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Resumo
O tema deste trabalho é educação empreendedora e tem o propósito de
investigar a relação do ensino dessa disciplina e o processo de escolha dos
temas de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). O objetivo geral é analisar o
impacto da educação empreendedora no desenvolvimento de TCC relacionado ao
tema empreendedorismo e o efeito dessa escolha na carreira profissional dos
estudantes universitários. O marco teórico da pesquisa aborda os principais
conceitos de empreendedorismo, comportamento e perfil do empreendedor,
educação empreendedora e trabalhos de conclusão de curso. A metodologia
adotada caracteriza-se como pesquisa descritiva, de abordagem quantiqualitativa.
Quanto aos procedimentos técnicos, utilizou-se o método do estudo de caso. Para
tanto, foi analisado o curso de graduação em Administração das Faculdades
Integradas do Norte de Minas (FUNORTE), instituição de ensino superior (IES)
mantida pela Associação Educativa do Brasil (SOEBRAS). Após pesquisa
documental, foram selecionados os trabalhos de conclusão de curso realizados
pelos estudantes do referido curso, no período de 2013 a 2016, relacionados ao
tema empreendedorismo. Em seguida, partiu-se para uma entrevista com os
autores dos trabalhos selecionados, para identificar as motivações que os
levaram a escolher o tema empreendedorismo para a elaboração do TCC e o
efeito dessa escolha nas suas carreiras profissionais. Para tanto, utilizou-se
questionário semielaborado, que foi aplicado para todos os participantes
selecionados. Os dados coletados foram organizados e tabulados para facilitar a
compreensão dos resultados da pesquisa, sendo as questões discursivas tratadas
por meio de análise de conteúdo. Concluiu-se que as iniciativas de educação
empreendedora desenvolvidas pela IES estudada, tais como a inserção da
disciplina Empreendedorismo no curso de Administração e as ações de extensão,
como palestras, congressos e feiras, contribuíram para a escolha do tema
empreendedorismo na elaboração dos TCC, o que proporcionou significativo
efeito na carreira profissional dos estudantes entrevistados. Dessa forma, a partir
das conclusões desta pesquisa, a IES poderá aprimorar e ampliar a sua proposta
de implantação da Educação Empreendedora no curso de Administração,
podendo expandir a iniciativa para os demais cursos mantidos pela instituição.
Portanto, a pesquisa atingiu o seu objetivo proposto, que foi analisar a
importância da Educação Empreendedora para a formação de profissionais
críticos, criativos e mais engajados para enfrentar os constantes desafios do
mercado de trabalho.
Palavras-chave: Administração. Empreendedorismo. Educação Empreendedora.
Trabalhos de Conclusão de Curso.

Abstract
The theme of this paper is Entrepreneurship Education and has the purpose to
investigate the relationship between the teaching of this subject and the process of
choosing the themes for End of Course Papers. The overall objective is to analyze
the impact of entrepreneurship education in the development of End of Course
Papers related to the entrepreneurship theme and the effect of that choice in the
college students careers. The theoretical research mark covers the key concepts
of entrepreneurship, behavior and Profile of the Entrepreneur, Entrepreneurship
Education and End of Course Papers. The adopted methodology is characterized
as descriptive, of quantitative and qualitative approach. With regard to the
technical procedures, the case study method was used. For that purpose, we
analyzed the Graduate Diploma Course in Business Administration of The
Integrated College of the North of Minas Gerais State - FUNORTE, higher
education institution maintained by the Educational Association of Brazil SOEBRAS. After documentary research, the End of Course Papers related to the
topic Entrepreneurship, developed by students from that course from 2013 to
2016, were selected. After that, an interview with the authors of the selected
papers was held to identify the motivations that led them to choose the theme
Entrepreneurship for the development of their End of Course Papers, and the
effect of that choice in their professional carreers. To this end, a pre elaborated
survey questionnaire was applied to all selected participants. The obtained data
were organized and tabulated to facilitate the understanding of the research
outcome, and the essay questions were handled through content analysis. The
conclusion is that the Entrepreneurship Education initiatives developed by the
studied Higher Education Institution, such as the insertion of the Entrepreneurship
subject in the Business Administration course and the extension activities, such as
lectures, conferences and fairs, contributed to the choice of the Entrepreneurship
theme in the preparation of their End of Course Papers, which provided a
significant effect on the interviewed students careers. Thus, from the conclusions
of this study, the Higher Education Institution can improve and expand its
implementation of the proposed Entrepreneurship Education in the Business
Administration course, and may expand the initiative to other courses held by the
institution. Therefore, the study reached its proposed goal, that was to analyze the
importance of Entrepreneurship Education for the formation of critical, creative and
more engaged professionals to meet the ongoing challenges of the labor market.
Keywords: Business Administration.
Education. End of Course paper.
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1 Introdução
O mundo globalizado gera mudanças rápidas e importantes transformações no
cotidiano da sociedade. Essas mudanças se refletem no universo do trabalho, que
exige profissionais cada vez mais preparados para os constantes desafios do
ambiente organizacional.

Nesse entendimento, o empreendedorismo se traduz como uma via condutora de

esperança e possibilidades. Para Dornelas (2005), a ausência de habilidades
empreendedoras se constitui em um dos motivos para o fracasso das

organizações, podendo se destacar também a falta de persistência e a ausência
de inovação.

Diante desse cenário, os questionamentos que se fazem são os seguintes: é

possível ensinar a ser empreendedor? De que forma? O que ensinar? E qual o
papel das universidades nesse contexto?

De acordo com Dolabela (2003, p. 24), “o sistema educacional deverá

forçosamente ampliar seu currículo para além de conhecimentos técnicos e
científicos, cada vez mais indispensáveis e, ao mesmo tempo, menos suficientes
para a inserção do homem no mundo do trabalho”.

Dessa forma, espera-se que as instituições de ensino superior (IES) se tornem

cada vez mais o local onde o empreendedorismo seja fomentado a partir das

disciplinas e das práticas pedagógicas desenvolvidas pelas universidades nas
mais diversas áreas de conhecimento.

Filion (1999) destaca que a Educação Empreendedora é diferente do processo de
ensino tradicional, por se calcar mais na atividade do próprio aluno, numa forma
mais experiencial, mas prática e contextualizada no mundo real e que prepara o

indivíduo para lidar com as incertezas, a falta de recursos e a indiferenciação
típica do início de uma organização ou iniciativa empreendedora.
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Para viabilizar a proposta da Educação Empreendedora, é essencial que novas

publicações sejam geradas para prover os estudantes e pesquisadores de
informações e instrumentos que sejam relacionados ao tema empreendedorismo.

Assim, em todos os semestres letivos, em várias IES brasileiras, centenas de
trabalhos de conclusão de curso (TCC) são apresentadas como forma de

obtenção do diploma universitário. Entretanto, percebe-se que vários desses

trabalhos não ultrapassam os muros das universidades e podem privar as
organizações de inovações e tecnologias.
De acordo com Dolabela (2003, p. 22):
Isso inclui até mesmo os cursos de Administração de Empresas, que não
conseguem se desvencilhar do paradigma da grande empresa, insistindo
no equívoco de que o aprendizado da complexidade das grandes levaria
por uma espécie de osmose ao domínio da simplicidade das micro e
pequenas empresas (Dolabela, 2003, p. 22).
Analisando o que acontece no curso de Administração, percebe-se que o tema

empreendedorismo deve estar atrelado aos saberes dos alunos em sua essência,

pois ele norteará o profissional da Administração em toda a forma de atuação,
seja como empresário, funcionário público, autônomo, gestor.

Atualmente, a pesquisa na Administração consiste numa investigação sistemática
que fornece informações para orientar as decisões empresariais. Tem origem

muito mais recente e é, em grade parte, patrocinada pelas organizações

empresariais que esperam atingir alguma vantagem competitiva. Na grande
maioria das vezes, a pesquisa em Administração lida com tópicos como atitudes
humanas, comportamento e desempenho (Portal Educação, 2013).

Nesse âmbito, o empreendedorismo é um tema recorrente para a pesquisa em

Administração e uma das credenciais para todo administrador desempenhar bem

suas funções em qualquer ramo de atividade, principalmente quando se trata de

gerenciar o próprio negócio. Cabe, então, aos cursos de Administração, além de
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outras atividades, formar pessoas competentes que venham a criar novas
empresas, ou seja, pessoas verdadeiramente empreendedoras.

A presente dissertação tem como propósito descrever o papel da Educação
Empreendedora nas Instituições de Ensino Superior e sua contribuição no

desenvolvimento de Trabalhos de Conclusão de Cursos relacionados ao tema
empreendedorismo.

O estudo tem caráter descritivo e foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica,
análise documental e estudo de caso nas Faculdades Integradas do Norte de
Minas (FUNORTE), instituição instalada na cidade de Montes Claros-MG.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2013, p.
7) define educação empreendedora da seguinte maneira:

A educação vista como uma forma de intervenção no mundo define-se
como uma educação empreendedora. Argumentando que toda educação é
empreendedora, pois objetiva transformar pessoas e realidades, está posto
que não é possível desvinculá-la dos processos de comunicação, busca de
informações, criatividade, inovação e busca de oportunidades (SEBRAE,
2013, p. 7).
Ainda de acordo com o SEBRAE (2013, p. 8), as iniciativas voltadas para o ensino
do empreendedorismo são importantes, considerando-se que:

O empreendedorismo vai além da visão de negócios, ampliando sua
atuação para o desenvolvimento de comportamentos empreendedores, tais
como iniciativa, metas, persuasão, busca de informação, riscos calculados,
exigência de qualidade, autoconfiança, monitoramento, comprometimento
e persistência. Tais comportamentos são compreendidos como essenciais
do desenvolvimento de qualquer atividade a que se proponha um indivíduo
na busca da realização pessoal e profissional e não somente para o
contexto empresarial (SEBRAE, 2013, p. 8).
Assim, este estudo pretende descrever o assunto com o propósito de prestar
relevante serviço à comunidade acadêmica e empresarial e, dessa forma,
estimular a ampliação das iniciativas relacionadas ao tema empreendedorismo.
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De acordo com Lopes (2010, p. 18), “as habilidades pessoais relacionadas com o

empreendedorismo devem ser enfocadas pelas escolas e mantidas até o ensino
superior”.

A partir da contextualização relatada, a pergunta norteadora desta dissertação é a

seguinte: como a Educação Empreendedora pode impactar no desenvolvimento
de TCCs relacionados ao tema empreendedorismo e qual o efeito dessa escolha
na carreira profissional dos estudantes universitários?
1.1 Objetivos
O objetivo geral do estudo é analisar o impacto da Educação Empreendedora na

escolha do tema empreendedorismo para o desenvolvimento de TCCs e o efeito
dessa escolha na carreira profissional dos estudantes universitários.

Para a construção da pesquisa, foram determinados os seguintes objetivos
específicos:

a) Identificar os TCCs realizados no curso de graduação em Administração da
FUNORTE/ Associação Educativa do Brasil (SOEBRAS) relacionados ao
tema empreendedorismo.

b) Descrever as motivações que levaram os estudantes do referido curso a
realizar o TCC relacionado ao tema empreendedorismo.

c) Relatar o efeito do TCC relacionado ao tema empreendedorismo na
carreira profissional dos estudantes.

1.2 Justificativas
As justificativas que motivaram a realização desta pesquisa podem ser
representadas por três aspectos: acadêmico, profissional e pessoal.

O presente trabalho pode ser qualificado como relevante para o ambiente

acadêmico, em função da possibilidade de publicação de conhecimentos e
informações relevantes para administradores, professores de empreendedorismo

e pesquisadores do tema. Espera-se entender as iniciativas que levam os
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estudantes universitários a se interessarem pelo referido tema e a contribuição da

Educação Empreendedora no processo de formação profissional e acadêmica
dos estudantes.

Para validar essa justificativa, Dolabela (1999, p. 35) afirma que:
Os valores do nosso ensino não sinalizam para o empreendedorismo,
estando voltados, em todos os níveis, para a formação de profissionais que
irão buscar emprego no mercado de trabalho. Assim, o emprego assume
um valor fundamental na formação da nossa sociedade (Dolabela, 1999, p.
35).
Quanto às motivações profissionais, pretende-se com este estudo contribuir com

a organização pesquisada, no sentido de oferecer informações relevantes que

possam ampliar as iniciativas voltadas para o desenvolvimento de uma cultura
empreendedora

e,

dessa

forma,

desmistificar

empreendedorismo no ambiente acadêmico.

e

disseminar

o

tema

Sobre essa proposta, o SEBRAE (2013, p. 9) afirma que:
Na proposição para o desenvolvimento de competências que atendam às
necessidades da sociedade e da formação do empreendedor, faz-se
necessário reconhecer que todo processo de transformação envolve
mudanças graduais e profundas, tanto nos aspectos atitudinais quanto na
construção de conhecimento e na sua aplicação em situações de vida:
pessoais, profissionais e sociais. Isso se torna possível com a renovação
consciente de cada pessoa, ao ampliar seus horizontes e vislumbrar novo
sentido para sua atuação no mundo (SEBRAE, 2013, p. 9).
Para o pesquisador, este trabalho tem importante significado, devido ao interesse

pessoal pelo tema e à possibilidade de alavancagem na carreira profissional como
docente e administrador.

Para confirmar essa afirmativa, concorda-se com Gil (2010, p. 12):

Há muitas razões que determinam a realização de uma pesquisa. Podem,
no entanto, ser classificadas em dois grandes grupos: razões de ordem
intelectual e razões de ordem prática. As primeiras decorrem do desejo de
conhecer pela própria satisfação de conhecer. As últimas decorrem do
desejo de conhecer com vistas a fazer algo de maneira mais eficiente ou
eficaz (Gil, 2010, p. 12).
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1.3 Estrutura da dissertação
Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, sendo o primeiro esta
introdução, que apresenta o tema e o problema de pesquisa, a questão
norteadora, os objetivos e as justificativas.

No segundo capítulo serão contextualizados o referencial teórico e a

argumentação científica dos principais autores relacionados ao assunto. Já o

terceiro capítulo descreve os procedimentos metodológicos utilizados. O quarto
capítulo apresenta as discussões de resultados da pesquisa. No quinto capítulo,
as considerações finais e, na sequência, as referências, anexos e apêndices.
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2 Referencial Teórico
Este capítulo aborda os principais aspectos teóricos da pesquisa. É dividido em
três partes. A primeira contextualiza o tema empreendedorismo, conceito e
evolução histórica. A segunda trata da Educação Empreendedora e suas

aplicações no ambiente acadêmico. Já a terceira parte discorre sobre o TCC,
processos e práticas.

2.1 Empreendedorismo: conceito e evolução histórica
Neste primeiro item será apresentado o constructo empreendedorismo, conceito e

evolução histórica do tema, suas dimensões, modelos e práticas encontrados na
literatura.

De acordo com Dolabela (1999, p. 43):
Empreendedorismo é um neologismo derivado da livre tradução da palavra
Entrepreneurship e utilizado para designar os estudos relativos ao
empreendedor, seu perfil, suas origens, seu sistema de atividades, seu
universo de atuação (Dolabela, 1999, p. 43).
Leite (2012, p. 25) concorda e afirma que “Entrepreneurship, na língua inglesa, é
derivado de Entreprendre, termo utilizado no século XVII, na França, para
denominar um indivíduo que assumia o risco de criar um novo negócio”.

A palavra Entrepreneur poderia ser traduzida como “empresariar”. Entretanto,
para Drucker (2002) e outros autores, o termo é empregado para designar
empreendedor e não necessariamente um “empresário”. Já em relação à palavra
Entrepreneuship, a tradução livre quer dizer “espírito empreendedor”, o que
confirma que se trata de um modo de vida, um jeito de ser (Leite, 2012).

Diversas correntes classificam o empreendedorismo com abordagens diferentes,

podendo-se destacar as duas principais: a dos comportamentalistas e dos
economistas.
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Os economistas associam o empreendedor à inovação e os comportamentalistas

aos aspectos da atitude do empreendedor, como criatividade e iniciativa. Porém,
ambas as abordagens consideram os empreendedores como indivíduos que

detectam e aproveitam oportunidades por meio da criação de empreendimentos,
assumindo os riscos envolvidos nesse processo (Filion, 1999).

Conforme citado por Zen e Fracasso (2008), no século XVIII Richard Cantillon
(1735) definiu o empreendedor capitalista como um homem racional capaz de
enfrentar o desafio do risco e, em particular, o da economia de mercado. Após

Cantillon, Say (1983 como citado em Zen & Fracasso, 2008) teria sido o primeiro
a reconhecer a função econômica do empresário, ou seja, aquele que,
aproveitando-se dos conhecimentos disponibilizados pelos cientistas, reúne e

combina os diferentes meios de produção para criar produtos úteis (Zen &
Fracasso, 2008).

Na visão econômica do empreendedor, Joseph Schumpeter (1997), como citado

em Dornelas (2005, p. 39), definiu esse indivíduo como “[...] aquele que destrói a
ordem econômica existente através da introdução de novos produtos e serviços,
pela criação de novas formas de organização, ou pela exploração de novos
recursos ou materiais [...]”.

Em se tratando da abordagem comportamentalista, os estudos de McClelland

(1972), como citado em Dolabela (1999), possibilitaram o aprofundamento nos
temas

relacionados

às

atitudes

e

características

do

indivíduo

são

que

os

indivíduos

empreendedores possuem. O autor argumenta que as necessidades de
realização

e

poder

desenvolvimento de um negócio.

aspectos

determinantes

para

o

A Tabela 1 relaciona as 10 características comportamentais empreendedoras, na
visão de McClelland (1972), como citado em Dias, Souza e Boas (2010).
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Tabela 1

Número de 10 CCEs – Características comportamentais empreendedoras
Características comportamentais empreendedoras
Categoria: Realização

CCE: Busca de oportunidades e iniciativa
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, obter financiamentos, equipamentos, terrenos, local de
trabalho ou assistência.
CCE: Correr riscos calculados
 Avalia alternativa e calcula riscos deliberadamente; age para reduzir os riscos ou controlar os
resultados; coloca-se em situações que implicam desafios ou riscos moderados.
CCE: Persistência
 Age diante de um obstáculo significativo; age repetidamente ou muda de estratégia, a fim de
enfrentar um desafio ou superar um obstáculo; faz um sacrifício pessoal ou desenvolve um
esforço extraordinário para completar uma tarefa.
CCE: Exigência de qualidade e eficiência
 Encontra maneiras de fazer as coisas melhor, mais rápido ou mais barato; age de maneira a
fazer coisas que satisfazem ou excedem 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.
CCE: Comprometimento
 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.
CATEGORIA: PLANEJAMENTO
CCE: Busca de informações
 Dedica-se pessoalmente a obter informações de clientes, fornecedores e concorrentes;
investiga pessoalmente como fabricar um produto ou fornecer um serviço; consulta
especialista para obter assessoria técnica ou comercial.
CCE: Estabelecimento de metas
 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.
CCE: Planejamento e monitoramento sistemáticos
 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.
CATEGORIA: PODER
CCE: Persuasão e redes de contato
 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.
CCE: Independência e autoconfiança
 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.
Fonte: adaptado de McClelland (1972), como citado em: Dias, T. R. F. V., Souza Neto, S. P., &
Boas, A. A. V. (2010). Características comportamentais empreendedoras relevantes: estudo de
caso
dos
ganhadores
do
Prêmio
TOP
Empresarial
2007.
Recuperado
de:
wttp://www.anegepe.org.br/edicoesanteriores/recife/EMP103.pdf.
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Filion (1999) comenta que uma das críticas que podem ser dirigidas aos
economistas é que eles não têm sido capazes de criar uma ciência do

comportamento dos empreendedores. Afirma, ainda, que a recusa dos
economistas em aceitar modelos não quantificáveis demonstra claramente os
limites dessa ciência para o empreendedorismo.

Na verdade, isso foi o que acabou levando o universo do empreendedorismo a

voltar-se para os comportamentalistas, em busca de um conhecimento mais
aprofundado do comportamento do empreendedor. Apesar disso, não se deve

deixar de lado a importância do pensamento econômico para o estudo do

empreendedorismo, uma vez que foram os economistas os pioneiros do campo
(Filion, 1999).

O conceito de empreendedorismo tem evoluído ao longo das décadas, no mundo
todo, o que pode ser constatado na opinião de Dornelas (2005, p. 56):

A conjunção de um intenso dinamismo empresarial e rápido crescimento
econômico, somados aos baixos índices de desemprego e às baixas taxas
de inflação ocorridas, por exemplo, na década de 1990 nos Estados
Unidos, aparentemente aponta para uma única conclusão: o
empreendedorismo é o combustível para o crescimento econômico,
criando emprego e prosperidade (Dornelas, 2005, p. 56).
Timmons e Spinelli (2010, p.12) consideram que “o empreendedorismo é uma
revolução silenciosa, que será para o século XXI mais do que a Revolução

Industrial foi para o século XX”. Chiavenato (2014, p. 33) corrobora e destaca que
“o século XIX assistiu a um monumental desfile de inovações e mudanças no
cenário empresarial”.

Maximiano (2006) relata os principais indicadores do sucesso de uma empresa.

Segundo o autor, o desempenho financeiro de uma empresa está relacionado à
competência gerencial do empreendedor.
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Figura 1: Indicadores de sucesso de uma empresa.

Fonte: adaptado de Maximiano, A. C. A. (2006). Administração para empreendedores. São Paulo:
Pearson.

Para Maximiano (2006, p. 11), “o sucesso de uma empresa é medido por meio de
indicadores que se organizam em uma cadeia de causas e efeitos”.

O indicador mais importante de sucesso é o desempenho financeiro, que depende da
satisfação do cliente e da eficiência dos processos. A satisfação do cliente depende da
qualidade dos produtos e serviços, que depende, entre outros fatores, do desempenho
das pessoas. No final das contas, tudo depende da competência gerencial do
empreendedor (Maximiano, 2006, p. 11).

Ainda de acordo com Maximiano (2006, p. 13), “administrar é um processo de
tomar decisões sobre o uso de recursos para permitir a realização de objetivos”.

O autor afirma que essa definição básica pode ser desdobrada em três papéis
que o administrador deve desempenhar e que estão representados na Figura 2.
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Figura 2: Papéis do empreendedor.

Fonte: adaptado de Maximiano, A. C. A. (2006). Administração para empreendedores. São Paulo:
Pearson..

Para Maximiano (2006, p.13), “tomar decisões é a essência do trabalho de

administrar. Tão importante é o processo de decidir para a administração que se
pode entender os dois como sinônimos”.

Como administrador, o empreendedor precisa de pessoas para fazer a empresa
funcionar, realizar objetivos e crescer. Além disso, empreendedor precisa de
informações para a tomada de decisões corretas e analisar o desempenho das
pessoas e da empresa (Maximiano, 2006).

A Tabela 2, adaptada de Hisrich e Peters (2004), mostra o desenvolvimento da
teoria do empreendedorismo e do termo empreendedor ao longo do tempo, na
visão de vários pensadores.
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Tabela 2

Desenvolvimento da teoria do empreendedorismo e do termo empreendedor

Período
Autor/conceito de empreendedorismo e empreendedor
Origina-se do francês: significa aquele que está entre ou estar entre.
Idade Média Participante e pessoa encarregada de projetos de produção em grande escala.
Século XVII Pessoa que assumia riscos de lucro (ou prejuízo) em um contrato de valor fixo com
o governo.
1725
Richard Cantillon - pessoa que assume riscos é diferente da que fornece capital.
1803
Jean Batiste Say - lucros do empreendedor separados dos lucros de capital.
1876
Francis Walker: distinguiu entre os que forneciam fundos e recebiam juros e
aqueles que obtinham lucro com habilidades administrativas
1934
Joseph Shumpeter: o empreendedor é um inovador e desenvolve tecnologia que
ainda não foi testada.
1961
David McClelland - o empreendedor é alguém dinâmico que corre riscos
moderados.
1964
Peter Drucker - o empreendedor maximiza oportunidades.
1975
Albert Shapero - o empreendedor toma iniciativa, organiza alguns mecanismos
sociais e econômicos e aceita riscos de fracasso.
1980
Karl Vesper - o empreendedor é visto de modo diferente por economistas,
psicólogos, negociantes e políticos.
1983
Gifford Pinchot - o intraempreendedor é aquele que atua dentro de uma
organização já estabelecida.
1985
Robert Hisrich - o empreendedorismo é o processo de criar algo diferente e com
valor, dedicando o tempo e os esforços necessários e assumindo riscos financeiros,
psicológicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas
da satisfação econômica e pessoal.
1999
Dolabela - o empreendedor é um ser social, produto do meio em que vive (época e
lugar). Se uma pessoa vive em um ambiente em que ser empreendedor é visto
como algo positivo, então terá motivação para criar o seu próprio negócio.
Filion - o empreendedor é uma pessoa que empenha toda sua energia na inovação
e no crescimento, manifestando-se de duas maneiras: criando sua empresa ou
desenvolvendo alguma coisa completamente nova em uma empresa existente (que
herdou ou comprou, por exemplo).
2005
Dornelas - o empreendedor é aquele que detecta uma oportunidade e cria um
negócio para capitalizar sobre ela, assumindo riscos calculados.
2012
Leite - ser empreendedor significa ter capacidade de iniciativa, imaginação fértil
para conceber as ideias, flexibilidade para adaptá-las, criatividade para transformálas em oportunidade de negócio, motivação para pensar conceitualmente e
capacidade para perceber a mudança como oportunidade.
2013
SEBRAE - os empreendedores são pessoas que aprendem e se desenvolvem a
cada dia, agindo com comprometimento e persistência diante das diversas
situações do dia.
Fonte: adaptado de Hisrich, R. D., & Peters, M. P. (2004). Empreendedorismo. Porto Alegre:
Bookman.

Do ponto de vista empreendedor, o jovem não deve desperdiçar as oportunidades
que o mercado lhe oferece e, assim, contribuir para o desenvolvimento econômico

e para a criação de empregos em seu país, visto que uma das principais
características do empreendedor é identificar oportunidades, aproveitá-las e
buscar recursos para transformá-las em negócio lucrativo (Dolabela, 1999).
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O projeto mais ambicioso e de maior impacto até o momento no que se refere ao

acompanhamento do empreendedorismo no mundo são os estudos do Global
Entrepreneurship Monitor (GEM)1. Uma iniciativa pioneira, liderada pelo Babson

College, nos Estados Unidos, e a London Business School, na Inglaterra, e que
tem trazido novas informações a cada ano sobre o empreendedorismo mundial
também em nível local para os países participantes. Trata-se do mapeamento da

atividade empreendedora dos países, buscando entender o relacionamento entre
empreendedorismo e desenvolvimento econômico e o quanto as atividades

empreendedoras de um país estão relacionadas à geração de riqueza desse

mesmo país. Os resultados desse estudo têm mostrado que em países
desenvolvidos essa relação é mais evidente que em países em desenvolvimento
(Dornelas, 2005).

No Brasil, o movimento do empreendedorismo começou a ser disseminado a
partir da década de 1990, quando entidades como o SEBRAE e a Sociedade
Brasileira para Exportação de Software (SOFTEX) foram criadas. Houve ainda um

movimento que contribuiu para a disseminação do empreendedorismo. Trata-se

da explosão do movimento de criação de empresas “pontocom” no país nos anos
de 1999 e 2000, estimulando a criação de start ups de base tecnológica
desenvolvidas por jovens empreendedores (Dornelas, 2005).

A partir das experiências da SOFTEX, várias iniciativas foram desenvolvidas pelo
país, como a criação de incubadoras de empresas, cursos e disciplinas em várias
instituições de ensino e programas de apoio e incentivo ao empreendedorismo
(Dornelas, 2005).

Conforme citado em Silva (1999), ainda no início da década de 90, o

Departamento de Engenharia de Produção da UFMG, liderado pelo professor
Gledson Coutinho, criou o Grupo de Estudos da Pequena Empresa (GEPE), com
o objetivo de desenvolver estudos na área de empreendedorismo.

1

http://www.ibqp.org.br/gem.
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De acordo com o autor, entre as atividades realizadas pelo GEPE, destacou-se o

oferecimento de workshops nos anos de 1992 a 1994, ministrados pelos
professores canadenses Louis Jacques Fillion, André Joyal e Dina Lavoie, que se
transformaram em núcleos de propagação de seguidores na área.

Ainda de acordo com Silva (1999), a figura do professor Louis Jacques Filion está

ligada de forma definitiva à história do ensino de empreendedorismo no Brasil.

Por sua preocupação com a percepção internacional do empreendedorismo, a
teoria

desenvolvida

por

Filion,

baseada

em

pesquisas

feitas

com

51

empreendedores em vários países, se constituiu no principal fundamento da
metodologia de ensino utilizada hoje por mais de 150 instituições de ensino no
Brasil.

Este assunto será detalhado no próximo item deste capítulo, em que serão
discutidos os principais aspectos do constructo “educação empreendedora”.
2.2 Educação empreendedora
A proposta de educação empreendedora encontra suporte no relatório de Delors

(1999), apresentado na Organização das Nações Unidas para a Educação,

Ciência e Cultura (Unesco). De acordo com esse relatório, cabe à educação o
papel de capacitar a humanidade para dominar o seu próprio desenvolvimento e
“fazer com que cada um tome o seu destino nas mãos e contribua para o
progresso

da

sociedade,

baseando

o

desenvolvimento

na

participação

responsável dos indivíduos e das comunidades” (Delors, 1999, p. 82). Segundo o
relatório, a educação no século XXI deve se fundamentar nos pilares básicos da
educação, os quais devem ser observados ao longo de toda a vida:

a) Aprender a conhecer: aprender a aprender para beneficiar-se das
oportunidades oferecidas;
b) aprender a fazer: no âmbito das diversas exigências sociais;
c) aprender a conviver: realizar projetos comuns e preparar para gerir
conflitos;
d) aprender a ser: agir com responsabilidade, discernimento e autonomia;
e) aprender a empreender: recentemente anexado aos demais, leva ao
aprendizado do empreendedorismo (Delors, 1999, p.82).
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Corroborando essa proposta, Demo (1999, p.16) afirma acerca da educação:
Educação não é só ensinar, instruir, treinar, domesticar, é, sobretudo
formar a autonomia do sujeito histórico competente, uma vez que, o
educando não é o objetivo de ensino, mas sim sujeito do processo,
parceiro de trabalho, trabalho este entre individualidade e solidariedade
(Demo, 1999, p. 16).
Nesse contexto, a educação pode ser compreendida como um processo

fundamental de transmissão cultural e estrutural do ser humano. Como
conseqüência, a educação deve contribuir para o desenvolvimento total da

pessoa, isto é, espírito, corpo, inteligência, sensibilidade, sentido ético,
responsabilidade pessoal, espiritualidade. Todo ser humano deve ser preparado

pela educação para elaborar pensamentos críticos e autônomos e estabelecer
seus próprios valores, para que possa decidir por si mesmo diante das diferentes
circunstâncias da vida (Delors, 1999).

Na perspectiva da educação em preparar esse ser crítico e autônomo em busca

da completude é que surgem as propostas da dimensão de aprendizagem,
denominada de aprender a empreender. Tal dimensão, como descrito, surgiu para
complementar os outros quatro pilares propostos para a educação no século XXI,

apresentados por Delors no Relatório da Conferência da Unesco para o Ensino
Superior. Nas declarações da referida Conferência, em seu artigo 7º encontra-se

que a educação superior deve desenvolver habilidades empresariais em seus

estudantes, os quais devem ter iniciativa, a fim de facilitar sua entrada no
mercado de trabalho (Delors, 1999).

Na sociedade do conhecimento é dada ênfase a termos como empreendedor,
empreendedorismo

e

educação

empreendedora

ou

educação

para

o

empreendedorismo (Dolabela, 2003). A definição de educação empreendedora
está relacionada ao que Dolabela (2003, p. 19) afirma: “o desafio da proposta
educacional empreendedora é construir novos valores em uma sociedade
heterogênea,

marcada

positivamente

pela

diversidade

cultural,

negativamente pelas diferenças abissais de renda, poder e conhecimento”.

mas
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Na visão de Dolabela (2003, p. 22), a educação empreendedora “precisa fazer
parte do cotidiano do aluno”, pois ele necessita ver as possibilidades de

empreender também com as demais disciplinas escolares: a Física, a

Matemática, as Artes, a Biologia e outras, uma vez que a importância do ensino
de empreendedorismo vai além da criação de um negócio. O objetivo final deve
ser

formar

indivíduos

autônomos,

preparados

para

alcançar

independentemente de virem a iniciar novas empresas (Dolabela, 2003).

sucesso,

Dolabela (2003) acredita que as grandes empresas estão cada vez menos

dependentes de empregados e os governantes empenhados em diminuir seus
gastos com seus quadros de pessoal, daí a necessidade em aumentar a
capacidade empreendedora dos indivíduos e das comunidades.

Dolabela (2003) enfatiza que o aprendizado empreendedor é um processo
permanente. Para o autor, a educação empreendedora baseia-se muito mais em

fatores motivacionais e em habilidades comportamentais que em conteúdos
instrumentais.

Qualquer curso de empreendedorismo deveria se voltar para a identificação e
para o entendimento das habilidades do empreendedor, bem como para a

importância do empreendedorismo no desenvolvimento econômico de um país,
de modo que o sujeito possa adquirir competências e conhecimento a fim de
contribuir para esse desenvolvimento econômico (Dornelas, 2005).

Para Dornelas (2005, p. 9), “os exemplos e casos de sucesso da educação
empreendedora

têm

sido

cada

vez

mais

frequentes,

haja

vista

o

empreendedorismo ter se disseminado rapidamente como disciplina, forma de

agir, opção profissional e como instrumento de desenvolvimento econômico e
social”.

A seguir, o autor apresenta alguns exemplos mundiais que se tornaram referência
para a educação empreendedora (Dornelas, 2005, p. 10-11):
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O currículo integrado do Babson College, que levou mais de uma
década para ser desenvolvido e tem o empreendedorismo como tema
transversal, envolvendo várias disciplinas dos cursos de graduação e
de pós-graduação [Master of Business Administration] (MBA) da escola;
Programa Cap’tem (Bélgica): voltado para a educação fundamental, por
meio do qual as crianças são estimuladas a ter ideias dentro e fora da
sala de aula, a se organizar em equipes, elaborar o planejamento e a
implantação de projetos;
Boule and Bill create an enterprise (Luxemburgo): a partir de histórias
em quadrinhos as crianças são estimuladas a desenvolver habilidades
empreendedoras e agir de forma empreendedora;
o período sabático sugerido em escolas europeias para professores
fazerem estágio em empresas, programas abrangentes de treinamento
de professores, criação de redes de troca de experiência e discussão
de casos de sucesso;
a sistematização da capacitação de professores europeus para ensinar
empreendedorismo de forma abrangente e não apenas com o foco na
criação de empresas, o desenvolvimento de estudos de casos de
empreendedores locais e regionais, o envolvimento de empreendedores
da vida real na formatação e aplicação dos programas (professores e
empreendedores ensinando na sala de aula e fora dela), etc. Além
disso, destacam-se os programas de miniempresas, por meio dos quais
os estudantes criam e gerenciam um negócio durante a graduação.
Outro exemplo que cabe destacar é o caso do Network For Teaching
Entrepreneurship (NFTE), iniciado nos Estados Unidos e voltado para
ensinar empreendedorismo para jovens de comunidades carentes,
presente em vários países (Dornelas, 2005, p. 10-11).

No Brasil, o primeiro curso de que se tem notícia na área de empreendedorismo

surgiu em 1981, na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio
Vargas, em São Paulo, com o título de “Novos Negócios”. Mais tarde, o ensino do
empreendedorismo foi inserido nos cursos de mestrado, doutorado e Master of
Business Administration (MBA) (Dolabela, 1999).

A Universidade de São Paulo (USP) começou a oferecer o ensino de
empreendedorismo em 1984, com a implantação da disciplina Criação de

Empresas no curso de graduação em Administração. A partir dessa experiência,
várias instituições de ensino adotaram a proposta da formação empreendedora,
com o objetivo de disseminar o ensino do empreendedorismo no ambiente
acadêmico (Dolabela, 1999).
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Em 1992, a Universidade Federal de Santa Catarina criou a Escola de Novos
Empreendedores (ENE), que veio a se constituir em um dos mais significativos

projetos universitários de ensino de empreendedorismo no Brasil. E em 1995 a
Escola Federal de Engenharia de Itajubá (EFEI), em Minas Gerais, criou o Centro
Empresarial de Formação Empreendedora de Itajubá (GEFEI) (Dornelas, 2005).

No início dos anos 1990, o SEBRAE-MG apoiou a criação do Grupo de Estudos

da Pequena Empresa (GEPE), no Departamento de Engenharia de Produção da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com o objetivo de desenvolver

estudos na área de empreendedorismo. Em 1993, o Programa SOFTEX
desenvolveu uma metodologia de ensino de empreendedorismo que seria
oferecida no curso de graduação em Ciência da Computação da UFMG
(Dolabela, 1999).

A Universidade de Brasília (UBN) criou em 1995 a Escola de Empreendedores,
com o objetivo de manter a sensibilização e ensino de empreendedorismo. Já em
1997 foi criado em Minas Gerais o programa Rede de Ensino Universitário de

Empreendedorismo (REUNE), apoiado por um consórcio de instituições formado

por SEBRAE-MG, Instituto Euvaldo Lodi (IEL)-MG, Secretaria de Estado de
Ciência e Tecnologia, entre outras, com o objetivo de disseminar o ensino de
empreendedorismo nas universidades do Estado (Dolabela, 1999).

O programa Brasil Empreendedor, do Governo Federal, que vigorou de 1999 até
2002, foi dirigido para a capacitação de mais de seis milhões de empreendedores
em todo o país. Destaca-se também o programa Ensino Universitário de

Empreendedorismo, da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), e IEL, de
difusão do empreendedorismo nas escolas de ensino superior do país (Dornelas,

2005). Podem-se também ressaltar as ações dirigidas para a capacitação do

empreendedor, como os programas Empreendedores y Tecnologia (EMPRETEC)

e Jovem Empreendedor do SEBRAE, que são líderes em procura por parte dos
empreendedores e com ótima avaliação (Dornelas, 2005).
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Nesse contexto, pode-se destacar também a proposta pedagógica da Escola
Técnica de Formação Gerencial do SEBRAE-MG2. A escola foi idealizada em

1992, com o objetivo de suprir a formação de gerentes de nível técnico para as

pequenas empresas. Na Áustria, foi encontrado o referencial que serviu como

parâmetro para o Projeto Escola Técnica de Formação Gerencial (ETFG),
desenvolvido por meio de um acordo de cooperação com o Ministério de

Educação e Artes daquele país, para o desenvolvimento de um modelo de
formação gerencial adaptado à realidade brasileira.

Outra iniciativa que vale a pena citar é a Junior Achievement. Criada em 1919,
nos Estados Unidos, a Junior Achievement3 é a maior e mais antiga organização

de educação prática em negócios, economia e empreendedorismo do mundo.
Atualmente está presente em 120 países e, no Brasil, possui unidades em todos

os estados e no Distrito Federal. Trata-se de uma associação educativa sem fins
lucrativos, mantida pela iniciativa privada, cujo objetivo é despertar o espírito
empreendedor nos jovens, ainda na escola, estimulando o seu desenvolvimento

pessoal, proporcionando uma visão clara do mundo dos negócios e facilitando o
acesso ao mercado de trabalho.

Pode-se considerar também a proposta do Instituto Endeavor, a mais importante
organização de promoção do empreendedorismo de alto impacto no mundo.

Presente em mais de 10 países, está no Brasil desde 2000 preparando

empreendedores que sonham, inovam constantemente e impulsionam o
desenvolvimento do país (Endeavor, 2010).

No ano de 2013, a FUNORTE, instituição de ensino superior mantida pela
SOEBRAS e instalada em diversas cidades do estado de Minas Gerais4, foi
contemplada com a aprovação de um projeto elaborado a partir do edital de
chamada pública do SEBRAE, intitulado Programa Educação Empreendedora nas
IES.

http://www.efgbh.com.br.
http://www.juniorachievement.org.br.
4 http://www.funorte.com.br.
2
3
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Desenvolvido pelo SEBRAE-MG,5 esse programa tem o objetivo de estimular a
disseminação da educação empreendedora no ambiente acadêmico, por meio de
diversas ações. Entre essas ações, podem-se citar os treinamentos de disciplinas

de empreendedorismo para professores e a proposta de criação de um concurso
para premiar os melhores TCCs relacionados ao tema empreendedorismo. Esse
assunto será discutido no próximo item deste capítulo.

Em 2016, a FUNORTE foi contemplada para desenvolver o projeto de extensão
Empreendedorismo Social e Negócios de Impacto Social. Iniciativa pioneira do

SEBRAE no Brasil, esse projeto tem o objetivo de disseminar a cultura

empreendedora nas IES. É voltado para o atendimento das questões sociais
brasileiras e o estímulo à promoção de um comportamento de proatividade,

inovação e, sobretudo, para pessoas que possuam senso de responsabilidade e
possam perseguir os seus sonhos com a perspectiva de uma verdadeira
transformação social. Os exemplos apresentados ilustram o conceito de educação
empreendedora que, conforme Mintzberg (2006, p. 232):

Educação significa “mãos livres”, do contrário não será educação. Tem que
fornecer algo diferente – ideias conceituais que são literalmente irrealistas
e impraticáveis, pelo menos parecem-se assim quando vistas de modo
convencional. As pessoas aprendem quando afastam suas descrenças e
passam a aceitar ideias desafiadoras que podem remodelar o seu
pensamento. Educação é isso (Mintzberg, 2006, p. 232).
2.3 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC)
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um projeto acadêmico e se constitui

em uma exigência para que se finalize o curso de graduação e/ou pós-graduação,
ressaltando-se

que

seja

uma

produção

científica

de

qualidade,

metodologicamente correta e cumprindo os preceitos éticos no desenvolvimento
das pesquisas realizadas.

Roesch (2006, p. 185), declara que:

5

http://sebraemg.com.br.
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Segundo a Resolução nº 1, de 2 de fevereiro de 2004, do Conselho
Federal de Educação, art. 9º, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
“poderá ser desenvolvido nas modalidades de monografia, projeto de
iniciação científica ou projetos de atividades centrados em áreas teóricopráticas e de formação profissional relacionadas com o curso”. Normas
para a elaboração e avaliação de tais projetos deverão ser regulamentadas
pelas instituições de ensino que desejarem oferecer tais alternativas para
trabalhos de conclusão de curso (Roesch, 2006, p. 185).
As práticas e políticas de investigação científica constituem e representam, no

cerne da vida acadêmica, um dos eixos que definem a existência das IES e sua
importância na sociedade. Vários autores da área de metodologia procuraram
mostrar a importância da pesquisa científica e conceituá-la de acordo com seus

objetivos. Há, no mercado, literatura especializada sobre como elaborar
monografias. Muitos cursos de graduação utilizam essa modalidade como base
para os trabalhos de conclusão de curso, normalmente disponibilizada em seus
próprios sites institucionais (Roesch, 2006).

Segundo Gil (2010, p. 34), a pesquisa científica é “o procedimento racional e

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são

propostos”. Cervo e Bervian (1996) conceituam a pesquisa como uma atividade
que busca solucionar problemas diversos utilizando-se dos processos científicos.

A pesquisa parte, pois, de uma dúvida ou problema e, com o uso do método
científico, busca uma resposta ou solução.

Já Marconi e Lakatos (2001, p. 12) trazem uma reflexão quanto à importância de

se direcionar a pesquisa científica para o conhecimento da realidade: “a pesquisa,
portanto, é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que

requer um tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a
realidade ou para descobrir verdades parciais”. As mesmas autoras esclarecem

que o método científico caracteriza-se por ser falível, pois não há verdades
absolutas ou definitivas. O que a Ciência faz é pesquisar hipóteses que possam
ser testadas e verificadas por procedimentos sistemáticos, por pesquisadores da

área em questão. As hipóteses podem ser confirmadas ou refutadas durante o
processo de pesquisa, mas ambas podem favorecer o desenvolvimento científico,
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levando à formulação de novas hipóteses e à busca de novas respostas (Marconi
& Lakatos, 2001).

No mesmo sentido, Ruiz (2008, p. 12) afirma que a pesquisa científica se trata da

“realização concreta de uma investigação planejada, desenvolvida e redigida de

acordo com as normas da metodologia consagradas pela ciência. É o método de
abordagem de um problema em estudo que caracteriza o aspecto científico de
uma pesquisa”.

Na FUNORTE, a elaboração do TCC é obrigatória para a maioria dos cursos.

Para construir o TCC, o acadêmico tem dois semestres de atividades destinadas
para esse fim. Os cursos nos quais o TCC é uma atividade obrigatória têm em

sua matriz curricular carga horária necessária para o desenvolvimento dessa
atividade.

No entanto, as atividades são desenvolvidas com o acompanhamento de um
professor responsável pela disciplina “TCC” e um orientador, que auxilia o

acadêmico durante as etapas do processo de elaboração do projeto de pesquisa

até a análise dos resultados do estudo, elaboração do artigo e defesa. Os
acadêmicos devem observar rigorosamente os prazos estipulados pelo calendário

acadêmico quanto ao cumprimento de atividades relacionadas ao TCC, pois a

administração adequada do tempo interfere sobremaneira em sua produção e

avaliação. Terminado o TCC, este é apresentado a uma banca examinadora.
Esta, em geral, é pública, ou seja, aberta a quem queira participar como ouvinte.
Em algumas universidades, o evento assume caráter solene. O candidato

apresenta e defende seu trabalho perante a banca e uma audiência considerável
(Roesch, 2006).

Considerando a obrigatoriedade do TCC e o interesse de disseminar na IES a

proposta da educação empreendedora, a FUNORTE realiza diversas ações de

incentivo ao desenvolvimento do comportamento empreendedor. Entre as
principais ações, pode-se citar o “Concurso Projeto de Pesquisa Empreendedor”.
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Essa iniciativa tem o objetivo de estimular, por meio de premiações, os melhores

trabalhos de conclusão de curso relacionados ao tema empreendedorismo. Os
trabalhos são avaliados por uma banca examinadora formada por professores de
Empreendedorismo da IES e as melhores propostas são indicadas para a
Incubadora de Empresas.

Essa iniciativa se alinha perfeitamente ao que afirma Dolabela (2003, p. 30):
Fica evidente que os métodos convencionais de ensino não se aplicam ao
aprendizado empreendedor, processo no qual não há “uma” resposta certa,
mas sim perguntas fertilizantes, que abrem possibilidades para a
ocorrência de inúmeras respostas possíveis (Dolabela, 2003, p. 30).
Portanto, diante do exposto, percebe-se a importância do TCC na trajetória

acadêmica, quando considerado como um instrumento de evolução na carreira,
possibilitando o ingresso na iniciação científica e a geração de oportunidades para
o estudante empreender na vida e no trabalho.
2.4 Contribuição do referencial teórico
A Tabela 3 apresenta os principais autores que contribuíram para a construção do
referencial teórico desta pesquisa.
Tabela 3

Contribuição do referencial teórico
Tema

Empreendedorismo

Educação empreendedora
Trabalhos de Conclusão de Cursos
Fonte: elaborada pelo autor.

Autores

Chiavenato (2014), Demo (1999), Dolabela (1999;
2003), Dornelas (2005), Drucker (2002), Filion (1999),
Filion e Dolabela (2000), Hisrich e Peters (2004), Leite
(2012), Maximiano (2006), Mcclelland (1972),
Schumpeter (1997), Timmons e Spinelli (2010).
Demo (1999), Dolabela (1999; 2003), Endeavor
(2010), Filion e Dolabela (2000), SEBRAE (2013).

Cervo e Bervian (1996), Collis e Hussey (2005), Gil
(2010), Marconi e Lakatos (2001), Roesch (2006), Ruiz
(2008).
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O referencial teórico é a base para o desenvolvimento desta pesquisa, ao

possibilitar recursos que favoreçam a pesquisa de campo, norteada pela
perspectiva teórica. Ele permitiu o conhecimento e a compreensão de estudos
desenvolvidos por outros pesquisadores.

Os estudos contribuem para a fundamentação da análise dos dados e para a
formação do entendimento dos construtos estabelecidos: empreendedorismo,
educação empreendedora e trabalhos de conclusão de cursos.

No próximo capítulo, aborda-se a metodologia utilizada na pesquisa para atingir
os objetivos propostos.
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3 Metodologia
Neste capítulo são descritos os procedimentos metodológicos adotados por esta

pesquisa para o atingimento dos objetivos propostos e obtenção da resposta à
questão norteadora, quais sejam: sua classificação quanto à tipologia, formas de
abordagem, unidade de análise e instrumentos de coleta de dados. Também

serão apresentadas as estratégias utilizadas para a coleta, interpretação e análise
dos dados obtidos.

De acordo com Collis e Hussey (2005, p.32):
Embora a pesquisa seja fundamental para as atividades comerciais e
acadêmicas, não há um consenso na literatura sobre como ela deve ser
definida. Isso ocorre porque a pesquisa tem significados diferentes para
pessoas diferentes (Collis e Hussey, 2005, p.32).
3.1 Caracterização da pesquisa
De acordo com Gil (2010, p. 39), “é sabido que toda e qualquer classificação se
faz mediante algum critério. Com relação às pesquisas, é usual a classificação

com base em seus objetivos gerais”. Dessa forma, quanto aos fins, esta pesquisa
tem caráter descritivo e, quanto aos meios, trata-se de uma análise documental e
estudo de caso.

Trata-se de uma pesquisa descritiva por expor características da população e por
não ter compromisso em explicar os fenômenos que descreve (Roesch, 2006).

Gil (2010) corrobora quando afirma que a finalidade deste tipo de pesquisa é
descrever as características de determinadas populações ou fenômenos. Uma de

suas peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de
dados, tais como o questionário e a observação sistemática. Ex.: pesquisa
referente a idade, sexo, procedência, eleição, etc.

O planejamento da pesquisa envolveu uma pesquisa documental, que é muito
parecida com a bibliográfica. A diferença está na natureza das fontes, pois essa
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forma vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico ou

que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa (Gil,
2010).

Para a realização da pesquisa foram analisados os trabalhos de conclusão de
curso elaborados pelos estudantes do curso de graduação em Administração da
FUNORTE, para verificar os trabalhos relacionados ao tema empreendedorismo.

Quanto aos procedimentos, a pesquisa é qualificada como estudo de caso, pois
consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira
que permita seu amplo e detalhado conhecimento (Gil, 2010). A pesquisa avaliou

o caso do curso de graduação em Administração da referida instituição de ensino
superior aqui citada, visando atender aos objetivos propostos neste trabalho.

A natureza da pesquisa é quantiqualitativa. Gomes e Araújo (2005) afirmam que:
No campo da administração há um contexto favorável à utilização de
metodologias de pesquisa que adotem um enfoque múltiplo. O cenário
organizacional é, ao mesmo tempo, complexo e mutante. Se estudar o ser
humano isoladamente já é uma tarefa desafiadora, entendê-lo no ambiente
organizacional é uma tarefa ainda mais árdua.
Ainda de acordo com Gomes e Araújo (2005):
Não está errado dizer que a administração une os dois enfoques
metodológicos através dos seus vários campos de estudo. Se, por um lado,
a administração tem a perspectiva quantitativa ao reunir áreas como
Contabilidade, Matemática, Estatística, Economia, Tecnologia da
Informação, por outro, ela possui uma dimensão subjetiva muito forte em
áreas como Sociologia, Filosofia, Psicologia e Antropologia. Sendo assim,
não parece apropriado um posicionamento em qualquer um dos extremos,
sob pena de enviesar os estudos.
Esta investigação foi submetida para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa
da FUNORTE/SOEBRAS e aprovada conforme parecer nº 1.545.186, disponível
no Anexo A.

39

3.2 Unidade de análise e observação
Para melhor entendimento do contexto da pesquisa, é importante conhecer a

instituição de ensino estudada e a realidade socioeconômica em que está
inserida.

De acordo com pesquisa desenvolvida pela Associação Comercial, Industrial e de
Serviços de Montes Claros-MG (ACI, 2012, p. 8):

A sede do município de Montes Claros, considerada polo de
desenvolvimento do norte de Minas Gerais, exerce notória influência sobre
as demais cidades da região, em virtude do importante papel que
desempenha como centro urbano comercial e de prestação de serviços,
além de parque industrial (ACI, 2012, p. 8).
A condição de polo centralizador da região tem estimulado o constante
surgimento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços na cidade.

Muitos desses empreendimentos, por época dos estudos que norteiam sua

localização, requerem informações básicas a respeito de vários aspectos

locacionais, de forma a dar consistência à tomada de decisão pela implantação de
novos negócios no município. Entre os grandes investimentos no setor industrial,
destacam-se: o Grupo Coteminas, a Valleé Nordeste, a Novo Nordisk, o
Laboratório Hipolabor, a Alpargatas e Case New Holand (Fabbrica Italiana
Automobili Torino - FIAT).

A cidade de Montes Claros conta também com um importante centro comercial no

qual se destacam dois modernos shopping centers, que vêm recebendo

investimentos e instalações de renomadas empresas, tais como Lojas
Americanas, C&A, McDonald´s, entre outras.

Nesse cenário, a FUNORTE tem desempenhado importante papel ao oferecer
ensino superior de qualidade para inserir profissionais qualificados no mercado.

Mantida pela SOEBRAS, a FUNORTE se tornou, a partir de 2008, a maior
instituição de ensino do norte de Minas, atendendo em três Campi, com 16 cursos
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nas diversas áreas do conhecimento: Administração, Direito, Engenharia de

Alimentos, Engenharia Biomédica, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica,
Engenharia Mecânica, Farmácia, Gastronomia, Geografia, História, Jornalismo,
Letras, Medicina Veterinária, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Zootecnia.

Possui parceria com o Instituto de Ciências da Saúde (ICS) com os cursos de
Medicina, Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição,

Educação Física e Odontologia. Também fazem parte do grupo a Faculdade de

Saúde Ibituruna (FASI), o Campus de atendimento integrado de Saúde Amazonas
e diversas outras IES instaladas nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Curvelo,

Janaúba, Januária, Pirapora, Rio de Janeiro e Sete Lagoas, totalizando cerca de
14.000 alunos e mais de 1.000 profissionais envolvidos, entre docentes e pessoal
administrativo.

A FUNORTE tem ainda contemplado no seu Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) uma proposta para instalação de novos cursos nas áreas de
Engenharia da Produção e Arquitetura.

Criada em 2009 e mantida pela FUNORTE, a Incubadora de Empresas de Base
Tecnológica da FUNORTE (IF) abriga ideias inovadoras de acadêmicos, egressos
e professores da rede FUNORTE/SOEBRAS. Difundir o empreendedorismo

tecnológico e social dentro da instituição e transformar acadêmicos em futuros
profissionais completos são os objetivos traçados pela incubadora desde sua
criação.

Em relação à importância das incubadoras de empresas, Dornelas afirma o
seguinte:

Tão importante quanto conseguir o financiamento inicial para o começo do
negócio, são as assessorias que ajudarão o empreendedor a ultrapassar a
primeira e, em geral, a mais difícil fase do empreendimento: a da
sobrevivência (Dornelas, 2005, p. 15).
A IF, hoje intitulada Centro de Empreendedorismo e Inovação (CEI), exerce papel
primordial na proposta de disseminação da cultura empreendedora na IES, a
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partir do acompanhamento sistemático de todas as ações, entre as quais:

capacitação, estruturação dos eventos, registros, divulgação, tabulação dos
resultados das avaliações dos processos, busca de parcerias, etc.

A FUNORTE desenvolve um plano de Educação Acadêmica aperfeiçoado de
forma sinérgica com a proposta da Educação Empreendedora. A parceria com o

SEBRAE torna-se sinequa non para o desenvolvimento e sucesso dessa

proposta, tendo em vista a diversidade e qualidade dos produtos oferecidos pela
entidade e o reconhecimento nacional na formação e orientação empreendedora.
A "inoculação do vírus" do empreendedorismo busca um alcance qualitativo e

quantitativo: inserido de forma transversal em todas as disciplinas dos diversos

cursos, no momento da discussão do profissional empreendedor; em todas as
disciplinas de apoio ao TCC, sendo desenvolvidas palestras sobre o tema
criatividade e inovação.

Todos os TCCs são orientados na perspectiva da aplicabilidade - metodologia

PII/SEBRAE – Programa de Incentivo à Inovação. E em todos os eventos
científicos dos cursos da IES são oferecidos minicursos sobre práticas
empreendedoras.

Dessa forma, percebe-se que a IES em questão oferece um ambiente alinhado
com os propósitos desta pesquisa e, portanto, poderá também se beneficiar dos

resultados aqui levantados para ampliar o alcance das suas práticas pedagógicas
relacionadas à disseminação da educação empreendedora.

A unidade de análise da pesquisa foi o curso de graduação em Administração da

FUNORTE, instituição de ensino superior mantida pela SOEBRAS, instalada na
cidade de Montes Claros-MG. Trata-se de um curso bacharelado, com duração de
oito semestres e oferecido no período noturno.

A Tabela 4 exibe a matriz curricular do curso de graduação em Administração das
Faculdades Integradas do Norte de Minas – FUNORTE.
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Tabela 4

Estrutura curricular do curso de Administração da FUNORTE – continua
1º PERÍODO

MATRIZ CURRICULAR

DISCIPLINAS

1.1 - ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA
1.2 - FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO
1.3 - FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA I
1.4 - INFORMÁTICA
1.5 - LÍNGUA PORTUGUESA
1.6 - FILOSOFIA E ÉTICA
TOTAL
2º PERÍODO
DISCIPLINAS

2.1 – FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA II
2.2 - PROJETO INTERDISCIPLINAR I
2.3 - CONTABILIDADE
2.4 - ECONOMIA I
2.5 - TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO I
2.6 - METODOLOGIA CIENTÍFICA
TOTAL
3º PERÍODO
DISCIPLINAS
3.1 - CONTABILIDADE DE CUSTOS
3.2 - PROJETO INTERDISCIPLINAR II

CARGA HORÁRIA

TEÓRICA

PRÁTICA

20
40

20
40

80
80
40

40
300

100
CARGA HORÁRIA

TEÓRICA
20
20
40

80
80
80
320

40

PRÁTICA
20
20
40

TOTAL
80
80
80
40
80
40
400

TOTAL
40
40
80
80
80
80
400

80
CARGA HORÁRIA
TEÓRICA
PRÁTICA
TOTAL
20
20
40

3.3 - MATEMÁTICA FINANCEIRA

20
40

20
40

40

3.5 - ECONOMIA II

80

-

80

3.4 - ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
3.6 - TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO II
TOTAL

4º PERÍODO
DISCIPLINAS
4.1 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
4.2 - NOÇÕES DE DIREITO

4.3 - PROJETO INTERDISCIPLINAR III

40

80

280

40

80

-

80

120
400
CARGA HORÁRIA
PRÁTICA
TEÓRICA
TOTAL
40
40
80
80

4.4 - MARKETING I

20
40

4.6 - PSICOLOGIA

40

-

TOTAL

80

-

20
40

4.5 - ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS

80

40

260

40

140

40

80
80

40

400
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Tabela 4

Estrutura curricular do curso de Administração da FUNORTE – continua

5º PERÍODO
DISCIPLINAS
5.1 - ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
5.2 - EMPREENDEDORISMO
5.3 - ESTATÍSTICA

5.4 - PROJETO INTERDISCIPLINAR IV

5.5 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS I
5.6 - MARKETING II
TOTAL

6º PERÍODO
DISCIPLINAS
6.1 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

6.2 - PESQUISA OPERACIONAL
6.3 - PROJETO INTERDISCIPLINAR V
6.4 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS II

6.5 - ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES
6.6 - ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS
TOTAL
7º PERÍODO
DISCIPLINAS
7.1 - ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE

7.2 - ADMINISTRAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7.3 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
7.4 - LOGÍSTICA

7.5 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

7.6 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I
SUBTOTAL
7.7 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I
TOTAL
8º PERÍODO
DISCIPLINAS
8.1 - AGRONEGÓCIO
8.2 - COMÉRCIO INTERNACIONAL

CARGA HORÁRIA
TEÓRICA
PRÁTICA
TOTAL
80
80
20
40
20

80
40

20
40

20

40

40

80

40

80

80
120
400
CARGA HORÁRIA
TEÓRICA
PRÁTICA
TOTAL
40
40
40
40
80
20
20
40
80
80
280

80
40
300

80
40
80
100
400
CARGA HORÁRIA
TEÓRICA
PRÁTICA
TOTAL
80
80
40

-

40

80
40

40

80

80

40
360
-

-

40
100

80

80

40
400
100
500

CARGA HORÁRIA
TEÓRICA
PRÁTICA
TOTAL
80
80

8.3 - ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

80
40

40

80

8.5 - OPTATIVA I

40

-

40

SUBTOTAL

320

80

400

8.4 - CONSULTORIA ORGANIZACIONAL
8.6 - OPTATIVA II

40

40

40
-

80
80

40
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Tabela 4

Estrutura curricular do curso de Administração da FUNORTE – conclui

8º PERÍODO
DISCIPLINAS
8.7 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II

8.8 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II

CARGA HORÁRIA
TEÓRICA
PRÁTICA
TOTAL
40
40

8.9 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES
TOTAL

DISCIPLINAS

-

-

QUADRO-RESUMO

PROJETO INTERDISCIPLINAR
ESTÁGIO SUPERVISIONADO
TCC

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

TOTAL
Fonte: adaptado do Plano Pedagógico do Curso (PPC).

100

100

200

200
CH

740

2920
240
200
80

200

3640

Observa-se que o curso oferece a disciplina Empreendedorismo no quinto
período, além de outras iniciativas voltadas para a Educação Empreendedora, tais
como Projeto Interdisciplinar e Elaboração e Análise de Projetos.

Os sujeitos de pesquisa foram os alunos e egressos do curso de graduação em

Administração da referida unidade de observação. Foram considerados todos os
estudantes que realizaram o TCC relacionado ao tema empreendedorismo, no
período compreendido entre os anos de 2013 e 2016.

O ano de 2013 foi escolhido para ser a referência de início da coleta de dados,
por ser o período em que o Centro de Pesquisa, núcleo acadêmico que regula as

atividades de pesquisa e iniciação científica da instituição de ensino estudada,
passou a receber a versão final dos referidos TCCs de forma digitalizada. Isso
representou uma condição facilitadora para o pesquisador ter acesso aos
trabalhos desenvolvidos e a seus respectivos autores.

De acordo com a Secretaria Acadêmica da IES avaliada, o número de estudantes

graduados e graduandos no referido curso, entre 2013 e 2016, período em que a
pesquisa foi realizada, totalizou 226.
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Segundo Marconi e Lakatos (2001), a delimitação da população representa as
pessoas, coisas ou fenômenos que serão pesquisados, enumerando suas

características comuns como, por exemplo, sexo, faixa etária, organização a que
pertencem, comunidade na qual vivem, etc.

3.3 Estratégia de coleta e análise de dados.
Foi realizada análise documental para identificar todos os TCCs realizados no
curso

de

Administração

da

IES

pesquisada

e

relacionados

ao

tema

empreendedorismo. Esses documentos estão arquivados no Centro de Pesquisa
da IES.

De acordo com Gil (2010, p. 45):
A pesquisa documental apresenta uma série de vantagens. Há que se
considerar que os documentos constituem fonte rica e estável de dados.
Como os documentos subsistem ao longo do tempo, tornam-se mais
importante fonte de dados em qualquer pesquisa de natureza histórica.
Para selecionar os TCCs relacionados ao tema empreendedorismo, foi

considerada a experiência e vivência profissional do autor da pesquisa que, além
de professor de Empreendedorismo na IES do estudo, também é orientador de
TCC na mesma instituição, o que o habilita a realizar a coleta e análise de dados
de forma confiável.
Além

disso,

foram

consideradas

também

as

palavras-chave

do

empreendedorismo e termos correlatos, assim definidos: empreendedorismo,

educação empreendedora, criação de novos negócios, gestão de pequenas
empresas e comportamento empreendedor.
De acordo com Gil (2010, p. 88),
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Como em boa parte dos casos os documentos a serem utilizados na
pesquisa não receberam nenhum tratamento analítico, torna-se necessária
a análise de seus dados. Essa análise deve ser feita em observância aos
objetivos e ao plano da pesquisa e pode exigir, em alguns casos, o
concurso de técnicas altamente sofisticadas (Gil, 2010, p. 88).
Ainda de acordo com o autor, frequentemente, nas pesquisas documentais

procede-se à confecção de fichas e tabelas, como na pesquisa bibliográfica. Há
casos, porém, em que esse procedimento não é o mais adequado. Então, com

base na análise e na interpretação desses artefatos é que se procede à redação
do trabalho, que, por sua vez, é feita de modo similar ao da pesquisa bibliográfica
(Gil, 2010).

Após a pesquisa documental, foi utilizado um questionário de pesquisa para
coletar os dados, conforme Apêndice D. A aplicação do instrumento de pesquisa
foi viabilizada por meio do Google Forms6, uma ferramenta eletrônica que permite
realizar pesquisa de campo em formato eletrônico.

Para contatar os entrevistados foi necessário acessar o cadastro do estudante,
disponível na plataforma Virtual Class7, software de gestão acadêmica utilizado

pela instituição estudada. Todas essas providências foram previamente
autorizadas pela Diretoria Acadêmica da IES, conforme Apêndice A.

Os participantes foram contatados por meio de correio eletrônico e uso da rede

social Facebook8. Juntamente com o link do questionário da pesquisa, foi
encaminhado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B).
Sobre esse aspecto da pesquisa, afirma Gil (2010, p. 92):
Pode-se dizer que, em termos de coleta de dados, o estudo de caso é o
mais completo de todos os delineamentos, pois vale-se tanto de dados de
gente quanto de dados de papel. Com efeito, nos estudos de caso os
dados podem ser obtidos mediante análise de documentos, entrevistas,
depoimentos pessoais, observação espontânea, observação participante e
análise de artefatos físicos (Gil, 2010, p. 92).
https://www.google.com/forms/about/.
https://funorte.virtualclass.com.br/datacenter1/Index1.jsp.
8 https://www.facebook.com/.
6
7
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Visando aumentar a confiabilidade da pesquisa, Yin (2001) recomenda que sejam

expressas as regras gerais e os instrumentos utilizados a fim de se alcançar os
objetivos propostos para o trabalho.
Tabela 5

Síntese da metodologia
Objetivos específicos

Autores

1) Identificar os TCCs relacionados
ao tema empreendedorismo.

Collis e Hussey (2005)
Gil (2010)
Marconi e Lakatos (2001)
Roesch (2006)
Dolabela (1999; 2003)
Dornelas (2005)
Drucker (2002)
Filion (1999)
Filion e Dolabela (2000)
Hisrich e Peters (2004)
Leite (2012)
Dolabela (1999; 2003)
Dornelas (2005)
Filion (1999)
Filion e Dolabela (2000)
SEBRAE (2013)

2) Verificar as motivações que
levaram os estudantes do referido
curso a realizarem o TCC
relacionado
ao
tema
empreendedorismo.
3) Verificar o efeito do TCC
relacionado
ao
tema
empreendedorismo na carreira
profissional dos estudantes.
Fonte: elaborada pelo autor.

Técnica de
coleta de dados
Pesquisa
documental

Técnica de
análise dos dados
Levantamento e
tabulação.

Questionário
semiestruturado:
Questões de 10 a
20

Levantamento e
tabulação.

Questionário
semiestruturado:
Questões de 19 a
24

Levantamento,
tabulação e
análise de
conteúdo.

3.4 Estratégia de tratamento dos dados
Os dados obtidos foram organizados e tabulados para facilitar a compreensão dos

resultados da pesquisa, sendo as questões discursivas, tratadas por meio de

análise de conteúdo, um método formal para a análise de dados qualitativos e

uma ferramenta de diagnóstico de pesquisadores, que a empregam quando se
veem diante de uma massa de material que deve fazer sentido (Collis & Hussey,
2005).

Assim, os dados foram segmentados e tabulados de maneira a viabilizar a análise
e a construção das considerações à luz dos objetivos da pesquisa.

Tesch (1990, como citado em Godói, Melo & Silva 2010, p. 137) salienta:
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O processo de análise é sistemático e abrangente, mas não rígido.
Caminha de forma ordenada, requer disciplina, uma mente organizada e
perseverante. A análise só termina quando novos dados nada mais
acrescentam. Neste ponto diz-se que o processo analítico “exauriu” os
dados. A análise de dados inclui uma atividade reflexiva que resulta num
conjunto de notas que guia o processo, ajudando o pesquisador a moverse dos dados para o nível conceitual (Tesch, 1990, como citado em Godói,
Melo & Silva 2010, p. 137).
Para facilitar o processo de análise, os dados foram organizados em tabelas e
utilizou-se a mesma sequência das questões constantes do instrumento de coleta.

Dessa forma, permitiu-se gerar uma construção lógica e coerente com os
objetivos específicos da pesquisa.
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4 Apresentação e Análise de Resultados
Este capítulo apresenta os resultados da coleta e análise de dados e uma
discussão à luz dos objetivos da pesquisa.

4.1 Resultados da pesquisa documental
A Tabela 6 apresenta a síntese dos resultados da pesquisa documental.
Tabela 6

Síntese da pesquisa documental
Período da pesquisa

Síntese da pesquisa documental

População (nº de acadêmicos)

Nº de TCCs realizados no período

Nº de TCCs relacionados ao tema empreendedorismo
Representatividade
Nº de estudantes selecionados
Nº de estudantes egressos

Nº de estudantes matriculados em 2016
Nº de estudantes entrevistados
Fonte: elaborada pelo autor.

2013 a 2016
226

113

29
25%
56
26

30
56

Após o acesso ao banco de dados do Centro de Pesquisa da IES estudada, foram

analisados os títulos dos projetos de pesquisa realizados no período determinado.
Identificaram-se 29 TCCs relacionados ao tema empreendedorismo, elaborados

por 56 estudantes do curso de graduação em Administração da mesma
instituição. Destes, 30 eram egressos do curso e 26 acadêmicos, devidamente
matriculados no momento da aplicação da pesquisa.

De acordo com Gil (2010), frequentemente, nas pesquisas documentais,

confeccionam-se as fichas, como na pesquisa bibliográfica. Com base na análise

e na interpretação dessas fichas é que se procede à redação do trabalho, que,
por sua vez, é feita de modo similar ao da pesquisa bibliográfica.
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O número de trabalhos relacionados ao tema empreendedorismo representa 25%
do total dos TCCs realizados no período investigado. Na avaliação do

pesquisador, o resultado é expressivo, considerando-se a diversidade de temas
para a elaboração do TCC possibilitada pelo curso de graduação em

Administração e a tendência da escolha por eixos temáticos tradicionais
relacionados à teoria geral da ciência da Administração.

Periad (2011) indica 99 temas para TCC em Administração e acredita que é
importante o aluno escolher um tema sobre o qual ele goste de escrever, que seja
interessante para sua área de atuação no futuro. Ou seja, ele deve escrever sobre
aquilo que gosta e que terá prazer em produzir nos próximos meses.

A Tabela 7 apresenta o resultado da pesquisa documental, detalhando os TCCs
selecionados para a pesquisa.
Tabela 7

Resultado da pesquisa documental – continua
Nº
1
2
3
4
5
6
7

TÍTULO
A educação financeira: estudo de caso
realizado no curso de Administração de
uma instituição de ensino privado na
cidade de Montes Claros-MG.
Causa da mortalidade das micro e
pequenas empresas do setor varejista de
vestuário da cidade de Montes Claros-MG.
Desafios na gestão de uma empresa
familiar de pequeno porte na cidade de
Patis-MG.
Educação empreendedora: um estudo de
caso em um centro de vocação
tecnológico em Montes Claros-MG.
Empreendedorismo
social
e
sua
contribuição para formação da cidadania:
um estudo de caso da Associação dos
Pequenos Produtores Rurais do Brejão.
Empreendedorismo: criação de novos
negócios no setor fitness em Montes
Claros-MG..
Finanças pessoais: a importância do
desenvolvimento da educação financeira
no ensino fundamental em uma instituição
de ensino privado na cidade de Montes
Claros-MG.

AUTORES
Isadora Benevides de Souza
Viviane Santos de Oliveira Meira

PERÍODO
2016/1

Junia Deise Rodrigues Lopes
Marinelle Veloso Oliveira

2016/1

Ana Dark Fernandes da Silva
Souza
Evely Alessandra Fonseca
Ednisley Santine Araújo Castro
Renata Patrícia Aguiar Fernandes

2016/1

Janailton Tadeu Dias Azevedo
Jhony Pierry Fonseca

2016/1

Bernardo Couto Viana
Gilmar Moreira do Amaral

2016/1

Fernando Santos Araújo
Nicelly Akidauane Soares

2016/1

2016/1
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Tabela 7

Resultado da pesquisa documental – continua
Nº
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

TÍTULO
Implantação
de
um
processo
de
recrutamento e seleção em uma empresa
de pequeno porte na cidade de Montes
Claros-MG.
Jovens empreendedores e as estratégias
para a permanência no mercado.
Perfil comercial dos feirantes do mercado
municipal de Montes Claros-MG.
Perfil empreendedor de acadêmicos de
cursos da área de saúde das Faculdades
FUNORTE/FASI.
Planejamento de ações para ampliação da
autuação de uma empresa do ramo
farmacêutico na cidade de Januária-MG.
Plano de negócios como ferramenta de
gestão.
Treinamento e desenvolvimento nas
microempresas no comércio de Montes
Claros-MG.
Implantação de controles financeiros – um
estudo multicaso em micro e pequenas
empresas do segmento de mercearias da
cidade de Montes Claros: benefícios e
dificuldades.
O planejamento estratégico nas clínicas de
estéticas em Montes Claros-MG.
Quais as vantagens de se formalizar como
microempreendedor individual.
Qual o perfil profissional requerido dos
profissionais ligados à área de gestão /
administração de pequenas e médias
empresas na cidade de montes claros/MG.
Perfil empreendedor dos estudantes do
curso de Administração de uma instituição
de ensino superior da cidade de Montes
Claros-MG.
Técnicas de programação neurolinguística
aplicadas em treinamento de líderes.
A proeminência geográfica de Montes
Claros: um estudo sobre a relevância do
município para o investimento em
empresas de transporte.
Empreendedorismo: comparação entre
franquia e negócio independente.
Tendência empreendedora dos estudantes
de Engenharia Civil.
Tendência empreendedora dos estudantes
do curso de Administração.
Tendência empreendedora dos estudantes
dos cursos de Farmácia e Biomedicina de
uma instituição de ensino superior.

AUTORES
Joana Caroline Aguiar Fernandes
Weldes Moreira Mendes

PERÍODO
2016/1

Cintia Gonçalves de Souza
Poliana Pêgo Gomes
Philipe Soares Costa
Rodolfo Augusto Gomes Vieira
Silva
Maria Fernanda dos Santos
Wanny da Silva Machado

2016/1

Jesuina Soares Silva
Marcus Vinicius Barcelos Ferreira

2016/1

Alexandra Ferreira Santos
Thaís Ferreira Silva
Camila Freire Cardoso Gherard
Fernando Carneiro Dourado

2016/1

Mateus Mendes De Oliveira
Wisley Santos Antunes

2015/2

Daisy de Castro Oliveira
Dayane Vitoriano da Silva Dias
Felipe da Silveira Pimenta
Sara Xavier Arruda
Leandro Cardoso dos Santos
Viana Marcus Vinicius Campos
Silva

2015/1

Loren Cordeiro Barbosa
Nascimento
Gabrielle Aparecida de Matos
Ribeiro
Moabe Erasto dos Reis Fonseca
Thiago Henrique Alves de Souza
Kátia Izabel Silva Leite
Paulo Henrique Azevedo dos
Santos

2014/2

Denise Gonçalves Silva e Costa
Cinthia Dayane Silva Damasceno
Paula Cristina Peres Lopes
Thiago Veloso Souto
Debora Cristina Gomes Silva
Frédson Marques Pereira
Letícia Alves Pereira

2014/1

2016/1
2016/1

2016/1

2015/1
2015/1

2014/2
2014/1

2014/1
2014/1
2014/1
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Tabela 7

Resultado da pesquisa documental – conclui
Nº
26

TÍTULO
Tendência
empreendedora
entre
acadêmicos dos cursos de graduação em
Psicologia, Nutrição, Fonoaudiologia e
Enfermagem.

AUTORES
Jullie Cristie Mendes Pereira

PERÍODO
2014/1

27

A importância do marketing pessoal para o
sucesso de uma carreira profissional
segundo profissionais da área de recursos
humanos da cidade de Montes Claros-MG.

Aline Suzanne Mota Ferreira
Brugger
Waleska Oliveira Prates

2013/2

28

Incubadora de empresa: um estudo de
caso.

Joany Cristina Fernandes
Neusa Pereira De Sousa

2013/2

29

Recursos
humanos
nas
pequenas
organizações de Montes Claros-MG.

Gilson Batista Silva
Danilo Almeida de Oliveira

2013/1

Fonte: dados da pesquisa.

Conforme informado anteriormente, os TCCs foram selecionados considerandose

o

enfoque

nos

seguintes

temas:

empreendedorismo,

educação

empreendedora, criação de novos negócios, gestão de pequenas empresas e
comportamento empreendedor.

A Tabela 8 apresenta os temas dos TCCs selecionados para a pesquisa,
agrupados por categorias.
Tabela 8

Síntese da seleção dos TCC
Síntese da seleção dos TCC
Empreendedorismo

Temas

Educação empreendedora

Criação de novos negócios
Gestão de pequenas empresas
Comportamento empreendedor
Fonte: elaborada pelo autor.

Nº dos TCC selecionados (conforme Tabela 7)
5, 21, 22 e 28
1, 4, e 7

6 e 17
2, 3, 8, 12, 13, 14, 15, 16 e 29

9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 e 27

Para selecionar os TCCs e segmentá-los em categorias, foram considerados os
temas correlatos do estudo do empreendedorismo. Para a primeira categoria,
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foram destacados os trabalhos com enfoque no conceito do empreendedorismo e

o contexto socioeconômico da sua aplicação. Destaque para o trabalho 28, que
analisou o caso da implantação de uma incubadora de empresas em uma
Instituição de Ensino.

Para relacionar os TCCs ao tema Educação Empreendedora, consideraram-se os
trabalhos que enfatizaram as iniciativas do ensino do empreendedorismo e sua
importância para o ambiente acadêmico e profissional. Destaque-se o trabalho nº

4, que estudou o caso de um centro de vocação tecnológico da cidade de Montes

Claros-MG., inserindo a Educação Empreendedora em sua grade curricular.

Assim, obteve resultados satisfatórios na formação de jovens para o mercado de
trabalho.

A terceira categoria abordou o tema criação de novos negócios e o destaque é o
trabalho

nº

17,

que

analisou

as

vantagens

de

se

formalizar

como

microempreendedor individual. Um trabalho de relevante contribuição para o
campo acadêmico e profissional.

A quarta categoria considerou os TCCs selecionados pelo tema gestão de
pequenas empresas. Percebe-se que esse foi um dos temas preferidos pelos

pesquisadores entrevistados e o destaque é o trabalho nº 2, que analisou a causa
da mortalidade de pequenas empresas varejistas do segmento de vestuário da
cidade de Montes Claros-MG.

A quinta e última categoria considerou os trabalhos relacionados ao tema
comportamento

empreendedor.

Tema

com

maior

número

de

trabalhos

selecionados, essa categoria destaca os trabalhos que buscaram analisar o perfil
empreendedor de estudantes e profissionais de diversas áreas.

Outro importante resultado que se pode aferir a partir da pesquisa documental é a

progressão da escolha do tema empreendedorismo nos TCCs realizados ao longo

do tempo. Percebe-se que, em 2016, foram realizados 14 trabalhos relacionados

ao tema empreendedorismo, ou seja, cerca de 50% do total de TCCs
selecionados. Na visão do pesquisador, esses dados refletem o impacto da
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educação empreendedora nos processos educacionais, assunto que será
detalhado mais adiante.

A partir dos dados preliminares da pesquisa, percebe-se que a FUNORTE está no

caminho certo no que diz respeito à proposta de implantação da Educação

Empreendedora nos cursos de graduação. Em relação à proporcionalidade entre
egressos do curso e acadêmicos atuais na escolha do tema para a realização do
TCC, percebe-se que a IES vem realizando ao longo do tempo uma continuidade

da proposta, haja vista que em todos os períodos pesquisados foram encontrados
títulos de trabalhos relacionados ao assunto empreendedorismo.

Para Mintzberg (2006, p. 359), “mais importante do que qualquer disciplina

específica é a disciplina de saber pensar e isso pode vir de uma base séria em
qualquer campo sério da investigação”.

Esses resultados possibilitaram atender ao primeiro objetivo específico da
pesquisa, qual seja, identificar os TCCs realizados no curso de graduação em
Administração

da

FUNORTE/SOEBRAS

relacionados

ao

tema

empreendedorismo. A análise dos resultados dos demais objetivos será
explanada nos tópicos apresentados a seguir.

4.2 Resultados levantados junto aos participantes da pesquisa
Atendendo aos demais objetivos deste trabalho, foi realizada pesquisa com os
egressos e acadêmicos matriculados no curso de graduação em Administração
da FUNORTE.

Em relação aos dados dos participantes, foi encontrado equilíbrio entre pessoas

do sexo feminino e masculino com faixa etária predominante entre 26 e 34 anos,
sendo a maioria de estado civil solteiro.

De acordo com o Ministério da Educação e Cultura (MEC) (Brasil, 2012), a

maioria das pessoas que frequentam a educação superior tem entre 18 e 34
anos, sendo que 55,5% são mulheres.
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A pesquisa revelou, ainda, que 21,4% dos entrevistados afirmaram contribuir com

100% do orçamento familiar. De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto
Data Popular (2012), sete em cada 10 universitários brasileiros trabalham. Muitos

são chefes de família: esta é a realidade de 1,2 milhão de estudantes
universitários, ou 19,4% do total.

Quando perguntados sobre a atividade profissional, a maioria respondeu que já

atua no mercado de trabalho. Esse dado pode ser entendido considerando-se que

o curso de Administração proporciona rápida resposta do mercado de trabalho.

Além disso, o resultado sinaliza uma realidade do estudante de Administração, ou
seja, o estudante trabalhador.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2012) informa que 52% dos
estudantes brasileiros trabalham e estudam, enquanto 6,3% exercem algum tipo
de

trabalho

não

desempregados.

remunerado,

27,1%

não

trabalham

e

13,3%

estão

Em relação ao segmento de trabalho dos entrevistados, a pesquisa apurou os
dados da Tabela 9:
Tabela 9

Segmento de trabalho dos entrevistados
Segmento de trabalho
Indústria ou comércio local
Administração pública
Instituição bancária
Empresa da própria família
Empreendimento próprio
Não atua no mercado de trabalho
Fonte: dados da pesquisa.

Percentual (%)
68,2
9,1
0
4,5
9,1
9,1

A Tabela 9 sinaliza que a maioria dos participantes da pesquisa é de empregados
de empresas locais e que 9% dos entrevistados afirmaram serem donos do

próprio negócio. De acordo com o estudo do Data Popular (2012), 55,9% dos
universitários querem abrir um negócio próprio. A expectativa de 25,5% dos

estudantes é de que isso aconteça entre dois e cinco anos durante ou após a
graduação.
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Esses dados revelam a contribuição da Educação Empreendedora na decisão da
carreira profissional do estudante.

Lavieri (2010) refere que parte dos alunos formados não tem percebido a

conquista de um diploma como sinônimo de sucesso profissional. Como
consequência, as IES ficam pressionadas para encontrarem soluções para os

anseios do crescente número de formandos. O autoemprego aparece como uma
resposta elementar.

No tocante à continuidade da vida acadêmica a pesquisa apresentou os seguintes
resultados:
Tabela 10

Escolha do curso de pós-graduação
Curso de pós-graduação
Ainda não cursei e não pretendo cursar
Ainda não cursei mas pretendo cursar
Já cursei
Estou cursando atualmente
Fonte: dados da pesquisa.

Percentual (%)
4,0
68,0
8,0
20,0

A pós-graduação, como ressaltam os dados, é o caminho natural do estudante
universitário que entende que somente a graduação não garante estabilidade no
mercado de trabalho, além de ser uma forma de continuidade dos estudos e
mecanismo para aprofundamento e atualização. Os resultados revelam também

um relevante mercado a ser explorado pelas IES, ao oferecerem programas de
pós-graduação que possam manter a relação contratual com o seu público-alvo.

De acordo com o Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (SESMEP,

2015), o número de alunos em cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado)
chegou a 220 mil em 2013, com crescimento considerável de 8% em relação a
2012. A maioria desses alunos está cursando mestrado (60%).

Em relação à escolha do curso de pós-graduação, a pesquisa acusou um
resultado importante. A maioria dos entrevistados manifestou interesse pelo tema
empreendedorismo, segundo os dados a seguir.
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Tabela 11

Área do curso de pós-graduação

Área do curso de pós-graduação
Gestão de Recursos Humanos, Empreendedorismo e Inovação
Gestão Mercadológica, Estratégica e Tecnológica
Gestão da Qualidade e Processos, Materiais e Financeira
Outro
Fonte: dados da pesquisa.

Percentual (%)
65,4
7,7
26,9
0

A Tabela 11 demonstra o amplo interesse dos participantes pelo tema
empreendedorismo na escolha da área do curso de pós-graduação. Esse

resultado pode ser entendido como uma intenção de continuidade do TCC
realizado na graduação, cujas motivações para a escolha do tema serão
discutidas mais adiante.

Destaca-se que as áreas citadas na Tabela 11 representam as linhas de pesquisa

do curso de Administração da FUNORTE, ou seja, as mesmas linhas a que os
estudantes entrevistados se submeteram para a escolha do tema do TCC.

Quando perguntados sobre as atividades de ensino mais importantes para a
formação empreendedora, os participantes afirmaram o seguinte:
Tabela 12

Atividades de ensino e formação empreendedora
Atividades de ensino e a formação
empreendedora
Simulações empresariais
Análise de casos
Projetos empresariais
Trabalhos em equipe
Avaliação de problemas
Experimentos e pesquisas
Aulas expositivas
Diálogos
Processos de discussões
Jogos de empresas
Exercícios estruturados
Leituras obrigatórias
Diários de atividades empresariais
Análise de artigos
Apresentações de filmes
Jogos de papéis
Fonte: dados da pesquisa

Posição na pesquisa

Nº de respostas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

22
21
20
15
13
12
11
10
9
8
6
5
4
3
2
1
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A percepção dos estudantes de Administração quanto às estratégias didáticas

mais relevantes para a Educação Empreendedora é registrada na Tabela 12.
Evidencia-se, ainda, a preferência por atividades práticas como mecanismo para
o estímulo ao espírito empreendedor e formação de profissionais críticos, com
perfil de liderança e aptos a vencerem os desafios do cenário empresarial. Esses

resultados representam um novo legado aos educadores que, na maioria das
vezes, estão acostumados com métodos mais tradicionais no exercício da
docência.

Quanto às características do perfil empreendedor mais importantes na opinião
dos entrevistados, os resultados da pesquisa foram os seguintes:
Tabela 13

Características do perfil empreendedor

Grau de importância do perfil empreendedor
Senso de oportunidades
Assumir riscos calculados
Persistência, dinamismo e autoconfiança
Planejamento e monitoramento sistemáticos
Elevado nível de comprometimento
Busca de informações
Estabelecimento de metas
Persuasão e rede de contatos
Exigência de qualidade e eficiência
Independência
Fonte: dados da pesquisa.

Posição na pesquisa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nº de respostas
19
16
15
12
11
10
7
6
5
1

Para compor a questão relacionada aos dados da Tabela 13, consideraram-se as
10 CCEs – Características do Comportamento Empreendedor – destacadas na
Tabela 1 deste trabalho. Segundo os dados da pesquisa, a educação
empreendedora

deve

priorizar

atividades

de

ensino

voltadas

para

o

desenvolvimento do comportamento empreendedor. Isso pode ser viabilizado por
meio da adoção de estratégias didáticas que vivenciem experiências do cotidiano
empresarial,

tais

como

simulações

empresariais,

jogos

de

empresas,

depoimentos de empreendedores, entre outros. Em especial, promover o

desenvolvimento das características citadas pelos entrevistados como sendo as
mais importantes do perfil de um empreendedor.
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Ao serem questionados sobre a avaliação do curso de Administração da

FUNORTE em relação à formação de conhecimentos, habilidades e atitudes
empreendedoras, o resultado manifestado pelos entrevistados foi satisfatório.

Figura 3: Avaliação de conhecimentos, habilidades e atitudes empreendedoras.
Fonte: dados da pesquisa.

Figura 4: Avaliação do "aprender fazendo".
Fonte: dados da pesquisa.
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Figura 5: Avaliação das atividades curriculares.
Fonte: dados da pesquisa.

O mesmo resultado favorável foi encontrado na avaliação dos demais critérios
investigados, ou seja, a formação de uma visão que proporcione ao aluno nível

crítico, inovação, ética e principalmente o “aprender fazendo” e a integração das

atividades curriculares do curso com a prática no mercado de trabalho. Isso
demonstra que o esforço da IES em desenvolver a Educação Empreendedora no

curso de graduação em Administração tem sido reconhecido de forma positiva por
parte do corpo discente.

Em relação às atividades curriculares e sua importância para a formação
empreendedora, os participantes manifestaram os seguintes resultados:
Tabela 14

Atividades curriculares

Importância das atividades curriculares
Disciplinas práticas
Projetos interdisciplinares
Estágio supervisionado, tutoria ou monitoria
Disciplinas teóricas
Projeto final de curso
Seminário de avaliação de estágio
Fonte: dados da pesquisa.

Posição na pesquisa
1
2
3
4
5
6

Nº de respostas
28
23
13
11
10
6

O que aqui já foi exposto é ratificado pelos resultados da Tabela 14, quanto à

preferência dos entrevistados por atividades práticas que possibilitem vivenciar
experiências e situações do cotidiano empresarial. Pode-se destacar a indicação
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dos projetos interdisciplinares como uma das atividades curriculares mais
importantes, na opinião dos entrevistados. Conforme apresentado anteriormente,
a

grade

curricular

do

curso

prevê

o

desenvolvimento

dos

projetos

interdisciplinares nos primeiros semestres letivos do curso. Isso viabiliza a

aplicação de uma metodologia em que a teoria e a prática caminham de forma
concomitante, permitindo o desenvolvimento da Educação Empreendedora.

Quanto às atividades extracurriculares, os dados coletados identificaram os
seguintes resultados:
Tabela 15

Atividades extracurriculares

Importância das atividades extracurriculares
Empresa Júnior / Centro Acadêmico
Visitas técnicas
Entrevistas a empreendedores/empresários
Projeto de iniciação científica
Minicursos/workshop
Exposição de trabalhos acadêmicos
Semana do curso
Fonte: dados da pesquisa.

Posição na pesquisa
1
2
3
4
5
6
7

Nº de respostas
22
21
19
10
9
6
5

Os resultados da pesquisa sinalizam que os estudantes de Administração
valorizam a proposta da Empresa Júnior como mecanismo de aprendizagem e

formação empreendedora. Podem-se destacar também as visitas técnicas e

entrevistas a empreendedores e empresários. O curso de Administração da
FUNORTE mantém uma Empresa Júnior, porém pouco atuante. É preciso
potencializar essa importante ferramenta, permitindo que o programa seja
acessível aos acadêmicos e viabilizando a sua operacionalização de maneira a

servir como espaço de aprendizagem e integração do curso com a comunidade
empresarial da cidade e região por meio de atividades de extensão.

Em relação aos motivos que influenciaram relacionar a escolha do TCC ao tema
empreendedorismo, os dados da pesquisa mostram o que se segue.
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Tabela 16

Motivos da escolha do tema do TCC

Motivos da escolha do tema do TCC
Interesse pessoal
Interesse despertado pela disciplina Empreendedorismo
Interesse despertado pelas atividades de extensão do seu curso de
graduação
Incentivo despertado pelo orientador de TCC
Outro motivo
Fonte: dados da pesquisa.

Percentual (%)
32,0
36,0
4,0
12,0
16,0

Detectou-se a importância da inserção da disciplina Empreendedorismo na grade

curricular do curso de graduação em Administração. Conforme apresentado
anteriormente, no curso de Administração da FUNORTE a disciplina está alocada

no quinto período, ou seja, em um momento que antecede a escolha do tema do

TCC, realizada no sétimo período do curso. Esse resultado evidencia que a
disciplina exerce importante influência na escolha do estudante e, certamente, na

definição do caminho a trilhar em sua carreira profissional. Portanto, diante de
uma proposta de educação destinada à formação de profissionais críticos, com
habilidades e atitudes aguçadas, percebe-se uma oportunidade de potencializar

os resultados por meio de estratégias pedagógicas que despertem os estudantes
para a atividade empreendedora.

A respeito da influência das atividades de extensão desenvolvidas pela
FUNORTE para a escolha do tema do TCC, a maioria dos respondentes

manifestou-se como sendo “muito importante” ou “importante”. A maioria avaliou
da mesma maneira as iniciativas de Educação Empreendedora desenvolvidas

pela instituição. Esse resultado revela a necessidade de a IES investir em seu
núcleo de extensão, especialmente em atividades que potencializem as iniciativas

voltadas para a Educação Empreendedora, como congressos, simpósios, feiras
de empreendedorismo, entre outras ações.
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Figura 6: Influência das atividades de extensão.
Fonte: dados da pesquisa.

Figura 7: Iniciativas de educação empreendedora.
Fonte: dados da pesquisa.

A respeito da influência das atividades de extensão desenvolvidas pela
FUNORTE para a escolha do tema do TCC, a maioria dos respondentes

manifestou-se como sendo “muito importante” ou “importante”. A maioria avaliou
da mesma maneira as iniciativas de Educação Empreendedora desenvolvidas

pela instituição. Esse resultado revela a necessidade de a IES investir em seu
núcleo de extensão, especialmente em atividades que potencializem as iniciativas

voltadas para a Educação Empreendedora, como congressos, simpósios, feiras
de empreendedorismo, entre outras ações.
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Considerando o efeito da escolha do tema Empreendedorismo no TCC para a
formação acadêmica e profissional, os estudantes foram unânimes em concordar
que a pesquisa contribui de forma positiva e satisfatória. As respostas foram
interessantes,

tais como:

“a

escolha

do

tema

de

TCC refere-se

ao

desenvolvimento pessoal. Acredito que profissionais bem-treinados, além de
motivados, evoluem melhor na função que lhe é atribuída. Assim, há uma relação

de ganho para todas as partes”. Ou, ainda, “é de suma importância, pois ajuda a

identificar quais as melhores formas de se tornar um empreendedor de sucesso”.
E

também:

“o

tema

Empreendedorismo

é

uma

contribuição

para

o

desenvolvimento e crescimento do país, para a busca de novos negócios e
oportunidades”.

Os respondentes, quando questionados sobre o conhecimento da existência de
um programa de incubação de empresas na FUNORTE, relataram:
Tabela 17

Conhecimento sobre a Incubadora de Empresas

Conhecimento sobre a Incubadora de Empresas
Não sabia e não tenho interesse pelo assunto
Não sabia, mas tenho interesse pelo assunto
Sabia da existência, mas nunca procurei me informar a respeito
Sabia da existência, mas nunca tive acesso ao programa oferecido
Fonte: dados da pesquisa.

Percentual (%)
0
7,7
42,3
50,0

A FUNORTE, segundo o que se apurou, precisa divulgar mais os serviços da sua

Incubadora de Empresas, uma vez que, na opinião dos entrevistados, o programa
é pouco conhecido e a maioria manifestou interesse em conhecer a proposta e
entender o processo de funcionamento. Isso poderá ser viabilizado por meio de

ações como palestras de sensibilização e divulgação nos canais de comunicação
da IES como site, jornal interno e quadros de avisos.

Com o propósito de conhecer a situação profissional dos entrevistados, a

pesquisa questionou as iniciativas de aprimoramento profissional realizadas com
mais frequência pelos mesmos (Tabela 18).
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Tabela 18

Iniciativas de aprimoramento profissional

Iniciativas de aprimoramento profissional
Leitura regular de livros, artigos e publicações
técnicas
Palestras, congressos, simpósios, feiras, etc.
Cursos de aperfeiçoamento
Outras iniciativas
Viagens e visitas técnicas a empresas
Não tem realizado nenhum investimento na carreira
profissional
Fonte: dados da pesquisa.

Posição na pesquisa
1

Nº de respostas
22

2
3
4
5
6

21
18
10
4
1

Esses resultados servem para ratificar o que a pesquisa obteve em relação ao

fato de os estudantes do curso de Administração buscarem a continuidade da
vida acadêmica por meio de alternativas que possibilitam manterem-se
atualizados e sintonizados com as novas demandas do mercado de trabalho. É

recomendável que a IES desenvolva um programa de contato permanente com os
egressos do curso, tendo como objetivo manter vínculos duradouros que possam
viabilizar o oferecimento de novas oportunidades de relações profissionais com os
mesmos.

Os entrevistados manifestaram sentimento otimista e satisfatório no tocante ao
grau de motivação com a carreira profissional. O mesmo foi percebido quando

perguntados sobre o grau de expectativa de crescimento e desenvolvimento

pessoal e profissional. Essa informação revela a importância do ensino superior
na vida de um cidadão, em especial as práticas da Educação Empreendedora,

que abrem portas e geram oportunidades para o crescimento na carreira e nos
negócios.

De acordo com a pesquisa do Instituto Data Popular (2012), o perfil do estudante
brasileiro mudou para um aluno mais empreendedor e independente.
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Figura 8: Motivação com a carreira profissional.
Sendo 1 = Extremamente desmotivado e 5 = Extremamente motivado.
Fonte: dados da pesquisa.

Figura 9: Expectativa de crescimento da carreira profissional.
Sendo 1 = Extremamente desmotivado e 5 = Extremamente motivado.
Fonte: dados da pesquisa.

Finalizando a pesquisa, foi aberto um espaço para os entrevistados contribuírem
com comentários e sugestões. Por unanimidade, eles consideraram a intenção da

pesquisa muito relevante para o aprimoramento pedagógico do curso de
Administração, sobretudo no que diz respeito à proposta de implantação da
Educação

Empreendedora

nas

IES.

Reconhecem

que

a

proposta

é

transformadora e que, sendo adotada corretamente, poderá formar profissionais
mais preparados para as novas exigências do mercado de trabalho.
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5 Considerações Finais
Após a análise dos resultados, pôde-se concluir que a pesquisa atingiu os
objetivos propostos.

Em relação ao objetivo geral, qual seja, analisar o impacto da educação
empreendedora na escolha do tema empreendedorismo para o desenvolvimento

de TCCs e o efeito dessa escolha na carreira profissional dos estudantes
universitários,

a

pesquisa

identificou

que

as

atividades

de

educação

empreendedora desenvolvidas pela IES estudada exercem importante influência
na escolha do tema do trabalho de conclusão de curso dos estudantes do curso
de Administração e, consequentemente, na vida profissional desses estudantes.

Em relação ao primeiro objetivo específico, foi possível constatar que o
empreendedorismo é recorrente na escolha do tema dos TCCs, especificamente

no curso de Administração da FUNORTE, que serviu de unidade de estudo nesta
pesquisa.

O empreendedorismo é um tema novo para a Administração, apesar de existir

desde o século XVII. Entretanto, as IES podem (e devem) fomentá-lo a partir da
formação de profissionais com competências empreendedoras. Para isso, é

necessário que, no Projeto Pedagógico de Curso, sejam apresentadas propostas
que tornem o processo ensino-aprendizagem mais eficiente na formação de

alunos com perfil empreendedor. Uma sugestão para viabilizar essa formação é

oferecer disciplinas específicas, de caráter teórico-prático, nos conteúdos de
formação complementar. Além disso, é importante frisar, uma metodologia de
ensino mais participativa e que utilize a experiência dos alunos é a mais indicada

para o desenvolvimento dessa característica, aliada a propostas de experimentos,

simulações, estudos de caso e muita discussão, além de avaliação diferenciada,
garantindo-se o feedback de alunos e professores sobre essas práticas.

Deve-se realçar, porém, que, apesar de ser o curso de Administração o mais
adequado para formar empreendedores, isso não é uma exclusividade sua, pois
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as diversas áreas do conhecimento também podem formar um profissional com
esse perfil.

Quanto ao segundo objetivo específico da pesquisa, verificou-se que as principais
motivações que levaram os estudantes a escolher o tema empreendedorismo
para o TCC foram as iniciativas de Educação Empreendedora propostas pelo

curso de Administração da FUNORTE. Esse resultado evidencia a importância de
aprimorar as práticas desenvolvidas com o propósito de ampliar o alcance das
mesmas e gerar resultados mais satisfatórios.

O terceiro objetivo específico se propôs a relatar a influência da escolha do tema

empreendedorismo na elaboração do TCC na vida acadêmica e profissional do
estudante do curso de Administração da FUNORTE. Os resultados comprovaram

que a iniciativa proporcionou efeito positivo, visto que os participantes
reconheceram que o estudo do tema contribuiu para a formação de um perfil

profissional mais arrojado e preparado para os diversos desafios do mercado de
trabalho.

Conforme exposto anteriormente, a FUNORTE parece estar no caminho certo. A
pesquisa evidenciou que a proposta de Educação Empreendedora desenvolvida

pela IES gera resultados importantes e essa política deve ser ampliada para
permitir mais alcance não só no curso de Administração, mas em todos os cursos
superiores mantidos pela instituição.

O método da pesquisa quantiqualitativa e do estudo de caso foram adequados

para o cumprimento dos objetivos e os instrumentos de coleta e análise dos

dados contribuíram de forma satisfatória para as conclusões do presente trabalho.
Mesmo o campo de estudo tendo sido considerado pequeno, a pesquisa não
perdeu sua consistência, pois toda a população de interesse foi alcançada.

Não há evidências de dificuldades ou limitações a registrar, visto que o
pesquisador recebeu pleno apoio da instituição de ensino estudada, que ofereceu

recursos humanos e materiais condizentes com o propósito da pesquisa. A
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experiência e vivência profissional do pesquisador também podem ser citadas
como facilitadores para a condução dos trabalhos.

As justificativas para a proposta deste trabalho foram plenamente evidenciadas
com as conclusões aqui apresentadas. A pesquisa prestou um importante serviço

à comunidade acadêmica, por gerar oportunidades para publicações e novos

conhecimentos sobre o ensino do empreendedorismo. No campo profissional, a

IES estudada poderá, a partir deste trabalho, aprimorar as suas iniciativas de
educação empreendedora, criar um sistema de manutenção das relações
acadêmicas e comerciais com os seus egressos e expandir a proposta da
pesquisa para os demais cursos mantidos pela instituição. Para o pesquisador, o

trabalho representa uma importante oportunidade para desenvolver a sua carreira
como docente e profissional da Administração.

Como sugestão para estudos futuros, recomenda-se aprofundar a pesquisa do

tema educação empreendedora, suas práticas e ferramentas. Sobretudo, analisar
o efeito das novas vertentes do ensino do empreendedorismo na atividade
acadêmica. Como exemplo, pode-se aludir ao tema empreendedorismo social,

uma tendência que tem estimulado os profissionais especializados no assunto e
que poderá gerar resultados importantes no aprimoramento intelectual dos

estudantes e profissionais de diversas áreas do conhecimento, além de fomentar

o desenvolvimento social e econômico de uma comunidade ou região geográfica
da nação.
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Apêndice A – Termo de consentimento livre e esclarecido
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Apêndice B – Questionário aos discentes de Administração
1) Situação acadêmica
a) (
b) (

) Acadêmico do curso
) Egresso do curso

2) Caso seja acadêmico do curso, qual a etapa atual do seu TCC?
a) (
b) (
c) (

) TCC I – Qualificação
) TCC II – Defesa
) Sou egresso do curso

3) Sexo
a) (
b) (

) Masculino
) Feminino

4) Faixa etária
a) (
b) (
c) (
d) (

) Até 25 anos
) 26 a 34 anos
) 35 a 43 anos
) Acima de 43 anos

5) Estado Civil
a) (
b) (
c) (
d) (

) Solteiro
) Casado
) Divorciado
) Outros

6) Qual sua participação no orçamento familiar?
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (
f) (

) Sem participação
) 20% do orçamento
) 40% do orçamento
) 60% do orçamento
) 80% do orçamento
) 100% do orçamento

7) Você já atua no mercado de trabalho?
a) (
b) (

) SIM
) NÃO
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8) Se a resposta à questão anterior for SIM, assinale o segmento em que você
atua.
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (
f) (

) Indústria ou comércio local
) Administração pública
) Instituição bancária
) Empresa da própria família
) Empreendimento próprio
) Não atua no mercado de trabalho

9) Se escolheu a alternativa “empreendimento próprio” na questão anterior:
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (

) informal
) Microempreendedor individual
) Microempresa ou empresa de pequeno porte
) Empresa de médio ou grande porte
) Não possui empreendimento próprio

10) Em relação ao curso de pós-graduação:
a) (
b) (
b) (
b) (

) Ainda não cursei e não pretendo cursar
) Ainda não cursei, mas pretendo cursar
) Já cursei
) Estou cursando atualmente

11) Se já cursou, está cursando ou pretende cursar pós-graduação, qual a área
do curso?
a) (
b) (
c) (
d) (

) Gestão de Recursos Humanos, Empreendedorismo e Inovação
) Gestão Mercadológica, Estratégica e Tecnológica
) Gestão da Qualidade e Processos, Materiais e Financeira
) Outro

12) Das atividades de ensino listadas abaixo, marque as que você considera mais
importantes para a formação empreendedora (marque no máximo cinco
alternativas):
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) aulas expositivas
) leituras obrigatórias
) análise de artigos
) apresentações de filmes
) diálogos
) análise de casos
) avaliação de problemas
) jogos de papéis
) jogos de empresas
) simulações empresariais
) exercícios estruturados
) processos de discussões
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( ) diários de atividades empresariais
( ) projetos empresariais
( ) trabalhos em equipe
( ) experimentos e pesquisas
13) A seguir, estão listadas as características do perfil empreendedor. Marque as
três características que você considera mais importantes para o desempenho do
empreendedor:
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Assumir riscos calculados
) Senso de oportunidades
) Exigência de qualidade e eficiência
) Persistência, dinamismo e autoconfiança
) Elevado nível de comprometimento
) Busca de informações
) Estabelecimento de metas
) Planejamento e monitoramento sistemáticos
) Persuasão e rede de contatos
) Independência

14) No quadro a seguir, marque a sua avaliação sobre o curso de Administração

da FUNORTE quanto aos seguintes pontos (nota 1 = extremo inferior; nota 5 =
extremo superior).

Item
1
Formação de conhecimentos, habilidades e atitudes
empreendedoras.
Formação de uma visão que proporcione ao aluno nível
crítico, inovação, ética e principalmente o “aprender
fazendo”.
Integração das atividades curriculares do curso com a
prática no mercado de trabalho.

2

3

4

5

15) Dos programas de ensino-aprendizagem listados abaixo, marque os que você
considera mais importantes para a formação empreendedora (marque no máximo
três alternativas):

Atividades Curriculares
(
(
(
(
(
(

) Disciplinas teóricas
) Disciplinas práticas
) Seminário de avaliação de estágio
) Estágio supervisionado tutoria ou monitoria
) Projetos interdisciplinares
) Projeto final de curso
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Atividades extracurriculares
(
(
(
(
(
(
(

) Visitas técnicas
) Entrevistas com empreendedores/empresários
) Exposição de trabalhos acadêmicos
) Projeto de iniciação científica
) Minicursos/workshop
) Empresa Júnior / Centro Acadêmico
) Semana do curso

16) Quais os motivos que influenciaram a relacionar a escolha do seu Trabalho de
Conclusão de Curso ao tema empreendedorismo?

a) ( ) Interesse pessoal
b) ( ) Interesse despertado pela disciplina empreendedorismo
b) ( ) Interesse despertado pelas atividades de extensão do seu curso de
graduação
c) ( ) Incentivo despertado pelo orientador de TCC
d) ( ) Outro motivo
17) Em sua opinião, qual a influência das atividades de extensão (palestras,
feiras, simpósios, congressos, etc.) para a escolha do tema do seu TCC?
a) (
b) (
c) (
d) (

) Não são importantes
) Pouco importantes
) Importantes
) Muito importantes

18)

Como

a) (
b) (
c) (
d) (

) Não são importantes
) Pouco importantes
) Importantes
) Muito importantes

você

qualifica

as

iniciativas

desenvolvidas pelo seu curso superior?

de

Educação

Empreendedora

19) De que maneira a escolha do tema empreendedorismo no TCC contribuiu
para a sua formação acadêmica e profissional ?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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20) Você sabia que a FUNORTE oferece um programa de incubadora de
empresas?
a) (
b) (
c) (
d) (

) Não sabia e não tenho interesse pelo assunto
) Não sabia, mas tenho interesse pelo assunto
) Sabia da existência, mas nunca procurei me informar a respeito
) Sabia da existência, mas nunca tive acesso ao programa oferecido

21) Além da educação acadêmica formal, quais as iniciativas que você tem

realizado com mais frequência a favor do seu aprimoramento profissional?
(Marque no máximo três alternativas).
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (
f) (

) Cursos de aperfeiçoamento
) Palestras, congressos, simpósios, feiras, etc.
) Viagens e visitas técnicas a empresas
) Leitura regular de livros, artigos e publicações técnicas
) Outras iniciativas
) Não tem realizado algum investimento na carreira profissional

22) Como você avalia atualmente o grau de motivação com a sua carreira
profissional?

1 = Extremamente desmotivado
5 = Extremamente motivado
(

)1

(

)2 (

)3

(

)4

(

)5

23) Como você avalia atualmente o grau de expectativa de crescimento da sua
carreira profissional?

1 = Baixa expectativa
5 = Alta expectativa
(

)1

(

)2 (

)3

(

)4

(

)5

24) Utilize esse espaço para contribuir com comentários ou sugestões adicionais.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

