de novos negócios. 
 
2ª É o ato de mobilizar projetos 
pessoais ou da empresa em que 
esteja inserido, criando 
oportunidades de crescimento 
econômico. 

D 

25 Entendo que o empreendedorismo 
está relacionado com a criação de 
empresas, mas também está 
relacionado com a criação de 
novas ações, serviços ou produtos 
em uma empresa já existente. 

1ª Criação de empresas. 
 
2ª Criação de novas ações, 
serviços ou produtos em uma 
empresa já existente. 

D 

26 É identificar oportunidades e 
buscar os recursos para 
transformá-las em negócio 
lucrativo, seja abrindo um novo 
negócio, seja implementando um 

1ª Identificar oportunidades e 
busca os recursos para 
transformá-las em negócio 
lucrativo. 
2ª Abrir um novo negócio ou 

D 
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Entrevistado Expressões-chave Ideias Centrais Categorias 

negócio já existente. implementar um já existente.  

27 O empreendedorismo não é 
somente querer abrir um negócio, 
mas também fazer alguma coisa 
diferente para resolver problemas 
da sociedade, estimulando a 
economia do país. 

1ª Abrir um negócio. 
2ª Fazer alguma coisa diferente 
para resolver problemas da 
sociedade, estimulando a 
economia do país. 

D 

28 Refere-se às pessoas que iniciam 
algo novo gerando resultados 
positivos. 

Iniciar algo novo gerando 
resultados positivos. 

B 

Figura 13 - ECH e IC - Resultados Qualitativos da Questão 2.1 - O que você 
entende por empreendedorismo? 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

AS IC de sentido semelhante ou complementar foram agrupadas em quatro 

categorias, denominadas por uma expressão síntese que indicou o sentido dos 

depoimentos reunidos, conforme pode ser observado na Tabela 8, bem como o 

resultado quantitativo desta questão.  

 

Tabela 8 
Categorias e IC - Resultados Quantitativos da Questão 2.1 - O que você entende por 
empreendedorismo? 

 
Categoria 

 
Ideias Centrais 

Resultados  
Quantitativos 

Número Porcentagem 

A Motivação para inovar, mudar e criar. 06 21,43 

B Desenvolvimento de ideias, projetos e serviços. 08 28,57 

C Criação de uma empresa ou negócio. 08 28,57 

D Implementação de produtos e serviços em uma empresa 
já existente. 

06 21,43 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Das 28 respostas, 21,43% (06) foram agrupadas na Categoria A “Motivação para 

inovar, mudar e criar”, 28,57% (08) na Categoria B “Desenvolvimento de ideias, 

projetos e serviços”, 21,43% (06) na Categoria C “Criação de uma empresa ou 

negócio” e 28,57% (08) na categoria D “Criação de novos negócios ou 

implementação de produtos e serviços em uma empresa já existente”.  

 

O número e a porcentagem das respostas demonstram a intensidade e a amplitude 

das opiniões dos gestores a respeito da pergunta.  São atributos quantitativos na 

metodologia do DSC: a intensidade (força) permite conhecer o grau de 

compartilhamento de uma ideia entre os profissionais e a amplitude (espalhamento) 

permite conhecer a difusão da ideia (Lefèvre & Lefèvre, 2015). 
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A Tabela 8 revela que as ideias e definições relativas a esta questão estão 

compartilhadas e distribuídas de forma bastante homogênea entre os pesquisados e 

que elas não são divergentes, mas sim complementares. 

 

Na sequência são apresentados os quatro DSC redigidos a partir da categorização 

das IC referentes às respostas referentes à Questão 2.1 - O que você entende por 

empreendedorismo? 

 

IC – Motivação para inovar, mudar e criar. 

DSC 1 – Acho que empreendedorismo é a motivação para inovar, mudar e 
criar, está relacionado com a iniciativa para realizar tarefas e novos serviços. 
É a capacidade de identificação de mercados potenciais para atrair novos 
clientes e superar a concorrência, tendo uma visão nova a respeito de 
problemas antigos, buscando soluções onde antes não se obtinham muitos 
resultados. Enfim, é a capacidade de gerir recursos (financeiros, 
equipamentos e pessoas) de maneira criativa, produtiva e inovadora. 
 

O DSC 1 revela que os respondentes relacionam empreendedorismo com inovação, 

criatividade e visão. 

 

Filion (1999) ressalta que Schumpeter (1928) associou o empreendedorismo à 

inovação, para este autor a essência do empreendedorismo está na percepção e no 

aproveitamento das nossas oportunidades no âmbito dos negócios e tem sempre 

tem a ver com criar uma nova forma de uso dos recursos em que eles sejam 

deslocados de seu emprego tradicional e sujeitos a novas combinações. 

 

O empreendedorismo também está associado à criatividade, Filion (1999) esclarece 

que muitas vezes é a necessidade ou uma cultura empreendedora inserida em 

determinado contexto que leva o empreendedor potencial a desenvolver a sua 

criatividade. O potencial criativo já existia como existe em muitos de nós, mas foram 

as circunstâncias que estimularam o seu surgimento.  

 

A visão é definida por Filion (1993) como uma imagem projetada do futuro, é uma 

projeção do lugar que o empreendedor deseja que seu produto ou serviço venha a 

ocupar no mercado. É, também, uma imagem do tipo da organização necessária 
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para alcançar esse objetivo, em suma, visão refere-se a onde o empreendedor 

deseja conduzir seu empreendimento.  

 

Fonseca (2010) alerta que é bastante comum que as estruturas burocráticas e o 

foco no resultado no curto prazo inibam de certa forma a criatividade e a inovação, 

impedindo a geração de novos negócios e produtos. As organizações que 

reconhecem estes fatores críticos buscam introduzir a cultura e o comportamento 

intraempreendedor. 

 
IC – Desenvolvimento de ideias, projetos e serviços. 

DSC 2 – Entendo que empreendedorismo é o processo de iniciar algo novo 
gerando resultados positivos. É a iniciativa e habilidade para planejar, 
gerenciar e concluir ideias e projetos assumindo todos os riscos previsíveis. 
Refere-se às pessoas que iniciam e desenvolvem atividades gerando 
resultados que resultem na promoção do desenvolvimento econômico pessoal 
e social.  
 

Analisando o DSC 2, observa-se que o pensamento coletivo dos gestores revela que 

o empreendedorismo está relacionado ao desenvolvimento de ideias, projetos e 

serviços. 

 

Dornelas (2008) esclarece que empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e 

processos que em conjunto levam à transformação de ideias em oportunidades, 

compartilhando esse conceito, Filion (1999) complementa que empreendedores são 

indivíduos que precisam continuar a aprender, não somente o que está acontecendo 

no seu ambiente, mas a detectar novas oportunidades e tomar as decisões para 

implementá-las. Para este autor os empreendedores são pessoas que geram ou 

aproveitam oportunidades e criam valor tanto para si como para a sociedade.  

 

IC – Criação de uma empresa ou negócio. 

DSC 3 – Penso que o empreendedorismo é a capacidade de transformar 
ideias em negócios, por meio de práticas vinculadas ao planejamento, gestão 
e desenvolvimento de um negócio ou produto, ou seja, é um processo 
organizado de criação de uma empresa ou um negócio lucrativo assumindo 
os riscos inerentes. 
 

Complementarmente ao que foi abordado no DSC 2, observa-se que os 

entrevistados no DSC 3 entendem que o empreendedorismo está ligado 
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transformação de ideias em oportunidades, mas por meio da criação de uma nova 

empresa ou negócio, assumindo os riscos inerentes ao processo. Conforme 

explicado por Filion (1999), os empreendedores, como forma de serem bem 

sucedidos, minimizam os riscos associados às suas decisões, são pessoas que 

tendem assumir riscos moderados e minimizar incertezas nos seus processos de 

tomadas de decisões. 

 

IC – Implementação de produtos e serviços em uma empresa já existente. 

DSC 4 – Antigamente pensava que empreendedorismo se relacionava 

somente à criação de novos negócios, mas hoje penso que 

empreendedorismo está mais ligado a uma atitude que leva as pessoas a 

concretizarem projetos pessoais ou da empresa em que esteja inserido, 

criando oportunidades de crescimento econômico, ou seja, são habilidades e 

competências que nos impulsionam e nos ajudam a identificara oportunidades 

e buscar os recursos para transformá-las em negócio lucrativo. Enfim, o 

empreendedorismo não é somente querer abrir um negócio, mas também 

promover uma ideia, produto ou serviço para resolver problemas da 

sociedade, estimulando a economia do país, mesmo quando não é dono de 

seu próprio negócio, isto pode acontecer até mesmo sem uma formação 

acadêmica específica. 

 

Pelo DSC4 percebe-se que o pensamento coletivo dos sujeitos da pesquisa vai ao 

encontro ao pensamento de autores como Pinchot (1989), Filion, (2004) e 

McClelland (1972), que consideram que os empreendedores são pessoas que criam 

novos negócios, mas podem também inovar dentro dos negócios já existentes, 

exercendo controle sobre uma produção que não seja só para seu consumo 

pessoal. 

 

Na Figura 14 estão relacionados as ECH e as IC da segunda questão (O que é um 

empreendedor no ambiente universitário?). Em seguida serão reportados os 

resultados qualitativos e quantitativos desta Questão. 
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Entrevistado Expressões-chave Ideias Centrais Categorias 

01 É ser proativo para cultivar as 
relações entre o ensino, a 
pesquisa e a inovação.  

É ser proativo para cultivar as 
relações entre o ensino, a 
pesquisa e a inovação. 

A 

02 Aquele agente que elabora, 
implanta, gerencia projetos de 
interesse da comunidade 
universitária, aquele que propicia 
o desenvolvimento econômico e 
social da comunidade 
universitária. 

1ª Aquele que elabora, implanta, 
gerencia projetos de interesse da 
comunidade universitária. 
 
2ª Aquele que propicia o 
desenvolvimento econômico. 

B 

03 São os pesquisadores. São os pesquisadores.  

04 Um desenvolvedor de atividades 
e procedimentos. 

Um desenvolvedor de atividades e 
procedimentos. 

D 

05 Como já disse, no que entendo, 
seria a dedicação no trabalho 
para um bom desenvolvimento. 

Dedicação para um bom 
desenvolvimento no trabalho. 

E 

06 Alguém que a partir do ambiente 
de pesquisa da universidade 
gera/investiga oportunidades de 
aplicação dos conhecimentos 
obtidos. 

Alguém que gera/investiga 
oportunidades de aplicação dos 
conhecimentos obtidos. 

C 

07 São as ações inovadoras da 
pesquisa tecnológica 
incentivando os alunos a criarem 
novos negócios que traduzem as 
inspirações para o futuro. 

É agir de maneira inovadora na 
pesquisa tecnológica e incentivar 
os alunos a criarem novos 
negócios que traduzem as 
inspirações para o futuro. 

A 

08 Um gestor não burocrático. Um gestor não burocrático. D 

09 Aquele que coloca seu 
conhecimento científico à 
disposição da comunidade, 
sobretudo da indústria. 

Aquele que coloca seu 
conhecimento científico à 
disposição da comunidade. 

C 

10 Pessoa capaz de inovar e 
acompanhar as transformações 
do mundo, adaptando-se a elas. 

Pessoa capaz de inovar e 
acompanhar as transformações 
do mundo, adaptando-se a elas. 

D 

11 Aquele capaz de conceber novas 
formas de transmissão do 
conhecimento sedimentado, 
aquele capaz de detectar novas 
necessidades do mercado, em 
termos de conhecimento e 
habilidades de empreendê-las. 

1ª Aquele capaz de conceber 
novas formas de transmissão do 
conhecimento. 
 
2ª Aquele capaz de detectar 
novas necessidades do mercado. 

C 

12 Alguém com novas ideias, capaz 
de desenvolver e realizar novas 
ideias. 

Alguém com capacidade de 
desenvolver e realizar novas 
ideias. 

D 

13 Não perder o foco diante das 
adversidades sociopolíticas e 
econômicas, agindo no momento 
certo de acordo com as 
necessidades do futuro ou 
eminentes. 

É não perder o foco diante das 
adversidades sociopolíticas e 
econômicas agindo no momento 
certo de acordo com as 
necessidades do futuro. 

A 

14 Profissional proativo no ambiente 
de pesquisa, extensão, estudantil 
(entidades). 

Profissional proativo no ambiente 
de pesquisa, extensão e 
estudantil. 

A 

15 Pessoa que tem capacidade de 
desenvolver novos processos, 
novos produtos, novos 
procedimentos didáticos, novos 
cursos etc. 

Pessoa que tem capacidade de 
desenvolver novos processos, 
novos produtos, novos 
procedimentos didáticos e novos 
cursos. 

C 
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Entrevistado Expressões-chave Ideias Centrais Categorias 

16 Profissional ou setor que trata da 
gestão e desenvolvimento de 
projetos e negócios. 

Profissional que trata da gestão e 
desenvolvimento de projetos e 
negócios. 

B 

17 Planejar suas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 
Gerir as atividades e avaliar. 

1ª É planejar suas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 
2ª Gerir as atividades e avaliar. 

C 

18 Implementar novas técnicas no 
aprendizado para formar melhor 
o futuro profissional. 

Implementar novas técnicas no 
aprendizado para formar melhor o 
futuro profissional. 

C 

19 É o profissional que consegue 
cumprir além das suas 
atribuições e buscar melhorias 
nos setores da universidade, de 
modo a atender os seus três 
objetivos: ensino, pesquisa e 
extensão. 

1ª Profissional que consegue 
cumprir além das suas 
atribuições. 
2ª Profissional que busca 
melhorias nos setores da 
universidade, de modo a atender 
os seus três objetivos: ensino, 
pesquisa e extensão. 

E 

20 Um inovador com visão de futuro. É ser um inovador com visão de 
futuro. 

A 

21 Empreendedores são agentes de 
mudança capazes de 
desenvolver empresas com maior 
capacidade de geração de 
riquezas, oferecendo o mais 
estimulante ingrediente para o 
desenvolvimento social: o 
trabalho. 

É ser um agente de mudança de 
mudança capaz de desenvolver 
empresas com maior capacidade 
de geração de riquezas 
oferecendo o mais estimulante 
ingrediente para o 
desenvolvimento social: o 
trabalho. 

E 

22 É uma pessoa que estimula a 
postura crítica, a 
contextualização do ensino com a 
cultura local e o desenvolvimento 
de redes sociais baseadas na 
confiança por meio de uma 
relação dialógica de ensino-
aprendizagem. 

Pessoa que estimula a postura 
crítica, a contextualização do 
ensino com a cultura local e o 
desenvolvimento de redes sociais 
por meio de uma relação dialógica 
de ensino-aprendizagem. 

C 

23 Não respondeu ----------------------- ---------- 

24 Aquele que estimula o ensino 
crítico e contextualizado, para 
que não se formem somente 
gestores de recursos com um 
conteúdo puramente técnico-
científico, mas sim pessoas 
capazes de propor ideias 
inovadoras em benefício comum 
(estreitar relação entre 
conhecimento científico e 
motivação para o 
empreendedorismo). 

Aquele que estimula o ensino 
crítico e contextualizado para que 
não se formem somente gestores 
de recursos com um conteúdo 
puramente técnico-científico, mas 
gestores capazes de propor ideias 
inovadoras em benefício comum. 

C 

25 É estabelecer novas diretrizes 
organizando seus procedimentos 
internos já existentes ou criando 
novos procedimentos 
estabelecendo assim um 
ambiente propício à inovação em 
todos os segmentos (ensino, 
pesquisa e extensão). 

É estabelecer novas diretrizes 
organizando seus procedimentos 
internos já existentes ou criando 
novos procedimentos criando um 
ambiente propício à inovação. 

D 

26 É aquele que promove a 
transformação de conhecimentos 

Aquele que promove a 
transformação de conhecimentos 

C 



75 

 

 

Entrevistado Expressões-chave Ideias Centrais Categorias 

em produtos ou serviços, 
contribuindo para o crescimento 
da economia, melhoria da 
qualidade de vida da população, 
para competitividade das 
empresas etc. 

em produtos ou serviços, 
contribuindo para o crescimento 
da economia, melhoria da 
qualidade de vida da população e 
para competitividade das 
empresas. 

27 Aquele que estimula e permite 
ações inovadoras tanto dos 
servidores como do corpo 
docente. 

Aquele que estimula e permite 
ações inovadoras tanto dos 
servidores como do corpo 
docente. 

D 

28 Aquele que tem competência e 
habilidade para criar, coordenar e 
realizar projetos. 

Aquele que tem competência e 
habilidade para criar, coordenar e 
realizar projetos. 

B 

Figura 14 - ECH e IC - Resultados Qualitativos da Questão 2.2 - O que é um 
empreendedor no ambiente universitário? 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

AS IC de sentido semelhante ou complementar foram agrupadas em quatro 

categorias, denominadas por uma expressão síntese que indicou o sentido dos 

depoimentos reunidos, conforme pode ser observado na Tabela 9, bem como o 

resultado quantitativo desta questão.  

 

Tabela 9 
Categorias e IC - Resultados Quantitativos da Questão 2.2 - O que é um 
empreendedor no ambiente universitário? 

 
Categoria 

 
Ideias Centrais 

Resultados  
Quantitativos 

Número Porcentagem 

A Ter visão de futuro. 05 17,86 

B Elaborar, implantar e gerenciar projetos. 03 10,71 

C Conceber e promover novas formas de transmissão do 
conhecimento. 

09 32,14 

D Ser um gestor não burocrático. 06 21,43 

E Ser dedicado ao trabalho. 03 10,71 

--- Sem resposta. 01 3,57 

--- Resposta que não se enquadrou em nenhuma 
categoria. 

01 3,57 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dos 28 respondentes, obteve-se a seguinte categorização: 17,86% (05) das 

respostas foram agrupadas na Categoria A “Ter visão de futuro”, 10,71% (03) na 

Categoria B “Elaborar, implantar e gerenciar projetos”, 31,14% (09) na Categoria C 

“Conceber e promover novas formas de transmissão de conhecimento”, 21,43% (06) 

na categoria D “Ser um gestor não burocrático”, 10,71% (03) na Categoria E “Ser 

dedicado ao trabalho”, 7,14% (02) corresponderam a uma questão sem resposta e 

uma resposta que não se enquadrou em nenhuma categoria. 
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A Tabela 9 revela que as ideias e definições relativas a esta questão não estão 

compartilhadas (intensidade/força) e difundidas (amplitude/espalhamento) de forma 

tão homogênea entre os pesquisados como na questão anterior – a maior 

predominância foi de respostas na Categoria C “Conceber e promover novas formas 

de transmissão de conhecimento”. 

 

Na sequência são apresentados os cinco DSC redigidos a partir da categorização 

das IC referentes às respostas referentes à Questão 2.2 - O que é ser um 

empreendedor no ambiente universitário? 

 

IC – Ter visão de futuro. 

DSC 1 – Penso que um empreendedor no ambiente universitário é aquele 
profissional que tem visão de futuro. Ele não perde o foco diante das 
adversidades sociopolíticas e econômicas agindo no momento certo de 
acordo com as necessidades do futuro; ele age de maneira inovadora na 
pesquisa tecnológica e incentiva os alunos a criarem novos negócios que 
traduzem as inspirações para o futuro, enfim é um profissional proativo que 
cultiva as relações entre o ensino, a pesquisa e a inovação. 

 

O DSC 1 revela que os gestores definem que ser um empreendedor no ambiente 

universitário é ter visão de futuro. Para Filion (1999) o termo visão “denota 

habilidade em definir e alcançar objetivos – a diferença entre um sonho e uma visão 

é o fato de a visão ser uma forma realista e alcançável de sonho – em outras 

palavras, imagem desejada de uma situação futura”. 

 

IC – Elaborar, implantar e gerenciar projetos. 

DSC 2 – No que eu entendo um empreendedor no ambiente universitário é 
aquele profissional que tem competência e habilidade para elaborar, implantar 
e gerenciar projetos e negócios de interesse da comunidade universitária, 
propiciando, consequentemente, o desenvolvimento econômico e social.  

 

Percebe-se pelo DSC 2 que os gestores relacionam  o empreendedorismo no 

ambiente universitário com elaboração de projetos de interesse da comunidade 

universitária e o desenvolvimento econômico e social. Este discurso pode ser 

esclarecido por Nunes (2010) ao destacar que o empreendedorismo é um 

movimento resultante da ação empreendedora de algumas pessoas, acarretando em 

geração de empregos, criação de renda e aumento da economia. 
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IC – Conceber e promover novas formas de conhecimento. 

DSC 3 – Para mim, um empreendedor no ambiente universitário é aquele 
concebe e promove novas formas de transmissão e aplicação do 
conhecimento e o coloca à disposição da comunidade. É aquele profissional 
que estimula o ensino crítico e contextualizado para que não se formem 
somente gestores de recursos com um conteúdo puramente técnico-científico, 
mas gestores capazes de propor ideias inovadoras em benefício comum. 
Enfim, é aquele que promove a transformação de conhecimentos em produtos 
ou serviços, contribuindo para o crescimento da economia, melhoria da 
qualidade de vida da população e para competitividade das empresas. 

 

O DSC 3 indica que os gestores relacionam  o empreendedorismo no ambiente 

universitário com a concepção e promoção de novas formas de conhecimento. 

Neste contexto Meyer Jr. et al. (2009) abordam que a sociedade atual destaca-se 

pelo capital intelectual, um fator estratégico e diferenciador entre as organizações –  

o conhecimento é o principal recurso que uma organização, país ou região pode 

dispor para manter-se atuante, produtiva e relevante para a sociedade.  

 

Este fato coloca as IFES, por definição “organizações do conhecimento”, no centro 

das transformações na sociedade atual, no entanto os autores enfatizam que os 

gestores universitários precisam alinhar as universidades às demandas de uma nova 

realidade para direcioná-las ao futuro. 

 

IC – Ser um gestor não burocrático. 

DSC 4 – No meu entendimento, um empreendedor no ambiente universitário, 
é um gestor não burocrático, ou seja, é aquele profissional capaz de 
estabelecer novas diretrizes, seja organizando os procedimentos internos já 
existentes, seja concebendo e desenvolvendo novos procedimentos, 
estabelecendo assim um ambiente propício à inovação, estimulando ações 
inovadoras tanto dos servidores como do corpo docente. 

 

Analisando-se o DSC 4 percebe-se que os gestores entendem que a burocracia não 

condiz com o ambiente empreendedor. Ao abordar este tema Hashimoto (2006) 

defende que quando um funcionário empreendedor tem uma ideia, cabe a ele 

mesmo procurar viabilizar o seu projeto – estudar o potencial gerado pela ideia, 

montar sua equipe, obter recursos e por em prática seu projeto com o mínimo de 

controle por parte da organização e à organização cabe facilitar cabe facilitar esse 

processo e não impedi-lo ou dificultá-lo por meio da burocracia. 
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IC – Ser dedicado ao trabalho. 

DSC 5 – Acho que um empreendedor no ambiente universitário é aquele 
profissional que se dedica para o bom desenvolvimento do trabalho, ele 
consegue ir além das suas atribuições, buscando melhorias nos setores da 
universidade, de modo a atender os seus três objetivos: ensino, pesquisa e 
extensão. É um agente de mudança que oferece o mais estimulante 
ingrediente para o desenvolvimento social: o trabalho. 

 

Pelo DSC 5 observa-se os gestores relacionam o empreendedorismo no ambiente 

universitário com a dedicação ao trabalho. Este é um padrão de comportamento que 

pode ser compreendido como comprometimento – uma das CCE’s apontadas por 

McClelland (1972), que pode ser definida pelo esforço e responsabilidade pessoal 

despendidos pelo empreendedor para alcançar os seus objetivos e metas. 

 

Para Wolf (2014) o grande desafio da gestão nas organizações é gerar e sustentar o 

comprometimento dos colaboradores, o que só é possível se eles sentirem que sua 

relação com as organizações lhes agrega valor também. O autor esclarece que é 

uma “uma via de mão dupla: a organização necessita do capital intelectual, o 

elemento humano para construir e manter diferenciais competitivos, gerando em 

contrapartida mais atenção ao desenvolvimento das competências empreendedoras 

nos indivíduos”. 

 

Na Figura 15 estão relacionados as ECH e as IC da terceira questão (Você 

considera o empreendedorismo importante como forma de gestão nas 

universidades?). Em seguida serão reportados os resultados qualitativos e 

quantitativos desta Questão. 

  

Entrevistado Expressões-chave Ideias Centrais Categorias 

01 Sim. Acredito que o 
empreendedorismo é a forma 
cultivar as relações entre o 
ensino, a pesquisa e a extensão. 
É um estímulo à inovação e 
criatividade. 

Sim. O empreendedorismo é a 
forma cultivar as relações entre o 
ensino, a pesquisa e a extensão. É 
um estímulo à inovação e 
criatividade. 

A 

02 Sim. As ações resultantes do 
empreendedorismo sempre 
levam ao crescimento e 
aperfeiçoamento das técnicas ou 
do meio existente nas 
universidades. 

Sim. As ações resultantes do 
empreendedorismo sempre levam 
ao crescimento e aperfeiçoamento 
das técnicas ou do meio existente 
nas universidades. 

A 

03 Sim. No meu entendimento se 
não houver o empreendedorismo 

Sim. Sem o empreendedorismo a 
universidade torna-se apenas um 

A 
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Entrevistado Expressões-chave Ideias Centrais Categorias 

a universidade torna-se apenas 
um colégio de 3º grau. 

colégio de 3º grau. 

04 Não respondeu. -------------------------------- ---------- 

05 Sim. Com uma gestão de forma 
empreendedora tem-se um bom 
desenvolvimento do trabalho e 
no final a uma grande satisfação 
de todos. 

Sim. Uma gestão empreendedora 
é importante para o bom 
desenvolvimento do trabalho. 

A 

06 Sim. Pois uma gestão 
empreendedora propicia 
iniciativas empreendedoras. 

Sim. Pois uma gestão 
empreendedora propicia iniciativas 
empreendedoras. 

A 

07 Sim. Pelo fato de já existirem 
vários casos de incubadoras de 
empresas (a UFOP já participa) 
em centros universitários, que 
são lugares onde alunos, 
professores, pesquisadores e 
empresas se conectam visando 
a criação de novos negócios. 

Sim. Os centros universitários são 
lugares onde alunos, professores, 
pesquisadores e empresas se 
conectam visando a criação de 
novos negócios. 

C 

08 Sim. No contexto que entendo, 
por meio do empreendedorismo, 
pode-se chegar a soluções 
efetivas e ótimas para a 
instituição. 

Sim. Por meio do 
empreendedorismo pode- se 
chegar a soluções efetivas para a 
instituição. 

A 

09 Sim, pois uma gestão 
empreendedora pode ser um 
fator motivante (um estímulo à 
criatividade e à inovação) para 
os pesquisadores. 

Sim, pois uma gestão 
empreendedora pode ser um 
estímulo à criatividade e à 
inovação. 

A 

10 Sim. Por meio do 
empreendedorismo o gestor é 
capaz de inovar e acompanhar 
as transformações do mundo, 
adaptando-se a elas. 

Sim. Por meio do 
empreendedorismo o gestor é 
capaz de inovar e acompanhar as 
transformações do mundo, 
adaptando-se a elas. 

A 

11 Sim. Porque penso que as novas 
tecnologias e informações 
exigem um profissional da 
educação diferente daquele que 
se formava há 20 ou 30 anos, 
por isso a importância de se 
cultivar uma cultura 
empreendedora focada na 
melhoria dos serviços.  

Sim.  
1ª Porque as novas tecnologias e 
informações exigem um 
profissional da educação diferente 
daquele que se formava há 20 ou 
30 anos. 
2ª É importante cultivar uma 
cultura empreendedora focada na 
melhoria dos serviços. 

B 

12 Sim. O empreendedorismo como 
forma de gestão é importante 
para ultrapassar as limitações, 
barreiras e falta de recursos, 
pois as limitações e burocracias 
são muitas. Dessa forma, é 
preciso novas ideias e visões 
para se conseguir mais com os 
mesmos recursos e barreiras. 

Sim. O empreendedorismo é 
importante para ultrapassar as 
limitações, barreiras e falta de 
recursos, é preciso novas ideias e 
visões para se conseguir mais com 
os mesmos recursos e barreiras. 

A 

13 Sim. O empreendedorismo é 
fundamental para que seja 
possível ter uma visão ampla do 
ambiente micro e macro de onde 
se trabalha andando em 
conjunto com os objetivos da 

 
 
 

-------------------------------------- 

 
 
 

--------------- 
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Entrevistado Expressões-chave Ideias Centrais Categorias 

instituição. 

14 Sim. Uma gestão baseada no 
empreendedorismo pode suprir 
as dificuldades e lacunas 
(laboratoriais, de ensino e 
aprendizagem) próprias de uma 
instituição pública. 

Sim. Uma gestão baseada no 
empreendedorismo pode suprir as 
dificuldades e lacunas próprias de 
uma instituição pública. 

A 

15 Sim. Empreendedorismo pode 
resultar em desenvolvimento de 
novos produtos. 

Sim. Empreendedorismo pode 
resultar em desenvolvimento de 
novos produtos. 

C 

16 Sim. Deveriam ser apresentadas 
práticas de empreendedorismo 
aos estudantes de graduação. 

 
---------------------------------- 

 
---------- 

17 Sim.  ----------------------------------- ---------- 

18 Sim. Quanto mais inovador o 
sistema de gestão de uma 
universidade, maior o resultado, 
tanto no setor administrativo 
quanto no técnico. 

Sim. Quanto mais inovador o 
sistema de gestão de uma 
universidade, maior o resultado 
nos setores administrativo e 
técnico. 

B 

19 Sim. Porque as universidades 
devem ser espaços dinâmicos, 
criativos e inovadores já que são 
responsáveis pela formação de 
profissionais que irão atuar no 
mercado. O aluno leva para a 
sua vida profissional o 
referencial de organização da 
universidade onde ele se formou. 

Sim. Porque as universidades 
devem ser espaços dinâmicos, 
criativos e inovadores já que são 
responsáveis pela formação de 
profissionais que irão atuar no 
mercado.  

B 

20 Sim. Pois todos os gestores 
devem ter uma visão de futuro 
para auxiliar a tomada de 
decisões no presente. 

Sim. Pois todos os gestores devem 
ter uma visão de futuro para 
auxiliar a tomada de decisões. 

B 

21 Sim. Porque acho que poucas 
forças são capazes de mudar o 
perfil socioeconômico de um 
país. O empreendedorismo é a 
mais poderosa delas. A 
formação de cidadãos 
empreendedores é 
imprescindível para a criação de 
um mundo melhor, mais justo e 
equitativo. 

Sim. O empreendedorismo é uma 
força poderosa para mudar o perfil 
socioeconômico de um país.  
 

C 

22 Sim. Porque o 
empreendedorismo pode 
propiciar solução de problemas, 
gerar o desenvolvimento 
científico, social e econômico, 
geração de emprego, solução de 
problemas, etc. 

Sim. Porque o empreendedorismo 
pode propiciar solução de 
problemas, gerar o 
desenvolvimento científico, social e 
econômico e geração de emprego. 

C 

23 Sim. Uma gestão 
empreendedora pode resultar no 
desenvolvimento de uma cultura 
empreendedora. 

Sim. Uma gestão empreendedora 
pode resultar no desenvolvimento 
de uma cultura empreendedora. 

B 

24 Sim. Porque acredito que o 
ambiente acadêmico é um 
complemento do contexto 
familiar que redireciona o 
potencial e perfil empreendedor 

Sim. O ambiente acadêmico é um 
complemento do contexto familiar 
que redireciona o potencial e perfil 
empreendedor do estudante 
através da capacitação. 

B 
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Entrevistado Expressões-chave Ideias Centrais Categorias 

do estudante através da 
capacitação. 

25 Sim. O empreendedorismo deve 
ser incentivado nas 
universidades e pelas 
universidades para uma melhoria 
contínua dos serviços, tanto nos 
seus processos administrativos, 
quanto nas práticas de ensino, 
nas tecnologias empregadas, na 
busca de investimentos, etc. 

Sim. Porque leva a uma melhoria 
contínua dos serviços, tanto nos 
seus processos administrativos, 
quanto nas práticas de ensino, nas 
tecnologias empregadas e na 
busca de investimentos. 

B 

26 Sim. O empreendedorismo 
inserido numa universidade 
influencia o desenvolvimento de 
tecnologia, a difusão do 
conhecimento, o 
desenvolvimento econômico e 
assim tem mais impacto na 
sociedade. 

Sim. Porque influencia o 
desenvolvimento da tecnologia, a 
difusão do conhecimento e o 
desenvolvimento econômico. 

C 

27 Sim. Porque é uma forma de 
incentivar o empreendedorismo 
com fundamento técnico 
científico, tratando as ideias 
como oportunidade de 
crescimento econômico. 

Sim. Porque é uma forma de 
incentivar o empreendedorismo 
com fundamento técnico científico, 
tratando as ideias como 
oportunidade de crescimento 
econômico. 

B 

28 Sim. Porque é uma forma de 
despertar o potencial 
empreendedor de servidores e 
alunos. 

Sim. Porque é uma forma de 
despertar o potencial 
empreendedor de servidores e 
alunos. 

B 

Figura 15 - ECH e IC - Resultados Qualitativos da Questão 2.3 - Você considera o 
empreendedorismo importante como forma de gestão nas universidades? 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

AS IC de sentido semelhante ou complementar foram agrupadas em três categorias, 

denominadas por uma expressão síntese que indicou o sentido dos depoimentos 

reunidos, conforme pode ser observado na Tabela 10, bem como o resultado 

quantitativo desta questão.  

 

Tabela 10 
Categorias e IC - Resultados Quantitativos da Questão 2.3 - Você considera o 
empreendedorismo importante como forma de gestão nas universidades? 

 
Categoria 

 
Ideias Centrais 

Resultados  
Quantitativos 

Número Porcentagem 

A É uma forma de ultrapassar as limitações próprias de uma 
instituição pública. 

10 35,71 

B Pode resultar no desenvolvimento de uma cultura 
empreendedora. 

09 32,14 

C É uma força poderosa para mudar o perfil 
socioeconômico de um país. 

05 17,86 

--- Sem resposta. 02 7,14 

--- Resposta que não se enquadrou em nenhuma categoria. 02 7,14 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Dos 28 respondentes, obteve-se a seguinte categorização: 32,71% (10) das 

respostas foram agrupadas na Categoria A “É uma forma de ultrapassar as 

limitações próprias de uma instituição pública”, 32,14% (09) na Categoria B “Pode 

resultar no desenvolvimento de uma cultura empreendedora”, 17,86% (05) na 

Categoria C “É uma força poderosa para mudar o perfil socioeconômico de um país”, 

14,29% (04) corresponderam a duas questões sem resposta e duas respostas que 

não se enquadraram em nenhuma categoria. 

 

A Tabela 10 revela que as ideias e definições relativas a esta questão estão 

compartilhadas (intensidade/força) e difundidas (amplitude/espalhamento) de forma 

bastante homogênea entre os pesquisados. Como pode ser observado, há grande 

semelhança nas respostas, com maior predominância de respostas na Categoria A 

“É uma forma de ultrapassar as limitações próprias de uma instituição pública”, 

seguida pela Categoria B “Pode resultar no desenvolvimento de uma cultura 

empreendedora”. 

 

Na sequência são apresentados os três DSC redigidos a partir da categorização das 

IC referentes às respostas referentes à Questão 2.3 - Você considera o 

empreendedorismo importante como forma de gestão nas universidades? 

 

IC – É uma forma de ultrapassar as limitações próprias de uma instituição pública 

DSC 1 – Sim, pois o empreendedorismo como forma de gestão é importante 
para ultrapassar as limitações, barreiras e falta de recursos, suprindo as 
dificuldades e lacunas próprias de uma instituição pública. É preciso novas 
ideias e visões para se conseguir mais com os mesmos recursos. Uma gestão 
empreendedora propicia iniciativas empreendedoras, um bom 
desenvolvimento do trabalho, soluções efetivas para a instituição, enfim, é um 
estímulo à inovação e criatividade. Acredito que as ações resultantes do 
empreendedorismo sempre levam ao crescimento e ao aperfeiçoamento das 
técnicas ou do meio existente nas universidades, é uma de forma cultivar as 
relações entre o ensino, a pesquisa e a extensão. No meu entendimento se 
não houver o empreendedorismo a universidade torna-se apenas um colégio 
de 3º grau, por meio do empreendedorismo o gestor é capaz de inovar e 
acompanhar as transformações do mundo, adaptando-se a elas. 

 

IC – Pode resultar no desenvolvimento de uma cultura empreendedora. 

DSC 2 – Sim, pois uma gestão empreendedora pode resultar no 
desenvolvimento de uma cultura empreendedora. Penso que o 
empreendedorismo deve ser incentivado nas universidades e pelas 
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universidades para uma melhoria contínua dos serviços, tanto nos seus 
processos administrativos, quanto nas práticas de ensino, nas tecnologias 
empregadas e na busca de investimentos. Acredito que as universidades 
devem ser espaços dinâmicos, criativos e inovadores já que são responsáveis 
pela formação de profissionais que irão atuar no mercado; o ambiente 
acadêmico é um complemento do contexto familiar que redireciona o 
potencial e perfil empreendedor do estudante através da capacitação, uma 
vez que o aluno leva para a sua vida profissional o referencial de organização 
da universidade onde ele se formou. Acredito que quanto mais inovador o 
sistema de gestão de uma universidade, maior o resultado, tanto no setor 
administrativo quanto no técnico, uma vez que as novas tecnologias e 
informações exigem um profissional da educação diferente daquele que se 
formava há 20 ou 30 anos, por isso a importância de se cultivar uma cultura 
empreendedora focada na melhoria dos serviços, despertando e incentivando 
o potencial empreendedor de servidores e alunos com fundamento técnico 
científico, tratando as ideias como oportunidade de crescimento econômico. 

 

IC – É uma força poderosa para mudar o perfil socioeconômico de um país.  

DSC 3 – Sim, porque os centros universitários são lugares onde alunos, 
professores, pesquisadores e empresas se conectam visando o 
desenvolvimento de novos produtos e negócios. O empreendedorismo pode 
propiciar a difusão do conhecimento, a solução de problemas, gerar o 
desenvolvimento científico, tecnológico e a geração de emprego. Acho que o 
empreendedorismo é uma força poderosa para mudar o perfil socioeconômico 
de um país.   

 

Ficou bem evidenciado nos três DSC, que os pesquisados consideram o 

empreendedorismo uma importante forma de gestão nas universidades, seja porque 

o consideram importante para ultrapassar as limitações próprias de uma instituição 

pública ou porque pode resultar no desenvolvimento de uma cultura empreendedora 

ou por considerar o empreendedorismo uma força poderosa para mudar o perfil 

socioeconômico de um país 

 

Para Hashimoto (2006) o empreendedorismo requer uma profunda mudança no 

estilo de vida das organizações, uma vez que o impulso e a atitude empreendedora 

são mais que um estado de espírito ou resultado de um programa de ações de curto 

prazo – eles devem ser o resultado de um novo formato organizacional e um estilo 

diferenciado de gestão.  

 

Ainda segundo o autor, quando o impulso empreendedor vem apenas do íntimo da 

pessoa, ele procede de uma forte motivação interna e requer constante 
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retroalimentação, mas se isto acontece sem qualquer fonte de apoio externo, a 

atitude empreendedora passa a ser apenas uma iniciativa pessoal, por outro lado, se 

o impulso vem apenas do contexto organizacional, ele perde sua legitimidade 

porque se torna algo produzido apenas externamente. 

 

Na Figura 16 estão relacionados as ECH e as IC da quarta questão (O que você 

propõe como ação empreendedora na universidade?). Em seguida serão reportados 

os resultados qualitativos e quantitativos desta Questão. 

 

Entrevistado Expressões-chave Ideias Centrais Categorias 

01 Criar e cultivar um ambiente para 
a aprendizagem e a inovação. 

Criar e cultivar um ambiente para a 
aprendizagem e a inovação. 

A 

02 Devido à grande diversidade de 
ações empreendedoras na 
universidade, a pergunta precisa 
ser mais específica. 

---------------------------- ------ 

03 Mais trabalho e menos 
enganação. 

----------------------------- ------- 

04 Não respondeu ----------------------------- ------- 

05 Organização, planejamento, 
comportamento e qualidade. 

Organização, planejamento, 
comportamento e qualidade. 

A 

06 Melhorar a gestão das atividades 
pedagógicas, com um sistema 
de informação que promova 
comunicação entre alunos e 
professores, melhorar a 
disponibilidade de material 
didático, etc. 

Melhorar a gestão das atividades 
pedagógicas. 
 
  

A 

07 Incentivar o trabalho das 
consultorias juniores com os 
pesquisadores. 

Incentivar o trabalho das 
consultorias juniores. 

B 

08 Não respondeu ----------------------------- -------- 

09 Não respondeu ----------------------------- -------- 

10 Não respondeu ----------------------------- -------- 

11 Desenvolvimento de novas 
tecnologias para a realização 
das atividades clássicas da 
Engenharia de Minas. 

Desenvolvimento de novas 
tecnologias. 

A 

12 Investir em novas formas de 
gestão, principalmente dos 
recursos humanos, uma vez que 
o desenvolvimento do quadro de 
pessoal (promover programas de 
capacitação eficientes) é um item 
importante para se conseguir a 
adequação do contexto da 
instituição com as demandas do 
serviço. 

Investimento na gestão dos 
recursos humanos. 

C 

13 Entre as inúmeras formas de 
empreendedorismo uma muito 
importante é saber usar a 
tecnologia a favor das inovações 

Uso da tecnologia como forma de 
melhorar a qualidade dos serviços, 
desenvolver produtos, restringir 
gastos e atingir públicos. 

A 
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Entrevistado Expressões-chave Ideias Centrais Categorias 

e como forma de melhorar a 
qualidade dos serviços, 
desenvolver produtos, restringir 
gastos e atingir públicos. 

14 Busca de parcerias externas 
para a consolidação de projetos. 

Busca de parcerias externas para 
a consolidação de projetos. 

B 

15 Que a Universidade disponibilize 
recursos para os professores. 

---------------------------- --------- 

16 Fortalecimento do setor de 
gestão de processos e negócios 
e fortalecimento das empresas 
juniores. 

Fortalecimento do setor de gestão 
de processos e negócios e 
fortalecimento das empresas 
juniores. 

B 

17 Gestão orientada para resultados 
e para isto é necessária uma 
revisão do modelo atual o que 
necessariamente passará pela 
adoção de novos procedimentos 
de gestão.  

Adoção de novos procedimentos 
de gestão. 

A 

18 Colocar pessoas adequadas nos 
cargos certos, e para que isto 
seja possível, o primeiro passo é 
a elaboração de um plano de 
capacitação sério, para formar 
servidores alinhados com os 
objetivos da instituição. E isto é 
possível, por meio da gestão 
estratégica de pessoas. 

Gestão estratégica de pessoas. 
 
 
 

C 

19 Mudança da cultura 
organizacional vigente baseada 
na informalidade entre as 
pessoas e os setores, para uma 
cultura mais formal, baseada em 
trâmites e funções bem 
definidas, gestão de 
documentos, cumprimento de 
prazos, apresentação de 
relatórios, planejamento setorial 
e principalmente a vontade de 
transformar a UFOP em um 
centro de excelência. 

Mudança da cultura organizacional 
vigente baseada na informalidade 
para uma cultura mais formal. 

D 

20 Criação de cursos que terão 
amplo mercado em um futuro 
próximo; preocupação com a 
imagem da universidade para 
atrair novos estudantes. 

1ª Criação de cursos que terão 
amplo mercado em um futuro 
próximo. 
 
 2ª Preocupação com a imagem da 
universidade. 

B 
 
 
 

21 O empreendedorismo de 
mercado pode ser estimulado 
por meio do fomento ao 
empreendedorismo universitário, 
sendo uma ferramenta que 
permite ao aluno o contato direto 
com experiências do mercado, 
contribuindo para a melhoria do 
aprendizado. A Universidade 
pode atuar fornecendo apoio 
técnico, jurídico e contábil para a 
criação de Empresas Juniores e 

1ª Apoio técnico, jurídico e contábil 
para a criação de Empresas 
Juniores. 
 
2ª Estímulo à rede de contato 
entre alunos e egressos. 

B 
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estimular rede de contato entre 
alunos e egressos, por exemplo. 

22 Criar e/ou propiciar a criação de 
projetos acadêmicos que 
promovam o bem comum, gerem 
uma relação entre ensino/prática, 
gerem lucro, renda e emprego, 
etc. 

Criação de projetos que promovam 
o bem comum e gerem uma 
relação entre ensino/prática, 
gerem lucro, renda e emprego. 

B 

23 Propiciar a capacitação dos 
alunos sintonizada com o 
mercado de trabalho, estímulo à 
criação de empresas juniores, 
incubadoras de empresas, 
estímulo a projetos de extensão 
e iniciação científica voltados 
para o tema, organização de 
feiras, congressos, e outros 
eventos científicos. 

1ª Capacitação sintonizada com o 
mercado de trabalho. 
 
2ª Estímulo à criação de empresas 
juniores, incubadoras de 
empresas, projetos e eventos 
voltados para o tema. 

B 

24 Estimular a realização de 
pesquisas e atividades de 
extensão que se relacionem ao 
empreendedorismo. Incentivar a 
criação de incubadoras de 
empresas e empresas juniores e 
outras entidades estudantis, 
favorecendo a constituição de 
um ambiente mais propício ao 
empreendedorismo. 
Favorecer a rede de 
relacionamentos entre 
estudantes e egressos. 

1ª Realização de pesquisas e 
atividades de extensão.  
 
2ª Criação de incubadoras de 
empresas e empresas juniores e 
outras entidades estudantis. 
 
3ª Favorecer a rede de 
relacionamentos entre estudantes 
e egressos. 

B 

25 Ações empreendedoras nas 
universidades devem ser amplas 
e para funcionar e envolvem uma 
mudança na estrutura 
organizacional e cultural e 
requerem: estruturar modelos 
pedagógicos inovadores, 
viabilizar reformas curriculares, 
incentivo a iniciativas e 
implantação da política de 
empreendedorismo e inovação 
da instituição, e a consolidação 
de estrutura administrativa capaz 
de dar suporte às demandas de 
ensino, pesquisa e extensão. 

Mudança na estrutura 
organizacional e cultural. 

D 

26 Promover iniciativas como: 
incentivo à cooperação entre 
universidades, empresas e 
governo, criação de rede de 
contatos de egressos, 
elaboração de projetos, estímulo 
e apoio à criação de incubadoras 
e empresas juniores, concursos 
de ideias, simpósios e feiras 
sobre o tema. 

1ª Incentivo à cooperação entre 
universidades, empresas e 
governo. 
 
2ª Criação de rede de contatos de 
egressos, estímulo e apoio à 
criação de incubadoras e 
empresas juniores e eventos sobre 
o tema. 

B 
 
 
 

27 Criar uma cultura interna de 
incentivo ao desenvolvimento de 

Criar uma cultura interna de 
incentivo ao desenvolvimento de 

 
D 
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Entrevistado Expressões-chave Ideias Centrais Categorias 

competências empreendedoras, 
por meio de: palestras, 
concursos de ideias, feiras, 
simpósios, capacitação, etc. 

competências. 

28 Incentivar a criação e a 
divulgação de empresas 
juniores, palestras, conferências, 
produção de tecnologias, cursos 
de capacitação, etc. 

Incentivar a criação e a divulgação 
de empresas juniores, produção 
de tecnologias, cursos de 
capacitação e eventos científicos. 

A 

Figura 16 - ECH e IC - Resultados Qualitativos da Questão 2.4 - O que você propõe 
como ação empreendedora na universidade? 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

AS IC de sentido semelhante ou complementar foram agrupadas em quatro 

categorias, denominadas por uma expressão síntese que indicou o sentido dos 

depoimentos reunidos, conforme pode ser observado na Tabela 11, bem como o 

resultado quantitativo desta questão.  

 

Tabela 11 
Categorias e IC - Resultados Quantitativos da Questão 2.4 - O que você propõe 
como ação empreendedora na universidade? 

 
Categoria 

 
Ideias Centrais 

Resultados  
Quantitativos 

Número Porcentagem 

A Uso da tecnologia e gestão das atividades pedagógicas. 06 21,43 

B Incentivo à criação e organização de projetos e eventos 
acadêmicos e científicos. 

10 35,71 

C Investimento na gestão de recursos humanos. 02 7,14 

D Mudança da cultura organizacional. 03 10,71 

--- Sem resposta. 04 14,29 

--- Resposta que não se enquadrou em nenhuma 
categoria. 

03 10,71 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dos 28 respondentes obteve-se a seguinte categorização: 21,43% (06) das 

respostas foram agrupadas na Categoria A “Uso da tecnologia e gestão das 

atividades pedagógicas”, 35,71% (10) na Categoria B “Incentivo à criação e 

organização de projetos e eventos acadêmicos e científicos”, 7,14% (02) na 

Categoria C “Investimento na gestão de recursos humanos”, 25,0% (07) 

correspondeu a quatro questões sem resposta e três respostas que não se 

enquadraram em nenhuma categoria. 

 

A Tabela 11 revela como as ideias e definições relativas a esta questão estão 

compartilhadas (intensidade/força) e difundidas (amplitude/espalhamento) entre os 
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pesquisados – há maior predominância de respostas na Categoria B “Incentivo à 

criação e organização de projetos e eventos acadêmicos e científicos” seguida pela 

Categoria A “Uso da tecnologia e gestão das atividades pedagógicas”. 

 

Na sequência são apresentados os quatro DSC redigidos a partir da categorização 

das IC referentes às respostas referentes à Questão 2.4 - O que você propõe como 

ação empreendedora na universidade? 

 

IC – Uso da tecnologia e gestão das atividades pedagógicas. 

DSC 1 – Acredito que entre as inúmeras formas de empreendedorismo na 
Universidade, uma muito importante é o uso da tecnologia como forma de 
melhorar a qualidade dos serviços, restringir gastos e atingir públicos, dando 
prioridade à organização, planejamento, comportamento e qualidade Além 
disso, devemos nos preocupar em formas de melhorar a gestão das 
atividades pedagógicas de forma a cultivar um ambiente para a aprendizagem 
e a inovação. 

 

No DSC 1 os entrevistados indicaram como ação empreendedora na universidade o 

uso da tecnologia e gestão das atividades pedagógicas como uma forma de 

melhorar a qualidade dos serviços. 

 

Para Meyer Jr. et al (2009) um dos aspectos inovadores nas instituições de ensino 

superior é o uso de novas tecnologias; é fundamental que o gestor conheça as 

novas tecnologias disponíveis e as utilize em benefício da melhoria do desempenho 

da própria instituição. 

 

De acordo com os autores, para que a gestão profissional e o espírito empreendedor 

se tornem realidade nas instituições de ensino superior, seus gestores terão que se 

concentrar nas competências gerenciais devendo se preocupar mais com o 

profissionalismo, desenvolvendo as características empreendedoras exigidas pelo 

contexto, visando um melhor desempenho institucional. 

 

IC – Incentivo à criação e organização de projetos e eventos acadêmicos e 

científicos. 

DSC 2 – O empreendedorismo de mercado pode ser estimulado por meio do 
fomento ao empreendedorismo universitário, por ser uma ferramenta que 
permite ao aluno o contato direto com experiências do mercado e contribuir 
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para a melhoria do aprendizado. Várias ações podem ser enumeradas: 
criação de disciplina/cursos sobre empreendedorismo; busca de parcerias 
externas para financiamento de projetos e incentivo à cooperação entre 
universidades, empresas e governo; organização de projetos e eventos 
acadêmicos e científicos, tais como: empresas juniores, incubadoras de 
empresas, atividades de extensão, projetos, concursos de ideias, simpósios, 
feiras e outros eventos voltados para o tema. Outra ação muito importante é o 
estímulo à rede de contato entre alunos e egressos, favorecendo a 
constituição de um ambiente mais propício ao empreendedorismo. 

  

No DSC 2 os entrevistados indicaram o incentivo à criação e organização de 

projetos e eventos acadêmicos e científicos como ação empreendedora na 

universidade. Marques (2014) confirma que estas ações contribuem para o 

desenvolvimento do empreendedorismo dentro das universidades e acrescenta que 

a questão da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico são vitais para o setor 

produtivo de um país como o Brasil, onde não há esta tradição. Entretanto, a autora 

alerta que isto somente é possível com o envolvimento do maior número de pessoas 

que compartilhem desta ideia e querem tornar a universidade mais aberta aos 

setores produtivos, criando uma verdadeira corrente de desenvolvimento.  

 
IC – Investimento na gestão de recursos humanos 

DSC 3 – Como ação empreendedora na universidade, minha sugestão é o 
investimento em novas formas de gestão, principalmente dos recursos 
humanos, uma vez que o desenvolvimento do quadro de pessoal é um item 
importante para se conseguir a adequação do contexto da instituição com as 
demandas do serviço, e isto é possível por meio de programas de 
capacitação sérios, para formar servidores alinhados com os objetivos da 
instituição. 

 

No DSC 3 os entrevistados indicaram como uma ação empreendedora na 

universidade o desenvolvimento do quadro de pessoal por meio de programas de 

capacitação. Sob este ponto de vista, Hashimoto (2006) ressalta que inovar requer 

muito mais que gerar novas ideias, requer novas habilidades e formas de pensar e 

para direcionar a capacidade criativa das pessoas para a inovação, é preciso 

treinamento e capacitação, pois o pensamento inovador evolui com o tempo, durante 

o trabalho em projetos reais.  

 

O autor complementa ainda que é por meio do treinamento direcionado que se 

aumenta a capacidade de fazer relacionamentos, inferências, pensamento cruzado e 
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outras explorações mentais sobre as inúmeras perspectivas que se abrem no 

processo de aquisição e incorporação do conhecimento. 

 

Nesta mesma linha de pensamento, Wolf (2014) enfatiza que para McClelland o 

desenvolvimento das habilidades técnicas específicas é essencial, mas as 

características comportamentais fazem a diferença e, o mais importante, elas 

também podem ser desenvolvidas e aperfeiçoadas. 

 

Fonseca (2010) acrescenta ainda que, a partir de treinamentos que desenvolveu, 

McClelland demonstrou que era possível uma capacitação comportamental 

orientada para gerar resultados importantes na mudança de comportamento, 

tornando estes treinandos mais eficazes do que aqueles que não passaram por 

qualquer treinamento. 

 

IC – Mudança da cultura organizacional. 

DSC 4 – Como uma ação empreendedora na universidade a minha proposta 
é promover uma mudança da cultura organizacional vigente baseada na 
informalidade entre as pessoas e os setores, para uma cultura mais formal, 
baseada em trâmites e funções bem definidas, gestão de documentos, 
cumprimento de prazos, apresentação de relatórios, planejamento setorial e 
principalmente a vontade de transformar a instituição em um centro de 
excelência. Para tanto, as ações empreendedoras nas universidades devem 
abranger: definição e implantação da política de empreendedorismo e 
inovação da instituição; estruturação de modelos pedagógicos inovadores; 
viabilização de reformas curriculares; incentivo ao desenvolvimento de 
competências empreendedoras de seus servidores. Devemos nos preocupar 
também com a consolidação de estrutura administrativa capaz de dar suporte 
às demandas de ensino, pesquisa e extensão de forma a cultivar um 
ambiente para a aprendizagem e a inovação. 

 

No DSC 4 os pesquisados indicaram a mudança da cultura organizacional como 

uma ação empreendedora na universidade. Para McClelland (1972) não existe uma 

relação consistente entre genética e empreendedorismo, mas sim entre meio 

ambiente e empreendedorismo. Paralelamente, Meyer Jr. et al (2009) afirmam que 

já existe um entendimento que a gestão universitária não pode estar mais sujeita ao 

improviso e à simples intuição, o que tem levado os dirigentes à novas formas de 

gestão – além da necessidade de se definir missão, objetivos e estratégias, os 
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gestores precisam também disseminar um ambiente propício ao desenvolvimento do 

empreendedorismo. 

 

Nesse sentido Hashimoto (2006) enfatiza que para criar uma cultura interna de 

empreendedorismo, o primeiro passo é a valorização do empreendedorismo dentro 

da organização, para tanto se faz necessário cultivar hábitos, crenças e ideias por 

meio de ações administrativas, programas de treinamento, oportunidades de 

carreira, incentivos e recompensas financeiras e simbólicas, entre outras ações que 

podem motivar e reforçar positiva e continuadamente, de maneira aberta e 

transparente, o empreendedorismo dentro da instituição. 

 

4.2.3 Características empreendedoras no âmbito profissional 

 

Na terceira parte do roteiro de entrevistas, replicação do questionário desenvolvido 

por McClelland (1972) composto por 55 afirmativas, são analisadas questões que 

procuram identificar as dez CCE’s: 1) Busca de oportunidades e iniciativa; 2) 

Persistência; 3) Correr riscos calculados; 4) Exigência de qualidade e eficiência; 5) 

Comprometimento; 6) Busca de informações; 7) Estabelecimento de metas; 8) 

Planejamento e monitoramento sistemáticos; 9) Persuasão e rede de contatos e 10) 

Independência e autoconfiança. 

 

Cada afirmativa, elaborada a partir de sentenças que indicam a percepção de 

características empreendedoras, possibilita ao respondente uma autoavaliação com 

base em uma escala Likert de cinco pontos, em que 1 = Nunca, 2 = Raras vezes, 3 = 

Algumas vezes, 4 = Usualmente e 5 = Sempre. Esta escala tem por objetivo avaliar 

a frequência com que tais características se manifestam. Ressalta-se que a 

pontuação final usando o modelo McClelland (1972) tem metodologia própria de 

cálculo e ajuste dos dados, em que se buscam mensurar as ocorrências 

comportamentais e evitar, por meio de um fator de correção, uma autoavaliação 

exageradamente condescendente (Fonseca, 2010). 
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Segundo Fonseca (2010) a pontuação máxima é de vinte e cinco pontos para cada 

característica e McClelland (1972) só considerava empreendedor o indivíduo cuja 

pontuação mínima atinja quinze pontos. 

 

Na Figura 17 apresenta-se no eixo vertical a graduação da pontuação e no eixo 

horizontal as dez CCE’s, denominadas pelas seguintes abreviaturas: busca de 

oportunidade e iniciativa (BOI), persistência (PER), comprometimento (COM), 

exigência de qualidade e eficiência (EQE), correr riscos calculados (CRC), 

estabelecimento de metas (EM), busca de informações (BI), planejamento e 

monitoramento sistemático (PMS), persuasão e rede de contatos (PRC) e 

independência e autoconfiança (IA). 

 

 

Figura 17 - Média das CCE’s dos pesquisados 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Figura 17 apresenta as médias das 10 CCE’s nos participantes da pesquisa. 

Observa-se que todas as características atingiram uma pontuação acima de 15, 

indicando, de acordo com os estudos de McClelland (1972), a presença de um perfil 

empreendedor. A relação das CCE’s por ordem crescente de pontuação foi: busca 

de informações (19,5 pontos), estabelecimento de metas (18,68 pontos) e busca de 
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oportunidade e iniciativa (17,86 pontos), planejamento e monitoramento sistemático 

(17,5 pontos), comprometimento (17,5 pontos), independência e autoconfiança 

(17,25 pontos), exigência de qualidade e eficiência (17,25 pontos), persistência 

(16,86 pontos), correr riscos calculados (15,25 pontos) e persuasão e rede de 

contatos (15,14 pontos). 

 

Observa-se que a característica com maior predominância entre os entrevistados é 

busca de informações, seguida pelo estabelecimento de metas e pela busca de 

oportunidade e iniciativa e, por outro lado, observa-se menor predominância das 

características persuasão e rede de contatos, correr riscos calculados e persistência. 

 

Os maiores e menores valores atribuídos a cada uma das CCE’s, bem como a 

média entre eles podem ser observados na Tabela 12. 

 

Tabela 12 
Média das CCE’s dos pesquisados 

Características Menor 

valor 

Maior 

Valor 

Média Desvio 

Padrão 

Categoria Realização 

Busca de oportunidade e iniciativa 14 22 17,86 1,98 

Persistência 12 20 16,86 1,92 

Comprometimento 14 21 17,50 2,08 

Exigência de qualidade e eficiência 8 21 17,25 2,80 

Correr riscos calculados 10 19 15,25 2,35 

Categoria Planejamento 

Estabelecimento de metas 10 23 18,68 3,05 

Busca de informações 13 24 19,50 2,91 

Planejamento e monitoramento sistemático 10 22 17,50 2,49 

Categoria Poder 

Persuasão e rede de contatos 10 21 15,14 3,07 

Independência e autoconfiança 12 24 17,25 2,53 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Analisando-se os dados da Tabela 12, ao confrontar as médias obtidas por meio da 

somatória dos pontos de cada pesquisado para determinada característica, podem 

ser observadas a maior e a menor predominância de cada característica. Pelos 

desvios padrões fica evidenciada uma não uniformidade entre o menor e maior valor 

revelando uma não homogeneidade do grupo quanto às CCE’s, embora todas as 
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características tenham alcançado, na média, a pontuação que McClelland (1972) 

atribui ao empreendedor. 

 

Serão analisadas a seguir as características empreendedoras identificadas nos 

pesquisados, classificadas por ordem decrescente de predominância: 

 

a) Maior predominância: Busca de informações (19,5 pontos) 

Estabelecimento de metas (18,68 pontos)  

Busca de oportunidade e iniciativa (17,86 pontos) 

 

b) Média predominância:  Planejamento e monitoramento sistemático (17,5 pontos) 

Comprometimento (17,5 pontos) 

Independência e autoconfiança (17,25 pontos)  

Exigência de qualidade e eficiência (17,25 pontos) 

 

c) Menor predominância: Persistência (16,86 pontos)  

Correr riscos calculados (15,25 pontos)  

Persuasão e rede de contatos (15,14 pontos) 

 

1ª – Busca de informações: a característica com maior predominância entre os 

entrevistados foi busca de informações e as afirmativas do questionário que avaliam 

esta característica são:  

07) Quando começo uma tarefa ou projeto novo, coleto todas as informações 

possíveis antes de dar prosseguimento a ele. 

18) Procuro conselhos das pessoas que são especialistas no ramos em que 

estou atuando. 

29)Tomo decisões sem perder tempo buscando informações. 

40) Quando executo um projeto para alguém faço muitas perguntas para 

assegurar-me de que entendi o que quer. 

51) Conto com várias fontes de informação ao procurar ajuda para a 

execução de tarefas e projetos. 
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De acordo com McClelland (1972) os comportamentos manifestados por estes 

gestores devem ser: dedicar-se pessoalmente para obter informações de clientes 

(usuários) e fornecedores; investigar pessoalmente como fabricar um produto ou 

fornecer um serviço; consultar especialistas para obter assessoria técnica ou 

comercial.  

 

As respostas obtidas indicam que os profissionais que ocupam cargos de gestão 

lotados na Escola de Minas possuem a tendência de buscar de buscar informações 

para fundamentar e possibilitar a elaboração de estratégias.  

 

Para Meyer et al. (2009) a informação é uma das fontes preciosas para a gestão 

organizacional, com destaque para funções ou ações como planejamento, tomada 

de decisões, comunicação, avaliação, inovação e criatividade. Os autores 

complementam ainda que são as informações que levam os gestores à reflexão 

quanto aos aspectos estratégicos sobre o que fazer, como, quando e para quem. 

 

2ª – Estabelecimento de metas: a segunda característica com maior predominância 

entre os entrevistados foi estabelecimento de metas e as afirmativas do questionário 

que avaliam esta característica são:  

 06) Gosto de pensar no futuro. 

 17) Acho uma perda de tempo me preocupar com o que farei da minha vida. 

28) Quanto mais específicas forem minhas expectativas me relação ao que 

quero  obter na vida, maiores serão minhas possibilidades de êxito. 

39) Conto com um plano claro de vida. 

50) Preocupo-me tanto em alcançar minhas metas semanais quanto as 

minhas metas anuais. 

 

Os comportamentos manifestados por estes gestores devem ser: estabelecer metas 

e objetivos que são desafiantes e que têm significado pessoal; definir metas de 

longo prazo, claras e específicas e estabelecer objetivos mensuráveis e de curto 

prazo (McClelland,1972). 
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 A pontuação obtida indica que os gestores se preocupam em definir objetivos e 

estabelecer metas orientados para resultados. Para Wolf (2014) este é um fator 

extremamente importante principalmente porque quando se trata de instituições 

públicas, as metas e os objetivos são traçados no âmbito do sistema, considerando 

das metas, diretrizes e estratégias do Plano Nacional de Educação.  

 

3ª – Busca de oportunidades e iniciativa: a terceira característica com maior 

predominância entre os entrevistados foi busca de oportunidades, as afirmativas do 

questionário que avaliam esta característica são:  

01) Esforço-me para realizar as coisas como devem ser feitas. 

12) Faço as coisas que devem ser feitas sem que os outros tenham que me 

pedir. 

23) Gosto de desafios e novas oportunidades. 

34) Prefiro executar tarefas que domino perfeitamente e em que me sinto 

seguro. 

45) Aventuro-me a fazer coisas novas e diferentes das que fiz no passado. 

 

Os comportamentos manifestados por estes gestores devem ser: fazer as coisas 

antes de solicitado ou antes de forçado pelas circunstâncias; agir para expandir o 

negócio a novas áreas, produtos ou serviços e aproveitar oportunidades fora do 

comum para começar um negócio (McClelland,1972). 

 

De acordo com a percepção dos pesquisados, pode-se dizer que a grande maioria 

consegue identificar tendências de oportunidade e futuro, bem como, ao tomar 

iniciativa para fazer, estão dispostos a colocar a mão na massa. 

 

Wolf (2014) destaca que nos estudos científicos acerca dos empreendedores, 

constam diferenças na conceituação, porém é consenso que o que distingue o 

empreendedor das outras pessoas é a maneira como ele desperta para as 

mudanças, aproveita e potencializa as oportunidades. 

 

Uma das características próprias do empreendedor, de acordo com Dolabela (2006), 

é a sua necessidade de encontrar novas oportunidades, buscando novos panoramas 
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para si e para os que o cercam, geram muitas vezes, novos produtos e serviços que 

contribuem indiscutivelmente para a melhoria na qualidade de vida da população 

como um todo, posto que aumenta a empregabilidade do mercado e, 

consequentemente, a geração de renda. 

 

4ª – Planejamento e monitoramento sistemáticos: a quarta característica foi 

planejamento e monitoramento sistemáticos, as afirmativas do questionário que 

avaliam esta característica são:  

08) Planejo um projeto grande dividindo-o em tarefas mais simples. 

19) Considero cuidadosamente as vantagens e desvantagens de diferentes 

alternativas antes de realizar uma tarefa. 

30)  Trato de levar em conta todos os problemas que podem se apresentar e 

antecipo o que faria caso sucedam. 

41) Enfrento os problemas na medida em que surgem, em vez de perder 

tempo antecipando-os. 

52) Se determinado método para enfrentar um problema não der certo, 

recorro a outro. 

 

Os comportamentos manifestados por estes gestores devem ser: planejar dividindo 

tarefas de grande porte em subtarefas com prazos definidos; revisar constantemente 

seus planos, levando em conta os resultados obtidos e mudanças circunstanciais; 

manter registros financeiros e utiliza-os para tomar decisões (McClelland,1972). 

 

A pontuação obtida, classificada como intermediária nesta pesquisa, indica que os 

pesquisados possuem a tendência de planejar e monitorar suas ações, o que é 

muito importante em uma instituição pública em que há burocracia, legislação, 

planejamento e diretrizes de trabalho próprias, pois como enfatizado por Dornelas 

(2008), o intraempreendedor deverá trabalhar as oportunidades em uma cultura e 

estratégia já formadas com regras claras, visão de médio a longo prazo.  

 

5ª – Comprometimento: a quinta característica foi comprometimento, as afirmativas 

do questionário que avaliam esta característica são:  

03) Termino meu trabalho a tempo. 
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14) Sou fiel às promessas que faço. 

25) Se necessário, não me importo de fazer o trabalho dos outros para 

cumprir um prazo de entrega. 

36) Quando estou fazendo um trabalho para outra pessoa me esforço de 

forma especial para que fique satisfeita com o trabalho. 

47) Minha família e minha vida pessoal são mais importantes são mais 

importantes para mim do que as datas de entregas de trabalho determinadas 

por mim. 

 

Os comportamentos manifestados por estes gestores devem ser: assumir 

responsabilidade pessoal pelo desempenho necessário ao atingimento de metas e 

objetivos; colaborar com os empregados ou se coloca no lugar deles, se necessário, 

para terminar um trabalho; esmerar-se em manter os clientes (usuários) satisfeitos e 

coloca em primeiro lugar a boa vontade a longo prazo, acima do lucro a curto prazo 

(McClelland,1972).  

 

A pontuação obtida, classificada como intermediária nesta pesquisa, indica que os 

gestores têm tendência em assumir a responsabilidade pessoal pelo desempenho 

necessário visando atingir metas e objetivos. 

 

Filion (2004) explica que os empreendedores eventualmente criam um clima ou 

atmosfera na qual as pessoas podem ou são até mesmo incentivadas a fazer mais 

do que o mínimo exigido e na qual é aceitável que os empregados (funcionários) 

tenham comprometimento com seu trabalho como se a empresa (instituição) 

pertencesse a eles. Comprometendo-se, os indivíduos se apropriam de seus papéis, 

aprendem e continuam evoluindo dentro da organização. 

 

6ª – Independência e autoconfiança: a sexta característica foi independência e 

autoconfiança, as afirmativas do questionário que avaliam esta característica são: 

10) tenho confiança que posso ser bem sucedido em qualquer atividade que 

me proponha executar. 

21) Mudo a maneira de pensar se outros discordam energicamente dos meus 

pontos de vista. 
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32) Quando estou executando algo difícil e desafiador tenho confiança em 

meu sucesso. 

43) O trabalho que realizo é excelente. 

54) Mantenho-me firme em minhas decisões mesmo quando as outras 

pessoas se opõem energicamente. 

 

Os comportamentos manifestados por estes gestores devem ser: buscar autonomia 

em relação a normas e controles de outros; manter seu ponto de vista mesmo diante 

da oposição ou de resultados inicialmente desanimadores; expressar confiança na 

sua própria capacidade de completar uma tarefa difícil ou de enfrentar um desafio 

(McClelland,1972). 

 

A pontuação obtida, classificada como intermediária nesta pesquisa, indica que os 

pesquisados possuem a tendência de agir com autonomia. De acordo com Pinchot 

(1989) o empreendedor busca autonomia em relação a normas e controles, acredita 

em seu potencial, mantém seu ponto de vista mesmo diante da oposição ou de 

resultados desanimadores.  Para o autor a autoconfiança dos empreendedores faz 

com que o empreendedor esteja mais disposto a aceitar riscos que dependam 

diretamente de seus talentos. 

 

7ª – Exigência de qualidade e eficiência: as afirmativas do questionário que avaliam 

esta característica são: 

04) Aborreço-me quando as coisas não são feitas. 

15) Meu rendimento no trabalho é melhor do que o das outras pessoas com 

quem trabalho. 

26) Aborreço-me quando perco tempo. 

37)  Nunca fico totalmente satisfeito com a forma que as coisas são feitas, 

sempre considero que há uma maneira melhor de fazê-las. 

48) Encontro a maneira mais rápida de terminar os trabalhos, tanto em casa 

quanto no trabalho. 

 

Os comportamentos manifestados por estes gestores devem ser: encontrar 

maneiras de fazer as coisas melhor, mais rápido ou mais barato; agir de maneira a 
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fazer coisas que satisfazem ou excedem padrões de excelência; desenvolver ou 

utilizar procedimentos para assegurar que o trabalho seja terminado a tempo ou que 

o trabalho atenda a padrões de qualidade previamente combinados 

(McClelland,1972). 

 

A pontuação obtida, classificada como intermediária nesta pesquisa, indica que os 

pesquisados procuram maneiras de reduzir o tempo, o custo e os recursos 

necessários para realizar atividades e concretizar projetos. 

 

Um princípio fundamental da administração pública e que também deverá estar 

sempre presente na agenda dos gestores públicos é a qualidade, de acordo com 

Wolf (2014), o primeiro aspecto do conceito de qualidade é a adequação ao uso – 

um serviço público de qualidade é aquele que é adequado às necessidades da 

população. O autor explica que a sociedade atual exige que haja excelência, isto é, 

que as melhores práticas de atendimento sejam adotadas na administração pública 

e com competência. 

 

8ª – Persistência: a oitava característica foi persistência, as afirmativas do 

questionário que avaliam esta característica são: 

02) Quando me deparo com um problema difícil levo muito tempo para 

encontrar a solução. 

13) Insisto várias vezes para conseguir que as outras pessoas façam o que 

desejo. 

24) Quando algo se interpõe entre o que estou tentando fazer persisto em 

minha tarefa. 

35) Quando me deparo com sérias dificuldades rapidamente passo para 

outras atividades. 

46) Tenho diferentes maneiras de superar obstáculos que se apresentam 

para a obtenção de minhas metas. 

 

Os comportamentos manifestados por estes gestores devem ser: agir diante de um 

obstáculo significativo; agir repetidamente ou muda de estratégia, a fim de enfrentar 



101 

 

 

um desafio ou superar um obstáculo; agir um sacrifício pessoal ou desenvolve um 

esforço extraordinário para completar uma tarefa (McClelland,1972). 

 

Os resultados indicam que os pesquisados precisam desenvolver esta característica 

a fim aprimorar a busca por alternativas, agindo diante de dificuldades e insistindo 

ou mudando de estratégia com a finalidade de enfrentar os desafios. 

 

O empreendedor deve agir repetidamente ou mudar de estratégia a fim de enfrentar 

um desafio ou superar um obstáculo – Filion (1999) ao afirmar que o empreendedor 

é aquele que possui capacidade de estabelecer objetivos e os perseguir, confirma a 

persistência como uma característica importante do empreendedor. 

 

9ª – Correr riscos calculados: a nona característica foi correr riscos calculados, as 

afirmativas do questionário que avaliam esta característica são: 

05) Prefiro situações em que posso controlar ao máximo o resultados final. 

16) Envolvo-me com algo novo só depois só depois de ter feito todo o 

possível para assegurar o seu êxito. 

27) Considero minhas possibilidades de êxito ou fracasso antes de começar 

atuar. 

38) Executo tarefas arriscadas. 

49) Faço coisas que as pessoas consideram arriscadas. 

 

Os comportamentos esperados por estes gestores devem ser: avaliar alternativas e 

calcular riscos deliberadamente; agir para reduzir os riscos ou controlar os 

resultados; colocar-se em situações que implicam desafios ou riscos moderados 

(McClelland,1972). 

 

O resultado desta pesquisa indica que a maioria dos pesquisados não gosta de se 

submeter a situações que implicam riscos e desafios. De acordo com Meyer Jr. et al. 

(2009) é conhecida a aversão dos gestores universitários ao risco, visto que na 

prática eles não estão habituados a correr riscos e na maioria das vezes o evitam. 
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Para estes autores os gestores de IFES precisam saber ousar e correr riscos para 

enfrentar um mundo competitivo por ideias, conhecimento, recursos, pessoas 

qualificadas e serviços educacionais de reconhecida qualidade. Meyer Jr. et al. 

(2009) afirmam ainda que os gestores precisam assumir uma postura proativa, além 

de valorizar o empreendedorismo e a iniciativa nas organizações. 

 

10ª – Persuasão e rede de contatos: a décima característica foi persuasão e rede de 

contatos, as afirmativas do questionário que avaliam esta característica são: 

09) Consigo que os outros apoiem minhas recomendações. 

20) Não perco muito tempo pensando em como posso influenciar as outras 

pessoas. 

31) Conto com pessoas influentes para alcançar minhas metas. 

42) Para alcançar minhas metas procuro soluções que beneficiem todas as 

pessoas envolvidas em um problema. 

53) Posso conseguir que pessoas com firmes convicções e opiniões mudem 

seu modo de pensar. 

 

Os comportamentos manifestados por estes gestores devem ser: utilizar estratégias 

deliberadas para influenciar ou persuadir os outros; utilizar pessoas chave como 

agentes para atingir seus próprios objetivos; agir para desenvolver e manter 

relações comerciais (McClelland,1972). 

 

Os resultados evidenciam que esta é uma característica menos evidente nos 

pesquisados. Filion e Dolabela (2000) ressaltam que o empreendedor precisa 

cercar-se das pessoas certas para crescer, ele deve ser capaz de atrair pessoas 

competentes às quais possa pedir conselhos.  

 

Para Wolf (2014) gestores que não desenvolvem uma rede de relacionamentos, 

tanto interna quanto externa ao polo de educação, certamente terão suas 

possibilidades reduzidas, limitando seu desempenho profissional e, por conseguinte, 

sua motivação, satisfação e realização no trabalho. Na esfera pública também é 

crescente a necessidade de competência e profissionalismo, em meio às 
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transformações no cenário nacional e mundial, o ser humano é um dos fatores 

responsáveis pela competitividade permanente da instituição pública. 

 

Os resultados das pesquisas de McClelland revelaram que as pessoas são 

motivadas por três tipos de necessidades categorizadas em três conjuntos de 

comportamentos distintos: realização, planejamento e poder (Figura 9). Para o autor, 

entre os motivos para empreender, a alta necessidade de realização é a mais forte 

entre as três características. Esta necessidade é a primeira das necessidades 

identificadas entre os empreendedores bem sucedidos. Pessoas com alta 

necessidade de realização procuram mudanças em suas vidas, estabelecem metas 

e colocam-se em situações competitivas. Por buscarem realização e êxito, 

desenvolvem comportamento que as levam ao sucesso (McClelland, 1972). 

 

No entanto, nesta pesquisa, como pode ser visualizado na Figura 17, as duas 

características de maior predominância (busca de informações e estabelecimento de 

metas) pertencem à necessidade de planejamento e a terceira característica 

pertence à necessidade de realização (busca de oportunidades e iniciativa). 

 

Na análise das características relacionadas à categoria realização observou-se que 

das cinco CCE’s, a busca de oportunidades e iniciativa ficou com a melhor 

pontuação média (19,5), ocupando o terceiro lugar entre todas as características. 

Observou-se ainda que a característica correr riscos calculados foi a que obteve a 

menor pontuação média (15,25) ocupando o nono lugar entre todas as 

características. 

 

Na análise das características relacionadas à categoria planejamento observou-se 

que das três CCE’s a busca de informações apresentou a melhor pontuação média 

(19,5) não só em relação às características relacionadas a esta categoria, mas 

também entre todas as outras características. Quanto às CCE’s relacionadas à 

categoria poder observou-se que: persuasão e rede de contatos apresentou 

pontuação média (15,14) ocupando o último lugar entre todas as características. 
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Presume-se que este resultado se deve ao fato destes gestores não estarem 

atuando em seus próprios negócios, mas sim em uma IFES, onde a busca de 

informações e estabelecimento de metas são essenciais, desenvolvendo menor 

tendência a correr riscos e menos persistência. 

 

4.2.4 Ambiente da instituição quanto ao desenvolvimento das características 

empreendedoras 

 

A quarta parte do roteiro de entrevistas constou de cinco questões de múltipla 

escolha, com espaço para explicação e especificação das alternativas escolhidas, 

objetivando analisar o ambiente da Instituição quanto ao desenvolvimento de 

características empreendedoras, foram dadas alternativas aos pesquisados 

convidando-os a justificar seu posicionamento. As respostas dadas servem apenas 

para reforçar a compreensão das questões. 

 

Estão apresentados na Tabela 13 os resultados da primeira questão (4.1 - Como 

você classifica seu ambiente de trabalho?). 

 

Tabela 13 
Ambiente de trabalho 

 Ambiente de trabalho Número Porcentagem 

Extremamente burocrático 19 67,86 

Dá espaço para pessoas criativas e inovadoras 17 60,71 

Participativo 13 46,43 

Outros 01 3,57 

Estilo militar 00 00 

Não respondeu 02 7,14 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A classificação do ambiente de trabalho, segundo os 28 participantes da pesquisa, 

foi: ambiente extremamente burocrático para 67,86% (19) dos participantes; 

ambiente que há espaço para pessoas criativas e inovadoras para 60,71% (17) dos 

participantes; ambiente participativo para 46,43% (13); 3,57% (01) assinalaram 

outros, nenhum participante classificou o ambiente como estilo militar e 7,14% (02) 

dos participantes não responderam à questão. 
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Para efeitos de interpretação dos dados, “Outros” sem justificativas, foi considerado 

como resposta com dados insuficientes, podendo significar falta de conhecimento 

dos respondentes e “Não respondeu” foi interpretado como um possível 

desconhecimento ou recusa em fornecer a resposta. 

 

As alternativas com maior predominância foram “extremamente burocrático” e “dá 

espaço para pessoas criativas e inovadoras” seguidas por “participativo”. Os 

percentuais obtidos evidenciam uma falta de consenso dos respondentes, 

demonstrando que, embora haja em alguns setores normas rígidas e extrema 

burocracia, outros alguns setores conseguem oferecer espaço para as pessoas 

inovadoras e criativas. Conforme pode ser percebido nas justificativas apresentadas: 

 

 “O ambiente acadêmico é extremamente burocrático, porém possibilita a 

participação e manifestação livre dando espaço para pessoas criativas e 

inovadoras”. 

 

“A universidade apresenta um pouco de todos os itens, com exceção do estilo 

militar”. 

“Criatividade e inovação são características inerentes ao processo 

educacional”. 

 

“Dificilmente se consegue inovar ou propor projetos sem se deparar com 

entraves burocráticos ou financeiros próprios das instituições públicas”. 

 

“Temos liberdade para apresentação de novas ideias, apesar do espaço 

limitado pela burocracia e pela falta de recursos”. 

 

“Sinto uma enorme dificuldade no desenvolvimento de projetos (sinto-me 

numa corrida de obstáculos)”. 

 

“No meu Departamento há uma boa relação entre colegas, permitindo assim 

possibilidade de criar e poder aplicar”. 
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“O ambiente de trabalho da UFOP é tradicionalista, as coisas sempre foram 

feitas assim e continuarão assim”. 

 

“Muita papelada e muitas etapas para o andamento do processo”. 

 

“Embora seja uma ambiente participativo e que permite e até incentive em 

alguns casos a atuação de pessoas inovadoras (principalmente aos 

discentes), a universidade ainda é um ambiente extremamente burocrático”. 

 

“O ambiente universitário é burocrático em seus processos administrativos, 

mas dá espaço para iniciativas, propostas e ações criativas de seus 

membros”. 

 

“O ambiente universitário apesar de burocrático permite a liberdade de ação”. 

 

“A universidade é um ambiente extremamente burocrático, mas ainda sim 

possibilita a ação de pessoas inovadoras”. 

 

“O modelo organizacional burocrático não impede ações inovadoras no 

ambiente acadêmico”. 

 

“Dentro das universidades, existe um ambiente aberto à inovação, mas de 

forma geral, não está sintonizado com as demandas das empresas e da 

sociedade”. 

 

Fischborn (2004) salienta que não basta uma cultura organizacional flexível, aberta à 

inovações para fazer com que o funcionário se torne empreendedor, mas este tipo 

de ambiente pode abrir os caminhos necessários para que os indivíduos que 

possuam uma personalidade empreendedora encontrem na sua organização um 

ambiente que considere sua maneira de enxergar o mundo com um diferencial 

poderoso. 
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Ainda, segunda a autora, o comportamento empreendedor pode ser favorecido na 

instituição desde que esta esteja empenhada em proporcionar aos seus 

trabalhadores um ambiente que permita que as pessoas exerçam sua criatividade 

com maior liberdade possível. 

 

A Tabela 14 apresenta os resultados da segunda questão (4.2 - Dos itens a seguir, 

assinale aqueles que, do seu ponto de vista, são considerados essenciais para a 

implantação de um ambiente propício à atuação do empreendedor).  

 

Tabela 14 
Ambiente propício para a atuação do empreendedor 

Ambiente propício para a atuação do empreendedor Número Porcentagem 

Planejamento estratégico 26 92,86 

Definição ou indicadores de qualidade 25 89,28 

Estímulo à criatividade e à inovação 24 85,71 

Conhecimento e identificação da demanda para criação de novos 

produtos e serviços 

20 71,43 

Estudo das necessidades, expectativas e satisfação dos clientes 17 60,71 

Ambiente propício ao risco e à mudanças 16 57,13 

Estabelecimento de políticas de preço/venda 05 17,85 

Outros 01 3,57 

Não respondeu 01 3,57 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com a frequência assinalada as alternativas essenciais para a 

implantação de um ambiente propício à atuação do empreendedor foram: 

planejamento estratégico para 92,86% (26) dos participantes, definição ou 

indicadores de qualidade para 89,28% (25) dos participantes, estímulo à criatividade 

e à inovação para 71,43% (20), conhecimento e identificação da demanda para 

criação de novos produtos e serviços para 71,43% (20), estudo das necessidades, 

expectativas e satisfação dos clientes para 60,71% (17), ambiente propício ao risco 

e à mudanças para 57,13% (16), estabelecimento de políticas de preço/venda para 

17,85% (05), 3,57% (01) assinalaram outros e 3,57% (01) não responderam à 

questão.  

 

As alternativas mais assinaladas pelos pesquisados foram “planejamento 

estratégico” e “definição ou indicadores de qualidade”, seguidas por “estímulo à 
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criatividade e à inovação” e “conhecimento e identificação da demanda para criação 

de novos produtos e serviços”. 

 

A Tabela 15 apresenta os resultados da terceira questão (4.3 - Dos itens a seguir, 

assinale aqueles que você considera como barreira à criação de um ambiente 

empreendedor nas universidades).  

 
Tabela 15 
Barreiras à criação de um ambiente empreendedor nas universidades 

Barreiras à criação de um ambiente empreendedor nas 

universidades 

Número Porcentagem 

Funcionários desmotivados 25 89,28 

Burocracia 24 85,71 

Falta de liberdade para criar 15 53,57 

Política organizacional 15 53,57 

Restrições orçamentárias 15 53,57 

Salário 09 32,14 

Punição por pequenos erros 08 28,57 

Outros 01 3,57 

Não respondeu 01 3,57 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como barreira à criação de um ambiente empreendedor nas universidades, 89,28% 

(25) dos participantes indicaram funcionários desmotivados, 84,71% (24) indicaram 

a burocracia, 53,57% (15) indicaram falta de liberdade para criar, 53,57% (15) 

indicaram a política organizacional, 53,57% (15) indicaram restrições orçamentárias, 

32,14% (09) indicaram salário, 28,57% (08) indicaram punição por pequenos erros, 

3,57% (01) assinalaram outros e 3,57% (01) não responderam à questão. 

 

As principais alternativas assinaladas como barreira ao empreendedorismo foram 

“funcionários desmotivados” e “burocracia” seguidas por “falta de liberdade para 

criar”, “política organizacional” e “restrições orçamentárias”.  

 

Pinchot (1989) explica que a medida mais fundamental de progresso para o 

intraempreendedor é a crescente liberdade para utilizar recursos corporativos para 

construir novos negócios para a corporação – qualquer coisa que o homem queira 

fazer, a liberdade traz novas maneiras de fazê-la melhor. O autor complementa 

ainda que, para a eficiência nos empreendimentos é preciso criar uma atmosfera de 
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liberdade, na qual todas as opiniões sejam respeitadas e, também, deve haver uma 

forma rápida de resolver os problemas para seguir em frente. Na visão do autor este 

tipo de ação ultrapassa os conceitos tradicionais de hierarquia e gera espaço e 

liberdade para que todos possam contribuir de forma ativa. 

 

As alternativas com menor frequência foram “salário” e “punição por pequenos 

erros”, indicando que para estes gestores a liberdade para criar é mais importante 

que salários e recompensas dando a entender que eles acreditam que se os salários 

altos, mas se não tiverem liberdade para criar, o empreendedorismo não floresce. 

Para Pinchot (1989) isto é explicado pelo fato de que o intraempreendedor é movido 

por uma profunda necessidade de realização. 

 

Para Meyer Jr. et al. (2009) “a existência de indivíduos empreendedores em uma 

organização e que tenham liberdade de ação, faz com que existam organizações 

empreendedoras”. 

 

A Tabela 16 apresenta os resultados da quarta questão (4.4 - É feito algum tipo de 

planejamento nesta instituição? Qual?).  

 

Tabela 16 
Tipos de planejamento 

É feito algum tipo de planejamento nesta instituição? Número Porcentagem 

Sim 25 89,29 

Não 02 7,14 

Não respondeu 01 3,57 

   

Tipos de Planejamento   

Planejamento estratégico 10 35,71 

Plano de desenvolvimento institucional 02 7,14 

Outros 10 35,71 

Não respondeu 06 21,43 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dos 28 participantes da pesquisa, 89,29% (25) afirmaram que é feito algum tipo de 

planejamento na instituição, 7,14% (02) afirmaram que não é feito e 3,57% (01) não 

responderam a questão.  
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Quanto aos tipos de planejamento, 35,71% (10) dos participantes assinalaram 

planejamento estratégico, 7,14% (02) assinalaram plano de desenvolvimento 

institucional, 35,71% (10) assinalaram outros e 21,14 (06) não responderam à 

questão. 

 

A Tabela 17 apresenta os resultados da quinta questão (4.5 - Qual a periodicidade 

deste planejamento?).  

 

Tabela 17 
Periodicidade do planejamento 

Periodicidade do Planejamento Número Porcentagem 

Anual 10 35,71 

Outros 10 35,71 

Não respondeu 06 21,43 

Mensal 02 7,14 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação aos tipos de planejamento 35,71% (10) dos participantes assinalaram 

anual, 35,71% (10) assinalaram outros, 7,14% (02) assinalaram mensal e 7,14% 

(02) não responderam à questão. 

 

Quando questionados sobre os fatores essenciais para a implantação de um 

ambiente propício à atuação do empreendedor na universidade, a grande maioria 

dos pesquisados (92,86%) indicou o planejamento estratégico, conforme pode ser 

visualizado na Tabela 14. 

 

Na Tabela 16, apesar da maioria dos pesquisados (89,29%) afirmar que existe 

algum tipo de planejamento na instituição, apenas 35,71% indicaram o planejamento 

estratégico como o tipo de planejamento feito na instituição, indicando um possível 

desconhecimento a respeito do tema, como pode ser percebido em algumas das 

justificativas apresentadas a esta questão: 

 

Plano diretor e planejamento estratégico – a cada 3 anos. 

Planejamento setorial – anual. 

Existem, mas não são postos em ação. 

Plano de desenvolvimento institucional e planejamento estratégico – anual. 
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Plano de desenvolvimento institucional – mensal. 

Plano de desenvolvimento institucional e Planejamento estratégico – anual. 

Plano de desenvolvimento institucional – anual. 

Plano de desenvolvimento institucional – não respondeu a periodicidade. 

Planejamento estratégico – não respondeu a periodicidade. 

Planejamento estratégico – mais ou menos a cada 10 anos.  

Plano de desenvolvimento institucional e planejamento estratégico – mensal. 

Plano de desenvolvimento institucional – a cada 04 anos. 

 

A Resolução do Conselho Universitário da UFOP nº 1.174/2010, que aprova o Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o período de 2011/2015, baseia-se na 

definição de planejamento de Mintzbberg (1994): “planejamento é necessário para 

que estejamos preparados para o inevitável, para que tenhamos opções frente ao 

inevitável e para que possamos controlar o controlável” e também no conceito de 

Alday (2000): “o planejamento volta-se para as medidas positivas que uma empresa 

poderá tomar para enfrentar ameaças e aproveitar as oportunidades encontradas 

em seu ambiente”. De acordo com esta Resolução, este conceito, com um viés 

determinista, é contestado por alguns pensadores, como Matus (1988), para quem 

“planejar está associado à ideia de preparação e controle do futuro a partir do 

presente, através da reflexão sistemática sobre a realidade a enfrentar e os objetivos 

a atingir”. 

 

Segundo esta Resolução a operacionalização do PDI/UFOP pressupõe a existência 

do Plano de Gestão e dos Planos Anuais de Ação correspondentes ao período de 

sua vigência, contendo o detalhamento das ações a serem executadas no período. 

No caso do atual PDI, para o período de 2011-2015, foi elaborado um Plano de 

Gestão, correspondente aos anos letivos do restante do mandato do Reitor anterior 

(2011 e 2012). Em termos de avaliação e continuidade, o PDI além de suas 

avaliações anuais, será avaliado de forma global no final do período, ocasião em 

que deverá ser elaborado o próximo PDI (2016-2020). Referindo-se ao tipo e 

periodicidade dos planejamentos realizados, como pode ser observado nas Tabelas 

16 e 17, percebe-se que os pesquisados não dominam na íntegra a abrangência do 

planejamento feito na instituição. 
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5 Considerações finais 

 

Este capítulo apresenta as conclusões, contribuições, limitações e recomendações 

deste estudo.  

 

5.1 Conclusões 

 

A temática investigada por esta dissertação é o comportamento empreendedor 

voltado para a esfera pública, baseando-se nos estudos de McClelland, e, para 

contextualizar o tema foram apresentado no referencial teórico algumas definições 

de empreendedorismo, a análise histórica do desenvolvimento do 

empreendedorismo, as principais linhas de pensamento, o intraempreendedorismo e 

sua importância para as organizações, ambiente e comportamento empreendedor e 

o contexto do empreendedorismo em IFES. 

 

Caracterizada como um estudo de caso esta pesquisa foi realizada por meio de 

pesquisa de campo com uma abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada 

utilizando-se um roteiro semiestruturado dirigido a 33 profissionais que ocupam 

diferentes cargos de gestão lotados na Escola de Minas da UFOP, desse total, 

obteve-se retorno de 28 gestores. 

 

Este estudo foi dirigido para a obtenção da resposta á questão norteadora 

inicialmente proposta: de que forma as CCE’s de gestores da Escola de Minas da 

UFOP contribuem para o desenvolvimento de um ambiente empreendedor na 

instituição? 

 

Objetivou-se verificar de que forma as CCE’s de gestores da Escola de Minas da 

UFOP contribuem para o desenvolvimento de um ambiente empreendedor na 

instituição. Para alcançar esse objetivo principal foram elencados três objetivos 

específicos: verificar qual a concepção de empreendedorismo destes gestores, 

identificar as características empreendedoras segundo a abordagem 

comportamentalista de McClelland (1972) e analisar o ambiente da Instituição 

quanto ao desenvolvimento das características empreendedoras.  
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Com base nos resultados obtidos considera-se que tanto os objetivos específicos 

quanto o objetivo geral foram atingidos.  Conclui-se que o desafio que se apresenta 

é criar ambientes que propiciem o desenvolvimento do espírito empreendedor, no 

sentido de estimular o aperfeiçoamento das CCE’s e o importante é saber que tais 

características podem ser desenvolvidas por todos. Porém, para que sejam 

desenvolvidas, as mesmas necessitam de um ambiente propício, em que as 

pessoas sejam estimuladas. 

 

Para tanto, a cultura empreendedora precisa ser disseminada, fazendo com que 

cada vez mais indivíduos convivam num ambiente empreendedor, pois o 

empreendedorismo estimula o desenvolvimento econômico gerando inovação, 

tecnologia, emprego e renda. Além de contribuir para o desenvolvimento econômico 

da sociedade, a atividade empreendedora faz com que os indivíduos se sintam cada 

vez mais realizados, conciliando o trabalho com o prazer, com crescimento pessoal, 

profissional e social. Entretanto, fazer esta reflexão no âmbito das organizações 

públicas requer a superação de algumas barreiras impostas pelo próprio formato do 

modelo de gestão dessas instituições. 

 

O desafio ao desenvolvimento do empreendedorismo em instituições públicas está 

em identificar as potencialidades existentes na instituição e direcioná-las à 

construção de um ambiente inovador, incentivando práticas organizacionais 

inovadoras e superando as barreiras do formato organizacional público sem, claro, 

transgredir os aspectos legais. 

 

5.2 Uma reflexão sobre o empreendedorismo 
 

A análise dos dados qualitativos e quantitativos permitiu conhecer os pontos 

relevantes do tema da pesquisa de acordo com os objetivos propostos, o que 

possibilitou um olhar crítico sobre o empreendedorismo. 

 

Da maneira como é proposto atualmente, o empreendedorismo parece ser a única 

alternativa para as perspectivas gerais diante das dificuldades socioeconômicas, 

sendo apresentadas várias receitas de sucesso; no entanto, quando se fala em 

sucesso, é preciso avaliar aquilo que se deseja conquistar, o preço necessário para 
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pagar por isso e a relação entre os dois. O hábito de vincular o número de 

conquistas ao tamanho da felicidade que se tem parte do princípio de que quanto 

mais conquistas, mais felizes as pessoas serão.  

 

Buscar o sucesso é saudável, entretanto ele pode ter um preço alto demais, os 

valores propostos podem se perigosos, pois pode levar a um modo de vida 

estressante e escravizante. O sucesso pessoal não deve ser medido por ser ou não 

ser empreendedor, enriquecer ou não, vencer ou não, sobressair-se ou não, pois 

pessoas pacatas, não ambiciosas, colaborativas e não competitivas são 

indispensáveis à vida em sociedade e podem ser tão bem sucedidas quanto as 

empreendedoras. 

 

5.3 Contribuições 

 

Consideram-se relevantes as contribuições deste estudo para a academia e para a 

instituição, pois os resultados encontrados propiciaram algumas reflexões 

importantes por abordar uma temática ainda não estudada na UFOP, na forma como 

foi conduzida. Considerou-se que analisar o comportamento empreendedor de 

gestores da Escola de Minas poderá contribuir para o entendimento e o 

desenvolvimento do empreendedorismo em instituições públicas, confirmando sua 

importância como um caminho para a inovação e a sua aplicabilidade às diversas 

instituições e pessoas, e, de forma especial na UFOP. 

 

Já para a autora deste estudo, a pesquisa permitiu compreender melhor o 

empreendedorismo com foco na gestão pública, além de possibilitar a aplicação dos 

conhecimentos acadêmicos do mestrado em seu ambiente de trabalho, o que, 

futuramente, pode ser uma oportunidade para a docência. 

 

5.4 Limitações e recomendações 

 

A principal limitação deste estudo refere-se á utilização de um instrumento de coleta 

de dados elaborado para ser aplicado em empresas privadas. Os critérios adotados 

para identificar o comportamento empreendedor deveriam ter sido adaptados à 
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unidade de análise e da unidade de observação em questão, embora essa 

necessidade não tenha sido observada no pré-teste. 

 

Vale ressaltar que este trabalho foi dirigido apenas aos gestores lotados na Escola 

de Minas, portanto, os resultados obtidos devem ser comparados em pesquisas, 

direcionadas a gestores de outras Unidades da UFOP ou da administração superior, 

bem como uma pesquisa direcionada aos técnicos administrativos e aos discentes. 

Recomenda-se, também, uma replicação desta pesquisa a gestores de IES 

privadas, procedendo-se a uma comparação que identifique em que tipo de 

Instituição o ambiente empreendedor é mais propício para o desenvolvimento do 

comportamento empreendedor dos gestores.  

 

De modo geral, pode-se dizer que a cultura organizacional de uma IFES possui 

particularidades que somente podem ser identificadas quando se procede a estudos 

específicos, desta forma, recomenda-se o aprofundamento e a continuidade desta 

pesquisa. Acredita-se que novos estudos, a partir deste trabalho, poderão trazer 

importantes contribuições, além de superar as limitações desta pesquisa. 
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Apêndice A – Autorização do Diretor da Escola de Minas para Realização da 

Pesquisa no Âmbito desta Unidade 
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Apêndice B – Carta de Apresentação 
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Apêndice C – Instrumento de Coleta de Dados 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO: 

1.1 FAIXA ETÁRIA: 

(   ) menos de 30 anos  

(   ) de 30 a 45 anos  

(   ) de 46 a 60 anos  

(   ) > 61 anos  

 

1.2 SEXO: 

(   ) Masculino   (   ) Feminino  

 

1.3 ESCOLARIDADE / ÁREA / ANO DE CONCLUSÃO: 

(   ) Graduação /_______________________________________ / ___________ 

(   ) Especialização /____________________________________ / ___________ 

(   ) Mestrado /________________________________________ / ___________ 

(   ) Doutorado /_______________________________________ / ___________ 

(   ) Pós-doutorado /____________________________________ / ___________ 

 

1.4 CARGO: ____________________________________________ 

Há quanto tempo trabalha na instituição? __________________ 

 Desde quando ocupa este cargo? _______________________ 

 Já ocupou outros cargos de gestão? _____________________ 

 

 

2. CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS COM RELAÇÃO AO 

EMPREENDEDORISMO: 

2.1 O que você entende por empreendedorismo? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.2 O que é um empreendedor no ambiente universitário? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2.3 Você considera o empreendedorismo importante como forma de gestão nas 

universidades? 

(   ) sim (   ) não 

Explique: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2.4. O que você propõe como ação empreendedora na universidade? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

3 CARACTERÍSTICAS EMPREENDEDORAS NO ÂMBITO PROFISSIONAL: 

 

Este questionário se constitui de 55 afirmações breves. Leia atentamente cada 

afirmação e decida qual descreve você de melhor forma (considere como você é 

hoje, e não como gostaria de ser). Lembre-se de que ninguém faz tudo 

corretamente, nem mesmo é desejável que se saiba fazer tudo. Selecione o número 

que corresponde à afirmação que o descreve: 

 

1 = nunca / 2 = raras vezes / 3 = algumas vezes / 4 = usualmente / 5 = sempre 

Anote o número selecionado linha à direita de cada afirmação. Eis aqui um exemplo: 

Mantenho-me calmo em situações tensas (  2  ) 
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A pessoa que respondeu neste exemplo selecionou o número “2” para indicar que a 

afirmação descreve apenas em raras ocasiões.  

Algumas afirmações podem ser similares, mas nenhuma é exatamente igual. Favor 

designar uma classificação numérica para todas as afirmações.  

 

1. Esforço-me para realizar as coisas que devem ser feitas (    ) 

2. Quando me deparo com um problema difícil, levo muito tempo para encontrar a       

solução (    ) 

3. Termino meu trabalho a tempo (    ) 

4. Aborreço-me quando as coisas não são feitas devidamente (    ) 

5. Prefiro situações em que posso controlar ao máximo o resultado final (    ) 

6. Gosto de pensar no futuro (    ) 

7. Quando começo uma tarefa ou projeto novo, coleto todas as informações 

possíveis antes de dar prosseguimento a ele (    ) 

8. Planejo um projeto grande dividindo-o em tarefas mais simples (    ) 

9. Consigo que os outros apoiem minhas recomendações (    ) 

10. Tenho confiança que posso ser bem-sucedido em qualquer atividade que me 

proponha executar (    ) 

11. Não importa com quem fale, sempre escuto atentamente (    ) 

12. Faço as coisas que devem ser feitas sem que os outros tenham de me pedir (    ) 

13. Insisto várias vezes para conseguir que as outras pessoas façam o que desejo   

(    ) 

14. Sou fiel às promessas que faço (    ) 

15. Meu rendimento no trabalho é melhor do que o das outras pessoas com quem 

trabalho ( .  ) 

16. Envolvo-me com algo novo só depois de ter feito todo o possível para assegurar 

o seu êxito (    ) 

17. Acho uma perda de tempo me preocupar com o que farei da minha vida (    ) 

18. Procuro conselhos das pessoas que são especialistas no ramo em que estou 

atuando (    ) 

19. Considero cuidadosamente as vantagens e desvantagens de diferentes 

alternativas antes de realizar uma tarefa (    ) 
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20. Não perco muito tempo pensando em como posso influenciar as outras pessoas 

(    ) 

21. Mudo a maneira de pensar se outros discordam energicamente dos meus pontos 

de vista (    ) 

22. Aborreço-me quando não consigo o que quero (    ) 

23. Gosto de desafios e novas oportunidades (    ) 

24. Quando algo se interpõe entre o que eu estou tentando fazer, persisto em minha 

tarefa (    ) 

25. Se necessário, não me importo de fazer o trabalho dos outros para cumprir um 

prazo de entrega (    ) 

26. Aborreço-me quando perco tempo (    ) 

27. Considero minhas possibilidades de êxito ou fracasso antes de começar atuar     

(    ) 

28. Quanto mais específicas forem minhas expectativas em relação ao que quero 

obter na vida, maiores serão minhas possibilidades de êxito (    ) 

29. Tomo decisões sem perder tempo buscando informações (    ) 

30. Trato de levar em conta todos os problemas que podem se apresentar e 

antecipo o que faria caso sucedam (    ) 

31. Conto com pessoas influentes para alcançar minhas metas (    ) 

32. Quando estou executando algo difícil e desafiador, tenho confiança em meu 

sucesso (    ) 

33. Tive fracassos no passado (    ) 

34. Prefiro executar tarefas que domino perfeitamente e em que me sinto seguro      

(    ) 

35. Quando me deparo com sérias dificuldades, rapidamente passo para outras 

atividades (    ) 

36. Quando estou fazendo um trabalho para outra pessoa, me esforço de forma 

especial, para que fique satisfeita com o trabalho (    ) 

37. Nunca fico totalmente satisfeito com a forma como são feitas as coisas; sempre 

considero que há uma maneira melhor de fazê-las (    ) 

38. Executo tarefas arriscadas (    ) 

39. Conto com um plano claro de vida (    ) 
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40. Quando executo um projeto para alguém, faço muitas perguntas para assegurar-

me de que entendi o que quer (    ) 

41. Enfrento os problemas na medida em que surgem, em vez de perder tempo     

antecipando-os (    ) 

42. Para alcançar minhas metas, procuro soluções que beneficiem todas as pessoas 

envolvidas em um problema (    ) 

43. O trabalho que realizo é excelente (    ) 

44. Em algumas ocasiões obtive vantagens de outras pessoas (    ) 

45. Aventuro-me a fazer coisas novas e diferentes das que fiz no passado (    ) 

46. Tenho diferentes maneiras de superar obstáculos que se apresentam para a 

obtenção de minhas metas (    ) 

47. Minha família e vida pessoal são mais importantes para mim do que as datas de 

entregas de trabalho determinadas por mim (    ) 

48. Encontro a maneira mais rápida de terminar os trabalhos, tanto em casa quanto 

no trabalho (    ) 

49. Faço coisas que as outras pessoas consideram arriscadas (    ) 

50. Preocupo-me tanto em alcançar minhas metas semanais quanto minhas metas 

anuais (    ) 

51. Conto com várias fontes de informação ao procurar ajuda para a execução de 

tarefas e projetos (    ) 

52. Se determinado método para enfrentar um problema não der certo, recorro a 

outro (    ) 

53. Posso conseguir que pessoas com firmes convicções e opiniões mudem seu 

modo de pensar (    ) 

54. Mantenho-me firme em minhas decisões, mesmo quando as outras pessoas se 

opõem energicamente (    ) 

55. Quando desconheço algo, não hesito em admiti-lo (  . ) 

 

4. AMBIENTE DA INSTITUIÇÃO QUANTO AO DESENVOLVIMENTO DAS 

HABILIDADES EMPREENDEDORAS: 

4.1 Como classifica seu ambiente de trabalho? 

(   ) extremamente burocrático 

(   ) estilo militar 
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(   ) participativo 

(   ) dá espaço para pessoas criativas e inovadoras 

(   ) outros. 

Explique sua(s) resposta(s): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4.2 Dos itens a seguir, assinale aqueles que, do seu ponto de vista, são 

considerados essenciais para a implantação de um ambiente propício à atuação do 

empreendedor. 

(   ) planejamento estratégico 

(   ) definição ou indicadores de qualidade 

(   ) estudo das necessidades, expectativas e satisfação dos clientes 

(   ) estímulo à criatividade e a inovação 

(   ) estabelecimento de políticas de preço/venda 

(   ) conhecimento e identificação da demanda para criação de novos produtos e 

serviços 

(   ) ambiente propício ao risco e às mudanças. 

(   ) outros. 

Especifique________________________________________________________ 

 

4.3 Dos itens a seguir assinale aqueles que você considera como barreira à criação 

de um ambiente empreendedor nas universidades. 

(   ) burocracia 

(   ) funcionários desmotivados 

(   ) salário 

(   ) falta de liberdade para criar 

(   ) política organizacional 

(   ) restrições orçamentárias 

(   ) punição por pequenos erros 

(   ) outros.  

Especifique_______________________________________________________ 

 



131 

 

 

4.4 É feito algum tipo de planejamento nesta Instituição?  

(   ) sim (   ) não 

Se a resposta for positiva: 

(   ) Plano de desenvolvimento institucional 

(   ) Planejamento estratégico 

(   ) Outros. 

Especifique _______________________________________________________ 

 

4.5 Qual a periodicidade deste planejamento? 

(   ) Mensal 

(   ) Anual 

(   ) Outros.  

Especifique _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

Anexo – Questionário Padrão – Autoavaliação das CCE’s 

 

Este questionário se constitui de 55 afirmações breves. Leia cuidadosamente cada 

afirmação e decida qual descreve você de melhor forma (considere como você é 

hoje, e não como gostaria de ser). Lembre-se de que ninguém faz tudo 

corretamente, nem mesmo é desejável que se saiba fazer tudo. Selecione o número 

que corresponde à afirmação que o descreve: 

 

1 = nunca / 2 = raras vezes / 3 = algumas vezes / 4 = usualmente / 5 = sempre 

 

Anote o número selecionado na linha à direita de cada afirmação. Eis aqui um 

exemplo: Mantenho-me calmo em situações tensas (2) 

 

A pessoa que respondeu neste exemplo selecionou o número “2” para indicar que a 

afirmação a descreve apenas em raras ocasiões.  

 

Algumas afirmações podem ser similares, mas nenhuma é exatamente igual. Favor 

designar uma classificação numérica para todas as afirmações. Este questionário se 

constitui de diferentes etapas em sequencia, leia atentamente todas as instruções. 

 

1. Esforço-me para realizar as coisas que devem ser feitas (   ) 

2. Quando me deparo com um problema difícil, levo muito tempo para encontrar a 

solução (   ) 

3. Termino meu trabalho a tempo (   ) 

4. Aborreço-me quando as coisas não são feitas devidamente (   ) 

5. Prefiro situações em que posso controlar ao máximo o resultado final (   ) 

6. Gosto de pensar no futuro (   ) 

7. Quando começo uma tarefa ou projeto novo, coleto todas as informações 

possíveis antes de dar prosseguimento a ele (   ) 

8. Planejo um projeto grande dividindo-o em tarefas mais simples (   ) 

9. Consigo que os outros apoiem minhas recomendações (   ) 

10. Tenho confiança que posso ser bem-sucedido em qualquer atividade que me 

proponha executar (    ) 
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11. Não importa com quem fale, sempre escuto atentamente (  ) 

12. Faço as coisas que devem ser feitas sem que os outros tenham de me pedir (   ) 

13. Insisto várias vezes para conseguir que as outras pessoas façam o que desejo   

(   ) 

14. Sou fiel às promessas que faço (   ) 

15. Meu rendimento no trabalho é melhor do que o das outras pessoas com quem 

trabalho (   ) 

16. Envolvo-me com algo novo só depois de ter feito todo o possível para assegurar 

o seu êxito (   ) 

17. Acho uma perda de tempo me preocupar com o que farei da minha vida (   ) 

18. Procuro conselhos das pessoas que são especialistas no ramo em que estou 

atuando (   ) 

19. Considero cuidadosamente as vantagens e desvantagens de diferentes 

alternativas antes de realizar uma tarefa (   ) 

20. Não perco muito tempo pensando em como posso influenciar as outras pessoas 

(   ) 

21. Mudo a maneira de pensar se outros discordam energicamente dos meus pontos 

de vistas (   ) 

22. Aborreço-me quando não consigo o que quero (   ) 

23. Gosto de desafios e novas oportunidades (   ) 

24. Quando algo se interpõe entre o que eu estou tentando fazer, persisto em minha 

tarefa (   ) 

25. Se necessário, não me importo de fazer o trabalho dos outros para cumprir um 

prazo de entrega (   ) 

26. Aborreço-me quando perco tempo (   ) 

27. Considero minhas possibilidades de êxito ou fracasso antes de começar atuar     

(   ) 

28. Quanto mais específicas forem minhas expectativas em relação ao que quero 

obter na vida, maiores serão minhas possibilidades de êxito (   ) 

29. Tomo decisões sem perder tempo buscando informações (   ) 

30. Trato de levar em conta todos os problemas que podem se apresentar e 

antecipo o que faria caso sucedam (   ) 

31. Conto com pessoas influentes para alcançar minhas metas (   ) 
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32. Quando estou executando algo difícil e desafiador, tenho confiança em meu 

sucesso (   ) 

33. Tive fracassos no passado (   ) 

34. Prefiro executar tarefas que domino perfeitamente e em que me sinto seguro (   ) 

35. Quando me deparo com sérias dificuldades, rapidamente passo para outras 

atividades (   ) 

36. Quando estou fazendo um trabalho para outra pessoa, me esforço de forma 

especial, para que fique satisfeita com o trabalho (   ) 

37. Nunca fico totalmente satisfeito com a forma como são feitas as coisas; sempre 

considero que há uma maneira melhor de fazê-las (   ) 

38. Executo tarefas arriscadas (   ) 

39. Conto com um plano claro de vida (   ) 

40. Quando executo um projeto para alguém, faço muitas perguntas para assegurar-

me de que entendi o que quer (   ) 

41. Enfrento os problemas na medida em que surgem, em vez de perder tempo 

antecipando-os (   ) 

42. Para alcançar minhas metas, procuro soluções que beneficiem todas as pessoas 

envolvidas em um problema (   ) 

43. O trabalho que realizo é excelente (   ) 

44. Em algumas ocasiões obtive vantagens de outras pessoas (   ) 

45. Aventuro-me a fazer coisas novas e diferentes das que fiz no passado (   ) 

46. Tenho diferentes maneiras de superar obstáculos que se apresentam para a 

obtenção de minhas metas (   ) 

47. Minha família e vida pessoal são mais importantes para mim do que as datas de 

entregas de trabalho determinadas por mim (   ) 

48. Encontro a maneira mais rápida de terminar os trabalhos, tanto em casa quanto 

no trabalho (   ) 

49. Faço coisas que as outras pessoas consideram arriscadas (   ) 

50. Preocupo-me tanto em alcançar minhas metas semanais quanto minhas metas 

anuais (   ) 

51. Conto com várias fontes de informação ao procurar ajuda para a execução de 

tarefas e projetos (   ) 
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52. Se determinado método para enfrentar um problema não der certo, recorro a 

outro (   ) 

53. Posso conseguir que pessoas com firmes convicções e opiniões mudem seu 

modo de pensar (   ) 

54. Mantenho-me firme em minhas decisões, mesmo quando as outras pessoas se 

opõem energicamente (   ) 

55. Quando desconheço algo, não hesito em admiti-lo (  ) 
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Folha de Avaliação 

 

Instruções: 

 

1. Anote os valores que aparecem no questionário de acordo com os números entre 

parênteses. Observe que os números são consecutivos nas colunas. Ou seja, a 

resposta nº 2 encontra-se logo abaixo da resposta nº 1, e assim sucessivamente. 

 

2. Faça as somas e subtrações designadas em cada fileira para poder completar a 

pontuação de cada CCE. Suas pontuações podem necessitar de correção. Verifique 

as últimas instruções. 

 

Avaliação das afirmações Pontuação Características 

___+___+___– ___+___ + 6  

 (1)        (12)      (23)       (34)     (45) 

= Busca de oportunidades e iniciativa 

___+___+___–___+___ + 6  

 (2)        (13)      (24)       (35)     (46) 

= Persistência 

___+___+___+ ___–___ + 6  

 (3)        (14)      (25)      (36)      (47) 

= Comprometimento 

___+___+___+ ___+___ + 0  

 (4)        (15)      (26)      (37)      (48) 

= Exigência de qualidade e eficiência 

___+___+___– ___+___+ 6  

 (5)        (16)      (27)      (38)      (49) 

= Correr riscos calculados 

___–___+___+___+___+ 6  

  (6)       (17)     (28)       (39)      (50) 

= Estabelecimento de metas 

___+___–___+___+___+ 6  

 (7)        (18)      (39)      (40)      (51) 

= Busca de Informações 

___+___+___– ___+___+ 6  

  (8)       (19)     (30)       (41)      (52) 

= Planejamento e monitoramento 

sistemáticos 

___–___+___+ ___+___+ 6  

  (9)      (20)      (31)       (42)      (53) 

= Persuasão e rede de contatos 

___–___+___+ ___+___+ 6  

 (10)      (21)      (32)       (43)      (54) 

= Independência e autoconfiança 

___–___–___– ___+___+ 18 

 (11)       (22)     (33)     (44)       (55) 

= Fator de correção 
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Folha para corrigir a pontuação 

 

Instruções: 

 

1. O fator de correção (o total da soma das respostas 11, 22, 33, 44 e 55) é utilizado 

para determinar se a pessoa tentou apresentar uma imagem altamente favorável 

de si mesma. Se o total dessa soma for maior que 20, então o total da pontuação 

das 10 CCEs deve ser corrigido para poder dar uma avaliação mais precisa da 

pontuação das CCEs do indivíduo. 

2. Empregue os seguintes números para fazer a correção da pontuação: 

 

Se o total do fator de correção for: Diminua o número abaixo da pontuação de todas as 

CCEs 

24 ou 25 7 

22 ou 23 5 

20 ou 21 3 

19 ou menos 0 

 

 

Folha de Pontuação Corrigida 

 

Características Pontuação 

original 

 Fator de 

correção 

 Total 

corrigido 

Busca de oportunidades e iniciativa  -  =  

Persistência  -  =  

Comprometimento  -  =  

Exigência de qualidade e eficiência  -  =  

Correr riscos calculados  -  =  

Estabelecimento de metas  -  =  

Busca de Informações  -  =  

Planejamento e monitoramento sistemáticos  -  =  

Persuasão e rede de contatos  -  =  

Independência e autoconfiança  -  =  
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Perfil 

Características      

Busca de oportunidades e iniciativa      

Persistência      

Comprometimento      

Exigência de qualidade e eficiência      

Correr riscos calculados      

Estabelecimento de metas      

Busca de Informações      

Planejamento e monitoramento sistemáticos      

Persuasão e rede de contatos      

Independência e autoconfiança      

                           0             5            10           15            20         25            

 

 

 

 

 

 

 

 


