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RESUMO

Esta dissertação teve como objetivo geral examinar, por meio de um modelo de
mensuração da reputação, como professores e alunos percebem o ensino de
empreendedorismo nas escolas que utilizam a metodologia do Sebrae. O exame do
referencial teórico mostrou a validade da utilização do modelo Rep Trak que sofreu
as devidas adaptações pelo autor. Nesse sentido, utilizou-se de sete dimensões e
vinte e três indicadores, capazes de refletir a percepção do aprender a empreender
nas escolas, sob a ótica dos professores e alunos. A coleta dos dados para um
tratamento quantitativo foi empreendida mediante um survey, respondido por 265
alunos e 41 professores. Adicionalmente, para uma abordagem qualitativa captouse, por intermédio de uma questão aberta, a livre percepção de 45 respondentes.
Os valores encontrados para o índice Alfa de Crombach mostram que o instrumento
de medida utilizado (questionário) é confiável. Por outro lado, o teste não
paramétrico de Friedman permitiu concluir que as dimensões mais significativas para
a reputação do ensino de empreendedorismo nas escolas que se utilizam da
metodologia do Sebrae são o Ambiente Escolar e o Serviço de Educação
Empreendedora na visão dos discentes e Serviço de Educação Empreendedora,
Desempenho e Inovação para os docentes. Finalmente, uma triangulação de
métodos permitiu concluir que, de um modo geral, existe uma percepção positiva do
ensino de empreendedorismo nas escolas que se utilizam da metodologia do Sebrae
para o seu ensino.

Palavras-chave: Empreendedorismo; Modelo Educacional; Percepção; Reputação

ABSTRACT

This dissertation aimed to examine, through a reputation measurement model, how
teachers and students perceive the teaching of entrepreneurship in schools that use
the Sebrae methodology. The examination of the theoretical reference showed the
validity of the use of the Rep Trak model, which was adapted by the author. In this
sense, it was

used seven dimensions and twenty-three indicators, capable of

reflecting the perception of learning to undertake in schools, from the point of view of
teachers and students. The data collection for a quantitative treatment was
undertaken through a survey, answered by 265 students and 41 teachers.
Additionally, for a qualitative approach, the free perception of 45 respondents was
captured through an open question.The values found for the Crombach alpha index
showed that the measurement instrument used (questionnaire) was reliable. On the
other hand, Friedman's non-parametric test alloweds to conclude that the most
significant dimensions for the reputation of teaching entrepreneurship in schools
using the Sebrae methodology are the School Environment and the Entrepreneurial
Education Service in the view of the students and the Service of Entrepreneurial
Education, Performance and Innovation for teachers. Finally, a triangulation of
methods allowed to conclude that, in general, there is a positive perception of the
teaching of entrepreneurship in schools that use the Sebrae methodology for their
teaching.

Keywords: Entrepreneurship; Educational Model; Perception; Reputation
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1 Introdução

Desde a década de 1970, o modelo reflexivo de educar soma adeptos que
defendem o pensar nas escolas e faculdades. Entretanto, para Limpman (1995), as
várias linhas de interesses que envolvem a escola, a sociedade e o estado não
convergem para a mesma direção quando se trata de políticas ou práticas
pedagógicas. Desse modo, ainda segundo Limpman (1995, p. 19): “a escola é um
campo de batalha, pois é mais que qualquer outra instituição social, aquela que
fabrica a sociedade do futuro”.

Demo (2002) discute sobre a relação entre ajuda e autonomia na educação. Para
ele, há um conflito do ponto de vista da cidadania emancipada, “A relação entre
assistência e educação é tipicamente dialética e complexa, isto pois, certo tipo de
assistência pode ser feito a determinado ponto de educar e produzir subalternidade,
reproduzindo o sistema de dominação vigente” (Demo, 2002, p. 107).

Ainda de acordo com o autor, a assistência à educação por parte do Estado tanto
pode ser fundamental para programas educacionais, como pode afundá-los. O
projeto pedagógico pode indicar uma educação transformadora, mas, na prática,
facilmente “imbeciliza” os estudantes, uma vez que nas salas de aula, no dia a dia
da escola, predomina a política social, deixando de lado a prática de um método
crítico e criativo (Demo, 2002, p. 109).

A educação como um processo de investigação, aliada à capacidade de raciocínio e
certa dose de autonomia, molda a partir da riqueza de informações, coerência e
curiosidade o pensamento criativo e crítico de ordem superior (reflexivo) que se opõe
ao modelo padrão (tradicional). “O que faz da aprendizagem algo criativo é a
pesquisa, porque submete ao teste, à dúvida, ao desafio, desfazendo tendência
meramente reprodutiva” (Demo, 2003, p. 43).

O processo educativo deve direcionar-se para o objetivo de contribuir para a
formação de melhores julgamentos, a fim de tornar possível modificar a vida das
pessoas e da sociedade de maneira mais criteriosa (Limpman, 1995). Na concepção
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de Paulo Freire, é fundamental distinguir alfabetizar como reprodução da escrita e da
leitura e alfabetizar como ler criticamente a realidade (Demo, 2003, p. 87).

Morin (1921) complementa que é necessário empenho à educação, no sentido de
que ciência e humanidade sejam apresentados não como partes, mas como todo. “É
necessário introduzir e desenvolver na educação o estudo das características
cerebrais, mentais, culturais dos conhecimentos humanos, de seus processos e
modalidades, das posições tanto psíquicas quanto culturais” (Morin, 1921, p. 14).
Demo chama a atenção para o fato de que “sem consciência crítica, conhecimento e
participação não é viável o desenvolvimento humano, porque a população sequer se
descobre como oportunidade. (Demo, 2004, p. 13). Para a Organização das Nações
Unidas (ONU), a demanda mais importante da população é por educação, a qual é
geradora de oportunidades e melhor qualidade de vida. As oportunidades, nesse
sentido, podem ser alargadas, potencializadas ou também destruídas, dependendo
muito da população em termos de construção e participação (Demo, 2004).

Para Kirzner (1986), um indivíduo criativo e crítico, capaz de construir o novo, gerar
soluções

inovadoras

seria

aquele

que

consegue

identificar

e

aproveitar

oportunidades com origens em novas tecnologias em substituição a outras.

Tanto para o conhecimento quanto para a educação, como estratégia primordial do
desenvolvimento humano, cabe o desafio da qualidade em termos formais e
políticos. O conhecimento de qualidade se traduz na arte de descobrir, enquanto que
uma educação de qualidade na arte de fazer “não será educação aquela que não se
destinar a formar o sujeito histórico crítico e criativo” (Demo, 2003, p. 16).

Para uma educação de aprendizagem reconstrutiva (inovadora), é fundamental o
reconhecimento de que o melhor ambiente para tal é o da incerteza, o da pesquisa,
que estabeleça uma esfera do saber deduzir, induzir, inferir, reconstruir contextos,
propor com autonomia. Tais condições são possíveis desde que tenham estruturas e
sistematizações claras, que para Demo (1999, p. 24) seria:

a) A educação não se desvincule da visão materialista, não se imponha à
infraestrutura, mas acompanhá-la como força política decisiva;
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b) a educação no contexto estratégico, que considere um programa de ensino
interdisciplinar e de alta complexidade da realidade;
c) educação capaz de transformar a realidade.

O ensino do empreendedorismo, nesse contexto, propõe a ruptura com um modelo
de prática educacional que privilegia a transmissão estática e crítica de dados além
de informações sem estimular reflexões ou aplicação de saberes na forma de ações
transformadoras. Luck (2013) defende que para contrapor o modelo conteudista de
ensino seria necessário mudar tanto as práticas pedagógicas quanto as premissas
que a sustentam, uma abordagem capaz de promover o potencial humano e suas
competências, quais sejam: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a
conviver, aprender a ser (Ferreira, 2017; United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization - UNESCO, 2010).
A introdução do tema empreendedorismo “aprender a empreender” na educação
surgiu na Universidade de Harvard, em 1947, com o objetivo de criar novas
oportunidades de mercado para os militares americanos do pós-guerra, sendo
intensificado e valorizado nos currículos das demais faculdades, a partir de 1970
(Filardi, Silveira, Capra, Pereira & Abreu, 2011; Vesper & Gartner, 2011).

Na perspectiva da inovação, Schumpeter (1982) conceitua empreendedorismo como
sendo a destruição criativa, importante para a criação da prosperidade e para uma
contribuição revolucionária sobre a economia de um país. Reafirma o economista,
ainda,

que

o

desenvolvimento

econômico

fundamenta-se

nas

inovações

tecnológicas, no crédito bancário e no empresário inovador, o qual, no seu
entendimento, representa um agente que é por ele capaz de empreender um novo
negócio, mesmo sem ser dono do capital. É visto como um “ser iluminado”, de
“espírito livre e aventureiro”, que aproveita as mudanças ofertadas pela tecnologia e,
por meio de sua inovação, transforma o mercado, a sociedade e a economia,
gerando mais crescimento (Bastos, 2013, p. 31).

McClelland (como citado em Bastos, 2013, p. 31) acrescenta que iniciativa,
comprometimento, persistência, incessante busca de informações, planejamento,
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redes de contato e autoconfiança são perspectivas psicológicas e comportamentais
do indivíduo nesse processo, para resolver um problema ou situação complicada.

Nas últimas décadas, o interesse sobre o tema empreendedorismo pelos governos,
organizações e sociedade em geral ganha relevância devido ao fato de que o
empreendedorismo, como prática, é gerador de bem-estar social, de emprego e de
desenvolvimento sustentado das economias.

Para Drucker (1987), indivíduos empreendedores são capazes de aproveitar
oportunidades e induzir mudanças. Assim, empreendedorismo não se limita à
intuição,

criatividade

e

intelectualidade,

mas

à

utilização

de

recursos

interdisciplinares adquiridos com a experiência e o conhecimento (Filardi et al.,
2011). Filion (1999) vê o empreendedor como alguém com capacidade de
estabelecer objetivos claros e encontrar oportunidades de negócios. Dolabela (2002)
acrescenta que o empreendedor é capaz de identificar oportunidades, mesmo que
desprovido de recursos, uma vez que sabe buscar, gerenciar e capacitar recursos
(Filardi et al., 2011).

No Brasil, a partir da década de 1980, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) passou a
introduzir o ensino do empreendedorismo no curso de especialização da Escola de
Administração de Empresas de São Paulo (EAESP) (Fernandes, 2013). Como
protagonista desse processo, o Professor Ronald Degen, em 1981, justificava sua
iniciativa como sendo um diferencial na carreira dos executivos nas grandes
empresas,

visto

que,

dessa

maneira,

eles

poderiam

contribuir

com

o

desenvolvimento econômico, melhorar a distribuição da riqueza e atenuar a
desigualdade social. Somente em 1990 foi constatado elevado número de cursos de
Administração,

o

que

favoreceu

o

ensino

e

a

pesquisa

com

o

tema

empreendedorismo (Filardi et al., 2011).

O projeto Global Entrepreneurship Monitor (GEM), da London Business School e da
Babson College, desde 1999 busca, por meio de pesquisas, compreender a
atividade empreendedora e suas contribuições no desenvolvimento econômico nos
países ora pesquisados. No Brasil, a partir do ano 2000, é liderado pelo Instituto
Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBPQ), e por vez apoiado técnica e
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financeiramente pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE), além da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a universidade Federal do
Paraná, como apoio acadêmico.
Para o GEM “empreendedorismo consiste em qualquer tentativa de criação de um
novo empreendimento”. Sendo assim, a atividade de campo baseia-se no indivíduo
empreendedor e suas relações com o empreendimento considerando nesse caso,
tanto os formais quanto os informais no processo de pesquisa.

Estruturadas em dois grandes grupos, qual seja, ambiente de negócios e atitudes,
atividades e inspirações empreendedoras, as pesquisas do GEM apresentam uma
leitura sobre o estágio, porte, inovação e formalização do empreendimento, bem
como o gênero, idade e escolaridade dos empreendedores.

Ainda, quanto aos aspectos atitudes, atividades e inspirações empreendedoras, as
pesquisas apresentam taxas que refletem a motivação do indivíduo para
empreender, ou seja, se por oportunidade ou por necessidade. Por oportunidade,
aquele que dá início a um negócio a partir da percepção de uma oportunidade no
ambiente; e por necessidade, aquele que dá início a um negócio como opção de
renda.

Conforme estudos apresentados pelo GEM, em 2014, cerca de 20,2% dos
brasileiros com idade entre 18 e 24 anos estavam engajados na criação ou
manutenção do negócio próprio (Figura 1).
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Figura 1
Taxas de empreendedores, por faixa etária: Minas Gerais, Brasil e região Sudeste.
Fonte: Sebrae. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. 2014. Recuperado de:
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/educação-empreendedora-para-o-seu-ensino
-fundamental,1do81951feb56410V gnVCM 1000003b74010aRCRD; Pesquisa GEM (2014).
Recuperado de: https://www.sebraemg.com.br/atendimento/ bibliotecadigital/documento/diagnóstico/
empreendedorismo-em-Minas-Gerais-2014---Pesquisa-GEM.

Para o caso do estágio em que se encontra o empreendimento, por vez as
pesquisas apresentam as taxas de empreendedorismo total, nascentes ou novos e
os consolidados (TTE), as taxas de empreendedorismo em estágio inicial, nascente
ou novo (TEA), bem como as taxas de empreendedorismo já estabelecido ou
consolidado (TEE).

A Figura 2, nesse contexto, apresenta a (TTE), taxa de empreendedorismo total
brasileira no ano de 2016.

Cerca de 48 milhões, ou 36% de empreendedores brasileiros, com idade entre 18 e
64 anos estão envolvidos na gestão de um empreendimento já estabelecido ou
criação de um negócio em estágio inicial.
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Figura 2
Taxas e estimativas de empreendedorismo, segundo o estágio dos empreendimentos, Brasil, 2016.
Fonte: Pesquisa GEM (2016). Recuperado de: https://www.sebraemg.com.br/atendimento/
bibliotecadigital/documento/diagnóstico/empreendedorismo-em-Minas-Gerais-2016---Pesquisa-GEM.

A Figura 3, por sua vez, apresenta a evolução das taxas de empreendedores iniciais
(TEA), empreendedores estabelecidos (TEE) e, por fim de empreendedores totais
(TTE), com idade entre 18 e 64, no período de 2002 a 2016, considerando o estágio
em que se encontra o empreendimento. É possível observar redução na taxa de
empreendedores totais (TTE) nos anos de 2015 e 2016, sendo de 39% em 2015,
passando para 36% em 2016.

Figura 3
Taxas de empreendedorismo segundo o estágio do empreendimento TEA,TEE,TTE: Brasil 20022016.
Fonte: Pesquisa GEM (2016). Recuperado de: https://www.sebraemg.com.br/atendimento/
bibliotecadigital/documento/diagnóstico/empreendedorismo-em-Minas-Gerais-2016---Pesquisa-GEM.
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Por fim, a Figura 4 mostra a taxa e a razão proporcional entre empreendedores
iniciais (TEA) por oportunidade frente aos empreendedores iniciais (TEA) por
necessidade, no ano de 2016, para uma população de idade entre 18 e 64 anos.

Figura 4
Motivação dos empreendedores iniciais (TEA): oportunidade versus necessidade, estimativas, e a
razão entre as motivações oportunidade e necessidade – Brasil- 2016.
Fonte: Pesquisa GEM (2016). Recuperado de: https://www.sebraemg.com.br/atendimento/
bibliotecadigital/documento/diagnóstico/empreendedorismo-em-Minas-Gerais-2016---Pesquisa-GEM

Conforme Endeavor (2016), em seu artigo “O que o Brasil perde em não ensinar
empreendedorismo nas escolas”, apesar de sermos um país de empreendedores, a
taxa de mortalidade das empresas situa-se em torno de 25% após dois anos de
abertura do negócio.

Por razões diversas, entretanto, conforme acrescenta a instituição, além do cenário
de instabilidade econômica, também a falta de capacitação pode explicar esse
indicador. Assim, “[...] quanto a sociedade brasileira ganharia se nossas escolas
ensinassem nossos jovens a criarem projetos inovadores” (Endeavor, 2016).

No Brasil, o ensino do empreendedorismo nas escolas já é uma crescente realidade.
Todavia, esse avanço, que ainda carece de discussão e estruturação mais
profissional, é bastante utilizado em termos de visibilidade e importância pelas
escolas que abordam o tema, bem como pelas empresas e instituições que
fomentam projetos escolares com propostas nessa direção, por entenderem que é
investimento no capital intelectual do desenvolvimento econômico e social.

Programas como o Empreendedores e Tecnologia (EMPRETEC), desenvolvido pela
ONU em parceira com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
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(SEBRAE), com enfoque nas atitudes empreendedoras em 1993, e o Centro Minerva
de Empreendedorismo, na Universidade de São Paulo (USP), em 2002, marcaram o
início de um ambiente favorável ao intercâmbio com escolas americanas de
empreendedorismo e o surgimento de conteúdos técnicos e teóricos de suporte à
educação empreendedora, como é o caso do livro “O Segredo de Luiza”, de
Fernando Dolabela (como citado em Fernandes, 2013).

Segundo o Consórcio para Educação Empreendedora, (2004), Consortium for
Entrepreneurship Education, é necessário que se estimule, a partir do ensino infantil,
o desenvolvimento das potencialidades do indivíduo no sentido de agir sobre
situações e oportunidades. Isso porque “é um processo que se inicia quando os
valores da criança estão sendo formados e ela, com a educação e as experiências
posteriores, vá adquirindo habilidades, conhecimentos básicos e competências”
(Lopes & Teixeira, 2010, p. 48).

Ainda nessa direção, a European Comission, Lopes & Teixeira (2010) confirma que,
no nível da educação do ensino fundamental, o tema empreendedorismo objetiva
desenvolver qualidades tais como: criatividade, iniciativa e independência. Para os
especialistas da União Europeia, “além disto, esse ensino deve promover os
primeiros contatos com o mundo dos negócios e certo entendimento do papel dos
empreendedores na comunidade. Atividades podem incluir trabalho em projetos,
aprender brincando, apresentação de estudos de casos simples e visitas a empresas
locais” (Lopes & Teixeira, 2010, p. 49).

Programas e projetos educacionais, como o Programa Nacional de Educação
Empreendedora (PNEE) (Sebrae, 2017) e “Meu primeiro Negócio” da Secretaria de
Educação do Estado de Minas (SEE) (Minas Gerais, 2018), buscam incentivar o
empreendedorismo nas escolas a partir do ensino fundamental. Propõem, ainda,
uma abordagem leve, interativa, que ao informar também estimula a reflexão, a
ressignificação e a aplicação prática dos aprendizados, como é caso do PNEE,
(Sebrae, 2017). Para Cecília Resende SEE (Minas Gerais, 2017, p. 01), “o programa
Meu Primeiro Negócio é uma oportunidade para capacitar e amadurecer o jovem
para o mercado de trabalho”.
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O Seminário Empretec (Sebrae), que tem por objetivo potencializar a capacidade
dos empreendedores e de seus empreendimentos para a competitividade de
mercado, trabalha tanto as características do comportamento empreendedor
(CCEs), quanto o conjunto de atitudes comportamentais que o caracterizam.

A Tabela 1 apresenta, agrupadas em função da natureza dos resultados a serem
alcançados, as CCEs que se dividem em três grupos distintos:

a) Realização, para aquelas que buscam expressar a capacidade de fazer as
coisas acontecerem;
b) planejamento, para características que expressem o horizonte futuro das
ações, de maneira organizada e desenhada para o alcance dos resultados;
c) poder, para características que expressem ações de persuasão e influência.
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Tabela 1
Características de comportamento empreendedor
Perspectiva

Características

Comportamentos
Antecipa ações antes das circunstâncias;
expande o negócio com seus produtos e
serviços a novos mercados;
percebe e aproveita novas oportunidades
para iniciar um negócio, para fomento deste
projeto;
avalia e calcula riscos;
busca pela redução dos riscos e gestão dos
Busca
de
oportunidades
e
resultados;
iniciativa;
busca pela produtividade, qualidade ou
correr riscos calculados;
ações com padrão de excelência;
Realização
exigência de qualidade e eficiência;
assegura que as ações cumpram o
persistência;
cronograma já estabelecido;
comprometimento.
age de maneira a superar obstáculos,
desafios;
esforça-se para cumprir tarefas e prazos;
assume responsabilidade para entregar
tarefas e metas;
coloca-se disponível às equipes de trabalho;
age de maneira colaborativa para finalizar ou
entregar uma tarefa
Age de modo a obter e organizar
informações sobre suas relações com o
mercado;
Busca de informações;
pesquisa novas formas de fabricar e ofertar
estabelecimento de metas;
Planejamento
produtos e serviços;
planejamento e monitoramento
elabora planejamento das ações e metas,
sistêmico.
alinhados aos objetivos de curto, médio e
longo prazos;
acompanha os resultados.
Desenvolve estratégias para influenciar
pessoas e grupos de pessoas;
engaja pessoas-chave aos seus objetivos;
estabelece postura defensiva diante de
Persuasão e rede de contatos;
situações de oposição ou resultados não
Poder
independência e autoconfiança.
desejados;
age com confiança diante da capacidade de
realizar atividades;
estabelece de forma autônoma os controles
sobre outras pessoas e normas.
Fonte: do autor, adaptado do II Manual de Aperfeiçoamento Pessoal – Empretec - livro do participante
– Sebrae Características de Comportamento Empreendedor (CCEs), 2011.

1.1 Problema de pesquisa

Não obstante, o crescente empenho observado no sistema de ensino no sentido de
disponibilizar em sala de aula um pensar investigativo, crítico e criativo, tendo por
base o raciocínio cientifico, ressente-se da falta de estudos sistematizados a respeito
da percepção que os envolvidos têm da efetividade dos conhecimentos transmitidos.
Particularmente, há uma carência de pesquisas a respeito da reputação percebida
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pelo corpo discente e docente sobre a relevância e benefícios da abordagem do
tema em práticas educacionais por programas de empreendedorismo. A reputação
de tais programas não tem sido devidamente estudada, o que significa inexistir uma
avaliação dos seus impactos por parte dos principais agentes envolvidos no
processo. Tal situação é, no mínimo, estranha, uma vez que a ênfase no tema
“empreendedorismo” é cada vez mais intenso.

Como é possível que o ensino fundamental permaneça investindo em um tema sem
que a reputação dos programas a ele concernentes seja objeto de uma avaliação
criteriosa? Na realidade, essa falta de estudos sistematizados da reputação desses
programas constitui uma lacuna que esta dissertação busca preencher. Dessa
forma, este estudo tem por orientação a seguinte pergunta de partida: como é
percebida a reputação dos programas educacionais de empreendedorismo na
educação básica?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Analisar a percepção dos docentes e discentes de escolas da educação básica, que
utilizam metodologia do Sebrae, em relação ao ensino do empreendedorismo.

1.2.2 Objetivos específicos

a) Analisar a confiabilidade do questionário utilizado para captar a percepção do
ensino de empreendedorismo.
b) Verificar a existência de diferenças significativas entre as dimensões da
reputação e entre os seus indicadores, para os discentes.
c) Verificar a existência de diferenças significativas entre as dimensões da
reputação e entre os seus indicadores, para os docentes.
d) Comparar as diferenças de percepção entre discentes e docentes para cada
dimensão do modelo.
e) Comparar as diferenças de percepção por faixa etária para os discentes.
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f) Comparar as diferenças de percepção por nível de escolaridade em que o
docente atua.
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2 Referencial Teórico

Nesta parte do trabalho é apresentada a base teórica conceitual que norteou o
estudo da reputação, explicitando os principais elementos constitutivos desse
conceito. O estudo da reputação é relativamente novo e amplo, mas tanto as
organizações quanto comunidade acadêmica debatem o tema com muita frequência
na atualidade. Aquelas se utilizam do conceito para estruturar estratégias de
competitividade de mercado, visto que para a reputação tem representado um dos
seus principais ativos, além de funcionar como um fator de medição do sucesso
corporativo (Baue, 2003; Vance (2007). Esta por sua vez, concentra-se na
elaboração de conhecimento científico nas áreas de Comunicação, Marketing,
Economia, Recursos Humanos e Sociologia.

A reputação pode levar tempo para ser percebida pelos clientes até se tornar uma
vantagem em relação aos concorrentes (Dowling, 2001; Vance, 2007). Conforme
enfatizou Alan Greenspan em Harvard no ano 2000, empresas que comercializam
bens manufaturados podem facilmente captar as avaliações dos clientes antes do
fechamento de uma transação. Entretanto, para aqueles que vendem serviços, a
única garantia a ser oferecida é a própria reputação (Taragan, 2003; Vance, 2007).

Assim, o estudo da reputação apresenta amplo espectro de diferentes abordagens
para retratar o conceito, podendo, desse modo, atrapalhar a sua compreensão. De
acordo com Wartick (2002) e Berens & Van Reil (2004), o conceito passa pela
relação entre a imagem e a identidade. Dowling (2001) opina que a reputação tem
por base valores decorrentes das percepções dos envolvidos que se relacionam com
o processo. Morin (1921) complementa que a percepção representa, ao mesmo
tempo, traduções e reconstruções cerebrais, com base em estímulos ou sinais
captados e codificados pelos sentidos. Para Wartick(2002), mensurar a reputação é
avaliar a identidade, a imagem, o prestígio, a estima e o status. Kloter (2006)
acredita que a imagem tem o papel de gerar sintonia, enquanto que a identidade de
buscar pelo posicionamento do produto ou na percepção do público-alvo. Desse
modo, fez-se estudo da imagem, da identidade e suas relações, visando
compreender a percepção dos professores e alunos quanto à abordagem curricular
da temática empreendedorismo na escola.
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Por fim, como forma de mensurar a reputação nas escolas que adotam a educação
empreendedora, a pesquisa objeto deste estudo adotou o modelo Rep.Trak, do
Reputation Institute.

2.1 Conceito de identidade

Para Davies,Chum e Silva (2003), a identidade representa a percepção dos agentes
e atores interno ao processo, enquanto que, para Dowling (2001), representa o
conjunto de nomes, marcas, símbolos e demais manifestações visuais e concretas
da realidade.

Segundo Castells (1942) a identidade é um processo de construção de significados
tendo como base um conjunto de atributos culturais inter-relacionados criado pelo
indivíduo em função de suas idiossincrasias. Papalia (2006) afirma que, embora a
formação da identidade seja uma preocupação da adolescência, esta continua a se
desenvolver ao longo da vida, podendo levar em conta o que a pessoa espera ser e
o que a pessoa tem medo ser. Tal fato se deve à existência de uma íntima relação
entre a identidade e os papéis que o indivíduo ocupa na sociedade, gerando, assim
confusão entre eles. De acordo com Castells (1942), o papel social tem como
objetivo organizar as pessoas em funções sociais e por sua vez influenciar seu
comportamento, enquanto que a identidade é construída com base na história de
vida, no conhecimento adquirido, na memória vivenciada.

Do ponto de vista sociológico, a identidade é construída no seio das relações sociais
e, neste caso, nas relações de poder. Portanto, Castells (1942) define três formas e
origens da construção da identidade:

a) Identidade legitimadora, com origem na sociedade civil e introduzida pelas
instituições, tais como: igrejas, sindicatos, partidos, com o intuito de expandir
e racionalizar sua dominação;
b) identidade resistência, construída a partir de indivíduos que se encontram em
situação de desvalorização estigmatizada, com princípios contrários aos que
permeiam as instituições da sociedade;
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c) identidade de projeto, neste caso os envolvidos buscam em um material
cultural a base de uma identidade capaz de reposicioná-lo na sociedade,
podendo ser em uma identidade oprimida, expandindo-a na direção da
transformação da sociedade.

Segundo o autor, identidades com fundamentos na resistência podem caminhar para
a identidade de projeto, transformando-se em dominante e acabar como identidade
legitimadora. Para Wod e Caldas (1997, como citado em Resende, 2016), identidade
vem do latim e significa entidade.

No campo do estudo da identidade organizacional, Resende (2016) apresenta o
entendimento de Hatch & Schultz (2000), sendo que para estas autoras a identidade
corporativa é aquela que busca diferenciar, distinguir a empresa, seus produtos e
serviços no mercado. Nesse caso, duas perspectivas são claramente utilizadas, uma
visual e outra estratégica. As logomarcas e suas cores, design de produtos e
propaganda, por exemplo, estabelecem a identidade visual, enquanto que missão,
visão, crenças, valores exercem o papel de estruturação da identidade estratégica,
que por fim liga à imagem e à reputação.

Kotler (2006) defende que uma identidade forte transmite a ideia de personalidade,
expressando valor e poder emocional, ou seja, muito além de uma imagem mental.
Deve ser difundida a partir de anúncios, folhetos, catálogos, ainda, em mensagens,
slogans, ambientes, eventos e no comportamento dos envolvidos diretamente no
processo.

Em síntese, a partir das diferentes formas de conceituar identidade, cabe aqui
abordar suas relações com a imagem e o conceito de reputação. A associação entre
identidade e imagem, além de constituir uma relação estratégia e competitiva,
também cria na mente dos stakeholders impactos reputacionais positivos (Pereira &
Thomaz, 2010) (Figura 5).
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Figura 5
Identidade corporativa, imagem e reputação.
Fonte: adaptado de Vance, P. S. (2007 out-dez.). Reputação corporativa: uma revisão teórica. Revista
de Gestão, USP, São Paulo; Dowling, 2001.

2.2 Conceito de imagem

Para Davies,Chum e Silva (2001), a imagem representa a percepção dos agentes e
atores externos ao processo. Dowling (2001) salienta que se trata da avaliação da
percepção a respeito das diferentes partes que integram o processo, tais como:
colaboradores, investidores, consumidores e comunidade, a partir de um conjunto de
sentimentos e crenças.

Imagem é o modo como os envolvidos enxergam os produtos e serviços disponíveis
no mercado (Kotler, 2006). Assim, o ambiente físico de atividades e exposição dos
produtos constitui um poderoso gerador de imagem. Para esse autor, as empresas
podem criar uma imagem forte convidando clientes ou potenciais clientes para
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visitarem ou experimentarem seus produtos e serviços. Gade (1998) enfatiza que
pode ocorrer uma mudança de atitude em função da mudança de comportamento.
Tal situação possui sua relevância no sentido de estabelecer compreensão e
engajamento em comportamentos de avaliações contrárias aos valores e crenças
individuais. Se em determinada situação uma recompensa for ofertada (possibilidade
de testar, envolver, vivenciar), pode mudar o comportamento de avaliação pelo
indivíduo.

Barich & Kotler (1991, como citado em Resende, 2016), dialogam no sentido de que,
em razão da competitividade de mercado, uma saída para as empresas é conhecer
em detalhes as necessidades, desejos, atitudes e comportamentos do público-alvo
e, dessa maneira, projetar estrategicamente a imagem da organização. A partir do
envolvimento dos clientes-alvo com a imagem, é possível desenvolver um sistema
de avaliação e gerenciamento com vantagens para a organização, a saber: agir com
antecedência quando uma distorção sobre a imagem for percebida e identificar
áreas da empresa com desempenho abaixo do negócio frente à concorrência. A
imagem, nesse contexto, tem por objetivo engajar as pessoas nos projetos, produtos
e serviços ofertados pelo mercado e inspirar melhores atitudes dos stakeholders, o
que inclui dizer o desejo de se integrarem.

Para Reynolds e Gutman (1984, como citado em Resende, 2016) cinco são as
definições da imagem:

a) São características tais como sentimentos ou impressões sobre um objeto,
levando-se em conta aspectos físicos e emocionais;
b) percepção de um objeto como sendo a verdadeira imagem desse objeto;
c) a soma de crenças e atitudes;
d) personalidade de uma marca, características que definem uma pessoa, uma
ligação das crenças dessas pessoas com os atributos do objeto;
e) construção de uma memória a partir dos sentimentos, emoções e percepções
ao se relacionar com o objeto.

Muito embora o conceito de imagem, no campo da teoria do consumidor, tenha sido
abordado desde a década de 1950, a definição sofreu modificações ao longo dos
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tempos. Alguns autores passaram a incorporar ao conceito a questão das
dimensões, essencial para a sua compreensão. Isso é o equivalente a levar em
conta questões de tangibilidade, possibilidade de mensuração, capacidade de
mutação que podem influenciar nos níveis de percepção dos stakeholders quanto à
avaliação da imagem transmitida pelos produtos, serviços e projetos (Dobni &
Zinkhan, 1990; May, 1974; Resende, 2016).

Ainda sobre a inserção de dimensões para refinar a definição de imagem dentro da
teoria do consumidor, Toni, Milan & Schuler (2004; 2005) e Resende (2016)
apresentam questões de funcionalidade, simbologia, emoção e conhecimento,
permeando o conceito.

A dimensão funcionalidade considera a qualidade por meio de evidências visíveis
pelo público-alvo, a cognitiva é concernente à relação custo-benefício captada pelos
envolvidos.

Apesar de a questão da imagem ser aqui apresentada em uma perspectiva bastante
ampla, do ponto de vista da reputação, ela se apresenta como uma impressão
transitória, dado que vários elementos são inseridos nas relações com os
stakeholders. É caso da atitude e percepção impulsionando o comportamento do
consumidor, enquanto que a reputação resulta da avaliação coletiva dos atributos
refletidos pela imagem (Resende, 2016; Van Riel (1995).

2.3 Percepção e atitude

Tavares (2007), sustentado pela teoria de Gestalt, relata que a ação perceptiva
deriva de um fator de repetição, descrito por Gestalt como fator de pregnância,
capaz de exprimir características o suficiente para destacar-se, impor-se e que seja
de fácil lembrança. Assim, a abordagem da percepção nesse âmbito se faz
oportuno, uma vez que as características de pregnância dos elementos constitutivos
de uma imagem podem ser percebidas em termos organizacionais e estratégicos.

Na perspectiva da Psicologia, o ato de perceber é ter consciência de algum objeto a
partir de sensações e estímulos de maneira não linear do estímulo à consciência. O
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indivíduo ator da observação permanece ativo durante todo o processo e, nesse
caso, interage ativamente, mesmo que de forma subjetiva, para a produção da
percepção. Na busca por informações do objeto a ser examinado, variáveis tais
como estereótipos, atitudes, valores, características de personalidades e primeiras
impressões agem sobre o percebedor e, uma vez esgotados os estímulos sobre
imagens reversíveis, por exemplo, emergem novas percepções, quer seja no mesmo
observador ou em diferentes pessoas (Kruger, 1986).

A percepção, no entendimento de Robbins (1943), consiste em um processo de
organização e interpretação das impressões sensoriais e pode diferir de um
indivíduo para outro, haja vista que se baseia na compreensão da realidade e não
na realidade em si. Para ele, alguns fatores atuam no sentido de moldar a percepção
e estão orientados para três perspectivas distintas: na ótica do observador, a
aparência e o contexto em que ocorre a percepção, que compreende a localização,
iluminação e temperatura (Figura 6).

Figura 6
Fatores que influenciam a percepção.
Fonte: adaptado de Robbins (1943)

Mowen (2003) complementa que a percepção é um processo de reação das
pessoas no instante em que elas são expostas a determinada informação.
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Nesse sentido, a construção da percepção depende de três fases, com forte
influência no processamento da informação do consumidor. O que irá determinar a
passagem de uma fase para outra é o grau de envolvimento desse consumidor com
a informação, conforme apresentado na Figura 7.

a) Estágio de exposição, nível inicial de recebimento da informação, o que
ocorre por meio dos sentidos;
b) estágio atenção, buscam neste instante concentrar-se em um estímulo e, para
tal, direcionam toda a capacidade de processamento;
c) estágio

compreensão,

momento

de

organização

e

interpretação

da

informação e seu significado.

Figura 7
Modelo de processamento de informação pelo consumidor.
Fonte: adaptado Mowen (2003).

Uma vez que o processo de percepção atingiu o seu melhor nível, faz- se necessário
compreender a correlação da percepção com a atitude do consumidor em decidir
pela compra de produtos e serviços ou engajamento em projetos. Rokeach (1981)
sugere que o conceito de atitude passa pela organização de crenças em torno de
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um objeto ou satisfação com certa duração e preferência. Mowen (2003), orientado
pela teoria de Thurstone, que mede a atitude do consumidor, define-a como sendo a
quantidade de afeição ou sentimentos a favor ou contra um estímulo ou objeto. Para
Mowen (2003), as informações acerca dos atributos do produto, serviços ou projetos
são codificadas e retidas na memória, sendo utilizadas pelo consumidor em suas
decisões futuras de compra ou engajamento. Desse modo, o armazenamento
dessas atitudes busca atender a quatro funções, a saber:

a) A utilitária, que se baseia em atitudes que visam atender às necessidades de
maximização de compensações ou minimização de punições por terceiros;
b) a defesa de Ego são atitudes que agem no sentido de proteger os indivíduos
das necessidades básicas em relação a elas mesmas, quando não de
realidades desagradáveis oriundas de outrem;
c) a cognitiva ou de conhecimento, que são atitudes utilizadas como
direcionamento da tomada de decisão, nesse caso explica por que as
pessoas se tornam fiéis a determinadas marcas, produtos ou serviços;
d) a proposta de valor, que são atitudes que agem no sentido de reafirmação de
algo a respeito de si mesma no engajamento ou utilização de certas marcas
em produtos ou serviços.

Segundo Mowen (2003), a aquisição e o descarte de produtos, serviços ou projetos
pelas pessoas são precedidos por expectativas, que nesse caso, movem as
intenções

do

comportamento

e

atitudes

pela

busca

de

informações

e

compartilhamento de experiências destes com outras pessoas. Quando os
consumidores têm baixo nível de envolvimento com os produtos, serviços ou
projetos, estes tendem a adotar um comportamento como sendo de soluções
limitadas e desencadear um processo de formação de crença e, consequentemente,
de atitude contrária. Quanto maior o envolvimento, maior a motivação para captar,
compreender e elaborar um comportamento de atitude para aceitação (Mowen,
2003).
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2.4 A reputação

A reputação envolve um processo de maturação e resulta da interação e de
experiências repetidas nos relacionamentos com a organização (Tomaz & Brito,
2010). Segundo Dowling (2001), o conceito se refere a um conjunto de construtos
baseados em valores humanos e depende do alinhamento entre a identidade e a
imagem percebida pelos diferentes grupos que se relacionam ao processo, sendo a
imagem um reflexo da identidade na perspectiva dos stakeholders, em que esta
pode ser afetada pela publicidade, pelas ações na comunidade e propaganda
veiculada na mídia.

Tomaz e Brito (2010) relatam que não há como dissociar a reputação da relação
entre identidade, imagem e comunicação. Esta última, seja ela gerencial, de
marketing ou organizacional, deve buscar pela harmonia no sentido de estabelecer
relações eficazes de confiança, de suporte às questões mercadológicas, além de
relações públicas com investidores. Por meio dela os envolvidos com a organização
conseguem perceber a ligação entre identidade e imagem corporativa, gerando e
mantendo a reputação entre os stakeholders, podendo ser favorável ou
desfavorável. Havendo alinhamento entre a percepção dos diferentes grupos com a
identidade e a imagem, pode-se concluir que a reputação, nesse caso, é positiva e
provoca nos envolvidos expectativas de continuidade e compromisso, pois preferem
aquele ou aquela que goza de melhor reputação. Caso contrário, a estratégia de
identidade precisa ser reformulada (Tomaz & Brito, 2010) (Figura 8).
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Figura 8
Reputação corporativa.
Fonte: adaptado de Vance, P. S. (2007 out-dez.). Reputação corporativa: uma revisão teórica. Revista
de Gestão, USP, São Paulo; ARGENTI e FORMAN, 2002.

Outra questão igualmente importante passa pela avaliação da reputação. Para
Resende (2016), esse é um procedimento disponível como recurso estratégico, no
instante em que o mercado se apresenta com grande similaridade de produtos e
serviços e a mensuração irá possibilitar adequações que favoreçam o processo de
decisão dos stakeholders.

2.5 Avaliação da reputação

Para a mensuração da reputação, várias são as metodologias. Todavia, para o caso
de uso prático ou pesquisa acadêmica com a finalidade de estudar e compreender a
percepção dos stakeholders na perspectiva do comportamento social em relação à
aquisição de produtos e serviços, engajamento em projetos ou utilização de marcas,
o método Rep.Trak, também conhecido como Rap.Trak Pulse, do Reputation
Institute, foi utilizado. Sua finalidade é servir como instrumento base de informações
e dados analíticos aos executivos, podendo ser explorada para rastrear e avaliar as
percepções dos envolvidos com as empresas, seus produtos, serviços, projetos e
marcas. Adicionalmente, possibilita compreensão mais ampla dos mecanismos de
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informação que provocam aderência emocional ao entorno da reputação (Almeida,
2007). Dessa forma, o modelo capta, inclusive, o apego emocional dos avaliados da
reputação.

Este é o método base de avaliação da reputação deste estudo, por permitir
mensurar a reputação a partir da percepção geral sobre aspectos como: admiração,
confiança, empatia e estima nos diversos públicos. Uma vez conhecidos e
organizados esses aspectos, o método prevê a criação do indicador pulse
de reputação, o qual reflete o vínculo emocional que uma empresa, com seus
produtos, serviços e projetos, é capaz de estabelecer com seu público-alvo, bem
como os indicadores de caráter racional que explicam a reputação. Os atributos
racionais de que trata o indicador pulse dispõem da seguinte abrangência, segundo
o Reputation Institute:

a) Serviços. Os produtos, serviços e propostas são de alta qualidade e
atendem às necessidades dos clientes;
b) inovação. A organização como inovadora e adaptativa;
c) ambiente de trabalho. A organização com sua estrutura, tratando e
recompensando funcionários de forma justa;
d) governança. Ética, justiça e transparência permeando o processo;
e) cidadania. O programa ou projeto, produtos/serviços se apresentam
como ambientalmente amigáveis e contribuem positivamente para a
sociedade;
f) liderança. Excelência de gestão, equipes e visão de futuro e
engajamento com a causa da organização;
g) desempenho financeiro. Desempenho financeiro e perspectivas de
crescimento;
h) compra. Decisão de compra dos produtos ou serviços dessa
organização pelos clientes ou envolvidos;
i) recomendar. Indicação dos produtos/serviços, projetos ou programas
a outros;
j) prova de crise. Busca por soluções diante de um problema com o
produto ou serviço;
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k) suporte verbal. Relatos positivos pelo cliente ou envolvidos sobre a
organização, seus produtos/serviços, projetos ou programas;
l) investir. Predisposição do cliente, caso haja oportunidade em investir
na organização;
m) trabalhos. Pertencimento. Havendo oportunidade, quanto os clientes
ou envolvidos gostariam de compor o processo ou equipes de trabalho.
.
Os aspectos de caráter racional, por seu turno, apresentam-se divididos em 23
atributos organizados em sete dimensões, quais sejam: produtos e serviços,
inovação, ambiente de trabalho, governança, cidadania, liderança e desempenho
(Figura 9).

Figura 9
Dimensões e atributos: metodologia Rep.Trak.
Fonte: adaptado de Almeida,2007 – Revista USP - Riel e Fombrun, 2007

O modelo Rep.Trak, nesse cenário, busca identificar o impacto das dimensões e dos
atributos na reputação, permitindo também a personalização de acordo com a
realidade de cada situação, podendo ser estabelecidos atributos mais adequados
para mais precisão do estudo.
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Ao final da pesquisa, o indicador Rep.Trak Pulse (valor entre zero e 100) atribuído
pelos pesquisados a cada dimensão da reputação posicionou-a como excelente,
forte, média ou fraca, servindo como apoio às decisões de melhoria, fortalecimento e
gestão da reputação no público-alvo.

Assim, no tocante à questão da qualificação das dimensões e seus indicadores, este
trabalho apresenta, conforme a Tabela 2 e Figura 10, a esquematização com as
devidas adaptações ao modelo Rep.Trak.

Tabela 2
Relação entre as dimensões, atributos e indicadores do questionário aplicado ao
modelo Rep.Trak - continua
Dimensões da
Reputação

Ambiente
Escolar

Cidadania

Governança

Atributos do Modelo

Indicadores do Questionário

Laços com a escola;
orgulho e pertencimento pela
escola.
reconhecimento como membros
da escola;
satisfação por fazer parte da
escola.
o sucesso da escola com sendo
próprio;
exemplo para outras escolas.
A
escola
se
mostra
ambientalmente responsável;
a
escola
apoia
causas
relacionadas à cidadania;
a escola contribui para o
desenvolvimento
social
e
econômico.
humanidade na condução dos
processos criativos.
Cumprimento do que se propõe;
construção participativa;
possibilita opinar e inferir;
professores e alunos planejam e
executam atividades vivenciadas;
premia a participação em projetos
empreendedores.

Existe um sentimento de orgulho por estudar
nesta escola.
A escola apresenta uma orientação
adequada ao ensino do empreendedorismo.
Esta escola pode servir como exemplo de
bom ensino de empreendedorismo para
outras escolas.

O ensino de empreendedorismo nesta escola
se mostra adequado para o desenvolvimento
social dos alunos.
A educação empreendedora da escola
contribui para propor soluções sobre a
questão do meio ambiente.
A educação empreendedora da escola
atende às expectativas dos alunos.
A direção da escola conduz adequadamente
o
programa
(atividades)
de
empreendedorismo nesta escola.
A escola incentiva a participação dos alunos
no ensino do empreendedorismo.
A escola incentiva a participação dos
professores
no
ensino
do
empreendedorismo.
Os alunos desta escola são diferenciados
por receberem educação empreendedora.
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Tabela 2
Relação entre as dimensões, atributos e indicadores do questionário aplicado ao
modelo Rep.Trak – conclui
Dimensões da
Reputação

Inovação

Liderança

Performance
(desempenho)

Atributos do Modelo

Indicadores do Questionário

Apresenta métodos educacionais
inovadores;
oportuniza
conteúdos
empreendedores;
disponibiliza tecnologia;
busca por parcerias com a
sociedade, gestão pública e
empresas;
exposição de ideias;
fomenta projetos educacionais
inovadores ou empreendedores.
A escola se organiza para o
conceito de empreendedorismo;
a escola possui professores com
visão empreendedora;
diretores
e
coordenadores
definem com clareza os projetos
empreendedores.

Esta escola é inovadora por apresentar uma
educação empreendedora adequada.
Esta escola está sempre se atualizando em
relação à educação empreendedora.
O ensino de empreendedorismo é uma ideia
inovadora nesta escola.
Esta escola incentiva parcerias para as
atividades de empreendedorismo.

Avaliação dos impactos do ensino
de
empreendedorismo
nesta
escola.

Acredito que o ensino do empreendedorismo
aos alunos contribui para destacá-los.
A direção da escola define com clareza as
atividades de empreendedorismo.
A direção da escola conduz de forma
organizada
as
atividades
de
empreendedorismo.
Esta escola contribui para o desenvolvimento
de ações empreendedoras
O ensino de empreendedorismo nesta escola
torna o aluno mais criativo.
O ensino de empreendedorismo nesta escola
melhora o desempenho dos alunos.
O ensino de empreendedorismo desta escola
deixa o aluno mais bem preparado para o
seu dia a dia.

A
educação
empreendedora
apresentada é percebida pelos
alunos como sendo de qualidade;
o
programa
de O ensino de empreendedorismo desta escola
empreendedorismo da escola é de qualidade.
Serviços
apresenta seus benefícios e O ensino de empreendedorismo nesta escola
da Educação
importância aos alunos;
torna os alunos potenciais empreendedores.
Empreendedora o
programa
de
educação O ensino de empreendedorismo nesta escola
empreendedora
prepara
os prepara o aluno para o mercado.
alunos para o mercado;
a educação empreendedora da
escola contribui com o desejo do
aluno de aprender a empreender.
Favor apresentar sua livre percepção sobre o ensino de empreendedorismo nesta escola.
Descreva os pontos favoráveis e desfavoráveis sobre o ensino de empreendedorismo nesta escola
Fonte:
do
autor
,
adaptado
do
modelo
Rep.Trak
institute:
Disponível
em
https://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=https://www.reputationinstitute.com/whyri&prev=search. Acesso 20 fev. 2018.
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Figura 10
Dimensões e atributos: metodologia Rep.Trak para este estudo.
Fonte: adaptado de Almeida,2007 – Revista USP - Riel e Fombrun, 2007
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3 Metodologia

Este capitulo detalha a sequência dos procedimentos metodológicos utilizados,
caracteriza a pesquisa, apresenta a unidade de análise e de observação e explicita
os procedimentos de coleta e de análise dos dados.

3.1 Caracterização da pesquisa, população e amostra

Quanto aos fins, o presente estudo pode ser caracterizado como descritivo e
exploratório.

Conforme Gil (2010), esta pesquisa pode ser classificada como descritiva, por visar
descrever as características de dada população ou fenômeno. No presente caso,
buscou-se levantar atitudes e crenças dos docentes e discentes das escolas que
adotam a metodologia do Sebrae concernentes ao ensino do empreendedorismo.

Por outro lado, segundo Mattar (1997), este estudo pode ser também considerado
de caráter exploratório, uma vez que objetiva ganhar melhor conhecimento sobre o
tema de fato. O tema investigado não foi ainda estudado de forma sistematizada,
ensejando pouca familiaridade e compreensão das suas manifestações.

A classificação de exploratória nesta dissertação se justifica, então, pelo fato de não
existirem ainda estudos analisando a dinâmica de como alunos e professores
percebem os impactos decorrentes do acesso aos conteúdos de empreendedorismo
nas escolas.

3.2 Unidade de análise

Para este estudo, uma das unidades de análise para aplicação e validação do
modelo teórico conceitual desenvolvido foi a Escola de Formação Gerencial (EFG)
do

Sebrae,

Belo

Horizonte-MG,

fundada

em

1994,

que

busca

oferecer

concomitantemente formação do ensino médio e técnico em Administração, com
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foco em empreendedorismo e gestão. Elal propõe vivência em projetos e atividades
que permitem construir na prática o conhecimento, as atitudes e as habilidades
indispensáveis a um empreendedor de sucesso, capaz de atuar nas empresas ou na
abertura do próprio negócio.

A Figura 11 apresenta pesquisa realizada com ex-alunos do Sistema de Formação
Gerencial do Sebrae sobre as decisões de abrir o próprio negócio e atuação
profissional no mercado de trabalho.

Figura 11
Decisões de abrir o próprio negócio e atuação profissionais dos ex. alunos no mercado de trabalho.
Fonte: http://sfgsebrae.com.br/9000-empreendedores/ .

Outras unidades de análise para aplicação e validação do modelo teórico conceitual
foram:

a) Escola Técnica de Formação Gerencial de Contagem MG (ETFG). Uma
parceria da EFG Sebrae com o Sistema Federação das Indústrias do Estado
de Minas Gerais/ Serviço Social da Indústria/ Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (FIEMG/SESI/SENAI) em fevereiro de 1995, que
busca formar jovens empreendedores aptos a ingressarem, com competência
e empreendedorismo, no mercado de trabalho e também a prosseguirem
seus estudos em uma universidade;
b) Núcleo de Empreendedorismo Juvenil (NEJ). Fundada em 2010 pela Escola
do Sebrae, que oferece formação técnica em Administração, com duração de
um ano para jovens egressos do ensino médio da educação pública. A EFG
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Sebrae NEJ atua em parceria com o projeto Centro de Formação e
Experimentação Digital (PlugMinas) do governo do estado;
c) Escola de Formação Gerencial, Pedro Leopoldo-MG (EFG FPL), parceria
Sebrae e Fundação Pedro Leopoldo, que procura desenvolver no aluno o
espírito empreendedor, inserindo no contexto atual conhecimento mais amplo
de mundo, conceitos da administração e do gerenciamento.
d) Educação de Jovens e Adolescentes (EJA). Escola Municipal Miguel
Rodrigues Duarte, Juatuba-MG. Escola que oferece o ensino fundamental do
1º ao 9º ano, além do programa de formação no ensino fundamental e médio
para pessoas que não puderam cursá-lo na idade adequada. Essa unidade
escolar aborda e elabora projetos de empreendedorismo como atividade
extracurricular aos alunos do EJA.

O modelo conceitual de análise da percepção desenvolvido foi aplicado aos alunos e
professores, inscritos e frequentes no primeiro semestre de 2018, de forma não
obrigatória, disponível nos laboratórios de informática em cada unidade de análise.

3.3 Unidade de observação

As unidades de observação, além de equipe pedagógica e administrativa, também
são formadas por professores e alunos com atuação e acesso direto ao conteúdo de
empreendedorismo nos últimos anos. Tais unidades foram escolhidas por estarem,
no instante da pesquisa, envolvidas em projetos ou atividades empreendedoras com
engajamento de professores, alunos e equipe pedagógica em cada escola.

3.4 Procedimentos de coleta de dados

Em termos de procedimentos metodológicos, para obtenção dos dados foi aplicado
survey que, neste presente estudo, teve como objetivo coletar de forma padronizada
informações referentes à percepção dos professores e alunos, a respeito do ensino
do empreendedorismo na escola.

A escolha do survey se justifica por permitir uma pesquisa em grande escala que
visa ao levantamento e à apresentação das opiniões dos pesquisados por meio de
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questionário, com perguntas padronizadas, sendo caracterizada como um
levantamento de dados por amostragem, permitindo um tratamento estatístico dos
dados coletados (Babbie, 2003; Silva, 2013; Vieira, 2009).

Como forma de evitar ambiguidade na interpretação do questionário por parte dos
pesquisados, tomou-se o cuidado de realizar um pré-teste na Escola de Formação
Gerencial em Pedro Leopoldo-MG. Foram identificados problemas de interpretação
em apenas três questões, as quais foram reelaboradas antes do desenvolvimento
final do survey.

A coleta de dados ocorreu mediante aplicação de um questionário eletrônico na
plataforma Google Docs, extraindo, desse modo, informação intrínseca sobre as
escolas pesquisadas.

A construção do questionário contemplou afirmativas valoradas em uma escala
Likert, ou seja, respostas psicométricas usadas habitualmente em pesquisas de
opinião. Ao responderem esse tipo de questionário os pesquisadores especificam
seu nível de concordância com uma afirmação previamente definida. A elaboração
do questionário atendeu ao requisito da ética na pesquisa e, para isso, apresentou
um termo de esclarecimento a respeito do seu objetivo de desenvolver uma
dissertação de mestrado, além de identificar o professor orientador dos trabalhos.

A opção da presente pesquisa pelo meio digital decorreu pelos seguintes fatores:

a) Disponibilidade dos endereços eletrônicos;
b) economia financeira;
c) disponibilidade de laboratório de informática;
d) mais agilidade no envio, recepção e processamento das respostas;
e) envio de considerável número de questionários e, posteriormente, facilidade
de exportação dos dados para outras ferramentas;
f) familiaridade do pesquisador com a tecnologia digital;
g) adequação de horários de professores e alunos em laboratório de informática.
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A estruturação do questionário para atender ao estudo foi baseada no arcabouço
teórico extraído do modelo Rep.Trak analisado no referencial teórico. A coleta de
dados fundamentou-se no exame de indicadores referentes a sete dimensões, que
permitem caracterizar a efetividade do modelo elaborado, qual seja: ambiente
escolar, cidadania, governança, inovação, liderança, performance e serviços da
educação empreendedora. A Figura 10 sintetiza o esquema metodológico que
norteou a elaboração do questionário aplicado.

Ao final do questionário foi disponibilizado um espaço para que o pesquisado
pudesse expor sua percepção sobre o ensino da educação empreendedora na
escola, de maneira inteiramente livre. Com as informações coletadas, foram
desenvolvidas tanto a análise quantitativa quanto qualitativa referentes à percepção
de discentes e docentes sobre a educação empreendedora decorrente da utilização
da metodologia do Sebrae.

3.5 Tratamento e análise estatística dos dados

Os dados quantitativos foram tabulados mediante utilização dos softwares Statistical
Package for Social Science (SPSS) e Excel. Inicialmente examinou-se o perfil da
amostra utilizada mediante uma distribuição em frequência concernente aos
discentes e docentes da instituição pesquisada. Adicionalmente examinou-se a
consistência interna da escala do questionário construído a partir do modelo teórico
utilizado nesta dissertação para os discentes. Nesse caso, o que se fez foi examinar
a intensidade das correlações entre os indicadores dos construtos, o que permitiu
verificar a confiabilidade da escala por meio do coeficiente Alfa de Cronbach (α),
como é amplamente conhecido (Cronbach, 1951).

Em terceiro lugar, utilizou-se o teste não paramétrico de Friedman, objetivando
proceder a uma comparação entre os indicadores correspondestes aos construtos
que caracterizam a reputação da instituição de ensino na opinião dos discentes e
docentes (Spector, 1992). Finalmente, testou-se a existência de diferença
estatisticamente significativa entre os dois públicos examinados em relação aos sete
construtos (dimensões) que constituem a percepção da representação da Instituição.
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O modelo utilizado para medir a reputação teve como base uma escala de cinco
pontos, na qual: 1- Discordo totalmente; 2- Discordo parcialmente; 3- Não concordo
nem discordo, 4- Concordo parcialmente e 5- Concordo totalmente. Com isso,
considera-se que, em uma análise de frequência, índices maiores ou iguais a quatro
remetem a uma reputação favorável (positiva), enquanto índices menores ou iguais
a

dois

remetem

a

uma

reputação

desfavorável

(negativa).
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4

Apresentação dos resultados

Esta seção é constituída pela análise dos resultados mediante um tratamento
estatístico detalhado de cada um dos quatro aspectos considerados no item 3.3 deste
trabalho.

4.1 Perfil da amostra utilizada

Integra esta pesquisa uma amostra de 306 entrevistados, constituída por 265
discentes (86,6%) e por 41 discentes (13,4%). A Tabela 3 mostra que 152 (57,4%)
pertencem ao sexo masculino no grupo de discentes, enquanto que 23 (53,1%)
pertencem ao sexo masculino no grupo de docentes.

Tabela 3
Distribuição da amostra segundo o sexo e os grupos de pesquisados
Grupo

Sexo
Feminino
Masculino
Total
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Discente
113
152
265

Docente
42,6%
57,4%
100,0%

18
23
41

43,9%
53,1%
100,0%

Em termos de idade, o maior percentual dos discentes pesquisados está entre 14 e
17 anos (86,4%). Compõem o percentual restante 11,7% de discentes com idade
entre 17 e 20 anos e 1,9% de discentes com idade entre 10 e 14 anos. Para os
docentes, o maior percentual de faixa etária foi com mais de 35 anos (61%).
Compõem o percentual restante 31,7% de docentes de faixa etária entre 30 e 35
anos e 4,9% de docentes entre 20 e 25 anos (Tabela 4).
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Tabela 4
Distribuição da amostra segundo a faixa etária dos pesquisados
Grupo

Faixa Etária
De 10 a 14 anos
De 14 a 17 anos
De 17 a 20 anos
De 20 a 25 anos
De 25 a 30 anos
De 30 a 35 anos
Mais de 35 anos
Total
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

5
229
31
0
0
0
0
265

Discente
1,9%
86,4%
11,7%
0%
0%
0%
0%
100,0%

0
0
0
2
1
13
25
41

Docente
0%
0%
0%
4,9%
2,4%
31,7%
61%
100,0%

Estabelecendo-se a relação entre o grau de escolaridade e os grupos de
pesquisados, verificou-se que, entre os discentes, a totalidade (100%) possui ensino
médio. Quanto aos docentes, 46,3% atuam somente no ensino médio e 31,7%
atuam no ensino fundamental. Os demais da classe atuam em ambos (ensino
fundamental e médio) (Tabela 5).

Tabela 5
Distribuição da amostra segundo a escolaridade e nível de atuação
Escolaridade
Ensino médio
Fundamental
Ensino Médio e Fundamental
Total

Grupo de atuação
Discente
Docente
265
100%
19
46,3%
0
0%
13
31,7%
0
0%
9
22,0%
265
100,0%
41
100,0%

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

4.2 Análise de consistência da escala utilizada

A análise da fidedignidade da escala do questionário para cada um dos sete
construtos (ou dimensões) que, em conjunto, representam a reputação, de acordo
com o modelo Rep.Trak Pulse®, utilizado nesta dissertação, foi realizada por meio
do coeficiente Alfa de Cronbach (α), largamente utilizado pela academia (Hair,
Anderson, Tatham & Black, 2005).

A Tabela 6 sintetiza os dados obtidos com a amostra dos discentes. Os valores
encontrados mostram que o instrumento de medida utilizado (questionário) é
confiável, uma vez que, para pesquisas exploratórias, o valor mínimo sugerido para
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o α é de 0,60 (Hair Junior, Joseph F. et al. 2005). Uma análise ainda mais detalhada
mostra que apenas um dos indicadores - Os alunos desta escola são diferenciados
por receberem educação empreendedora - poderia ser questionável na composição
do construto governança. Entretanto, sua exclusão não melhoraria de modo
significativo a consistência da escala, pois elevaria o coeficiente Alfa de Cronbach de
0,628 para 0,695. Desse modo, optou-se por mantê-lo, diante da inexistência de
uma razão teórica sólida para suprimi-lo como indicador do construto.

A mesma linha de raciocínio foi aplicada para a manutenção do indicador o ensino de
empreendedorismo é uma ideia inovadora nesta escola e também do indicador
acredito que o ensino do empreendedorismo aos alunos contribui para destacá-los
dos construtos inovação e liderança, respectivamente, pois suas exclusões não
provocariam aumento significativo no coeficiente Alfa de Cronbach.

Essa síntese mostra como o primeiro objetivo específico, análise da confiabilidade
da escala do questionário, foi alcançado.
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Tabela 6
Dimensões iniciais da pesquisa para discentes
Dimensões

Ambiente de
Trabalho

Alfa de Alfa de Cronbach
Cronbach se Item deletado
Existe um sentimento de orgulho por estudar nesta escola.
,446
Variáveis

A escola apresenta uma orientação adequada ao ensino
do empreendedorismo.

,538

Esta escola pode servir como exemplo de bom ensino de
empreendedorismo para outras escolas.
O ensino de empreendedorismo nesta escola se mostra
adequado para o desenvolvimento social dos alunos.
Cidadania

Governança

Inovação

Liderança

A educação empreendedora da escola contribui para
propor soluções sobre a questão do meio ambiente.

,433
,411
,556

,472

A educação empreendedora da escola atende às
expectativas dos alunos.
A direção da escola conduz adequadamente o programa
(atividades) de empreendedorismo nesta escola.

,487

A escola incentiva a participação dos alunos no ensino do
empreendedorismo.

,483

A escola incentiva a participação dos professores no
ensino do empreendedorismo.

,472

,628

,525

Os alunos desta escola são diferenciados por receberem
educação empreendedora.
Esta escola é inovadora por apresentar uma educação
empreendedora adequada.

,695*

Esta escola está sempre se atualizando em relação à
educação empreendedora.
O ensino de empreendedorismo é uma ideia inovadora
nesta escola.
Esta escola incentiva parcerias para as atividades de
empreendedorismo.
Acredito que o ensino do empreendedorismo aos alunos
contribui para destacá-los.

,563

A direção da escola define com clareza as atividades de
empreendedorismo.
A direção da escola conduz de forma organizada as
atividades de empreendedorismo.

,457

,628
,649*
,576
,756*
,620
,728
,589

Esta escola contribui para o desenvolvimento de ações
empreendedoras.
O ensino de empreendedorismo nesta escola torna o
aluno mais criativo.
Performance e
desempenho

,435

O ensino de empreendedorismo nesta escola melhora o
desempenho dos alunos.

,649
,613
,764

O ensino de empreendedorismo desta escola deixa o
aluno mais bem preparado para o seu dia a dia.
O ensino de empreendedorismo desta escola é de
qualidade.
Serviços da
O ensino de empreendedorismo nesta escola torna os
Educação
alunos potenciais empreendedores.
Empreendedora
O ensino de empreendedorismo nesta escola prepara o
aluno para o mercado.
* Optou-se por não retirar o item.
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

,644
,762
,450

,677

,675
,616
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4.3 Análise da importância dos indicadores referentes às dimensões da
reputação da instituição de ensino

Neste caso, utilizou-se o teste não paramétrico de Friedman, que permite uma
comparação de dados amostrais relacionados e obtidos mediante uma atribuição de
postos, como ocorre na escala Likert utilizada nesta dissertação (Spector, 1992). Na
aplicação desse tipo de teste, o mesmo respondente fornece mais de uma
informação que, no presente caso, refere-se aos escores atribuídos a cada
indicador.

Inicialmente, por meio do teste de Friedman, verificou-se se há diferença significativa
entre as dimensões de reputação e também se essa diferença existe entre os
indicadores ao considerar cada dimensão individualmente. Quando a hipótese
básica – não há diferença significativa entre as dimensões ou entre os indicadores
de uma mesma dimensão – é rejeitada, procede-se, ainda, ao teste de comparações
múltiplas para identificar as diferenças entre pares de dimensões ou de indicadores.

As Tabelas 7 a 22 mostram os resultados fornecidos pelo pacote estatístico SPSS.
Comparando-se a probabilidade de significância calculada (p-valor) com nível de
significância de 5%, ou até mesmo de 1%, concluiu-se:

a) As dimensões que impactam mais a reputação na visão do discente é o
ambiente escolar e o serviço de educação empreendedora (Tabela 7). Para
os docentes, as dimensões que mais impactam são serviço de educação
empreendedora, desempenho e inovação (Tabela 8);
b) a dimensão ambiente de trabalho é menos impactada pelo indicador - existe
um sentimento de orgulho por estudar nesta escola (Tabela 9) na visão do
discente. Para o docente, todos os indicadores possuem o mesmo impacto
(Tabela 10);
c) a dimensão cidadania é a menos impactada na visão do discente pelo
indicador - a educação empreendedora da escola contribui para propor
soluções sobre a questão do meio ambiente (Tabela 11). Para o docente, o
indicador que mais impactou foi: o ensino de empreendedorismo nesta escola
se mostra adequado para o desenvolvimento social dos alunos (Tabela 12);
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d) a dimensão governança é mais impactada pelo indicador na visão do discente
- os alunos desta escola são diferenciados por receberem educação
empreendedora (Tabela 13). Para o docente, todos os indicadores possuem o
mesmo impacto (Tabela 14);
e) a dimensão inovação é menos impactada pelo indicador na percepção do
discente - o ensino de empreendedorismo é uma ideia inovadora nesta escola
(Tabela 15). Para o docente, a dimensão inovação é composta por
indicadores que não apresentam impactos estatisticamente diferenciados,
pois a probabilidade de significância calculada (0,630) é superior ao nível de
significância 1% ou até mesmo 5% (Tabela 16);
f) a dimensão liderança na percepção do discente é composta por dois
indicadores que apresentam impactos estatisticamente diferentes em relação
aos demais no nível de significância de 1% (Tabela 17), que são: esta escola
contribui para o desenvolvimento de ações empreendedoras e acredito que o
ensino do empreendedorismo aos alunos contribui para destacá-los. Para o
docente, todos os indicadores possuem o mesmo impacto (Tabela 18);
g) a dimensão performance é a mais impactada pelo indicador o ensino de
empreendedorismo desta escola deixa o aluno mais bem preparado para o
seu dia a dia (Tabela 19), na visão do discente. Para o docente, o construto
performance é composto por indicadores que não apresentam impactos
estatisticamente diferenciados, pois a probabilidade de significância calculada
(0,160) é superior ao nível de significância 1% ou até mesmo 5% (Tabela 20);
h) a dimensão produtos e serviços é menos impactada pelo indicador - o ensino
de

empreendedorismo

nesta

escola

torna

os

alunos

potenciais

empreendedores (Tabela 21). Para o docente, todos os indicadores possuem
o mesmo impacto (Tabela 22).

A análise precedente atende ao segundo e ao terceiro objetivos específicos desta
dissertação, que consiste em identificar os impactos dos indicadores sobre as
dimensões do modelo teórico utilizado, mostrando quais são os atributos de
reputação mais importantes nas percepções dos públicos consultados.
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Tabela 7
Caracterização dos discentes segundo as sete dimensões sobre reputação
Medidas Descritivas
Dimensões sobre
Reputação
Média
DP
P25 Mediana P75
P-valor
Conclusão
4,67
0,42
4,33
4,67
5,00
Ambiente escolar
Serviços Educação
4,67
0,45
4,33
5,00
5,00
Empreendedora
4,48
0,54
4,25
4,50
5,00
Governança
AE=SEM>Go
p<0,001**
4,46
0,58
4,00
4,50
5,00
=In=Pe=Li>Ci
Inovação
Performance
4,45
0,65
4,00
4,67
5,00
4,40
0,62
4,00
4,50
5,00
Liderança
4,22
0,61
3,67
4,33
4,67
Cidadania
Nota: as probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman; os valores de pvalor em negrito indicam diferenças significativas; os resultados significativos foram identificados com
asteriscos, de acordo com o nível de significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de
99,0%); DP: desvio-padrão; p: percentil.
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Tabela 8
Caracterização dos docentes segundo as sete dimensões sobre reputação
Medidas Descritivas
Dimensões sobre Reputação
Média DP
P25 Mediana P75
P-valor Conclusão
4,54
0,55
4,33
4,67
5,00
Serviços da Ed. Empreendedora
4,54
0,54
4,33
4,67
5,00
Performance
4,49
0,55
4,25
4,75
5,00
Inovação
Ser.Educ=
4,36
0,62
4,00
4,50
4,88 p<0,001* Pe=In>Li=A
Liderança
*
E=Go=Ci
4,36
0,62
4,00
4,33
5,00
Ambiente Escolar
4,35
0,56
4,00
4,50
4,75
Governança
4,33
0,57
4,00
4,33
4,67
Cidadania
Nota: as probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman; os valores de pvalor em negrito indicam diferenças significativas; os resultados significativos foram identificados com
asteriscos, de acordo com o nível de significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de
99,0%); DP: desvio-padrão; p: percentil.
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Tabela 9
Caracterização do discente segundo os indicadores de ambiente de trabalho
Medidas Descritivas
Ambiente Escolar
Média DP P25 Mediana
Esta escola pode servir como exemplo de bom 4,78 0,51 5,00
5,00
ensino de empreendedorismo para outras
escolas.
A escola apresenta orientação adequada ao
ensino do empreendedorismo.

4,73

0,49 4,50

5,00

P75
5,00

P-valor

5,00 p<0,001**

Existe um sentimento de orgulho por estudar 4,50 0,72 4,00
5,00
5,00
nesta escola.
Nota: as probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman; os valores de pvalor em negrito indicam diferenças significativas; os resultados significativos foram identificados com
asteriscos, de acordo com o nível de significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de
99,0%).
Fonte: dados da pesquisa, 2018.
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Tabela 10
Caracterização do docente segundo os indicadores de ambiente de trabalho
Medidas Descritivas
Ambiente Escolar
Média DP P25 Mediana
A escola apresenta orientação adequada ao ensino do 4,39 ,67 4,00
4,00
empreendedorismo.

PP75 valor
5,00

Esta escola pode servir como exemplo de bom ensino
de empreendedorismo para outras escolas.

5,00 0,698

4,37

,92 4,00

5,00

4,00
5,00
Existe sentimento de orgulho por estudar nesta escola. 4,32 ,76 4,00
Nota: as probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman; os valores de pvalor em negrito indicam diferenças significativas; os resultados significativos foram identificados com
asteriscos, de acordo com o nível de significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de
99,0%).
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Tabela 11
Caracterização do discente segundo os indicadores de cidadania
Cidadania
Média
O ensino de empreendedorismo nesta escola se
mostra adequado para o desenvolvimento social 4,52
dos alunos.
A educação empreendedora da escola atende às
expectativas dos alunos.

4,38

Medidas Descritivas
DP P25 Mediana

P75

,70 4,00

5,00

5,00

,75 4,00

5,00

5,00

P-valor

p<0,001**

3,75 1,02 3,00
4,00
5,00
A educação empreendedora da escola contribui
para propor soluções sobre a questão do meio
ambiente.
Nota: as probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman; os valores de pvalor em negrito indicam diferenças significativas; os resultados significativos foram identificados com
asteriscos, de acordo com o nível de significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de
99,0%).
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Tabela 12
Caracterização do docente segundo os indicadores de cidadania
Cidadania
Média
O ensino de empreendedorismo nesta escola se mostra 4,49
adequado p/ o desenvolvimento social dos alunos.
A educação empreendedora da escola atende às
expectativas dos alunos.

4,29

A educação empreendedora da escola contribui para
propor soluções sobre a questão do meio ambiente.

4,20

Medidas Descritivas
DP P25 Mediana
,84 4,00
5,00
,84 4,00

5,00

P75
5,00

Pvalor

5,00
0,042*

,81 4,00

4,00

5,00

Nota: as probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman; oOs valores de pvalor em negrito indicam diferenças significativas; os resultados significativos foram identificados com
asteriscos, de acordo com o nível de significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de
99,0%).
Fonte: dados da pesquisa, 2018.
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Tabela 13
Caracterização do discente segundo os indicadores de governança
Governança
Os alunos desta escola são diferenciados por
receberem educação empreendedora.

Medidas Descritivas
Média DP P25 Mediana
4,63 ,66 4,00
5,00

P75
5,00

P-valor

A escola incentiva a participação dos alunos no
ensino do empreendedorismo.

4,57

,76 4,00

5,00

5,00

A direção da escola conduz adequadamente o
programa (atividades) de empreendedorismo nesta
escola.

4,38

,84 4,00

5,00

5,00 p<0,001**

5,00
5,00
A escola incentiva a participação dos professores 4,34 ,87 4,00
no ensino do empreendedorismo.
Nota: as probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman; os valores de pvalor em negrito indicam diferenças significativas.
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Tabela 14
Caracterização do docente segundo os indicadores de governança
Governança
A direção da escola conduz adequadamente o
programa (atividades) de empreendedorismo nesta
escola.
Os alunos desta escola são diferenciados por
receberem educação empreendedora.

Média
4,44

Medidas Descritivas
DP P25 Mediana
,81 4,00
5,00

PP75 valor
5,00

4,44

,67 4,00

5,00

5,00

4,34

,76 4,00

5,00

5,00

0,179

A escola incentiva a participação dos alunos no ensino
do empreendedorismo.
A escola incentiva a participação dos professores no
4,20
,90 4,00
4,00
5,00
ensino do empreendedorismo.
Nota: as probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman; os valores de pvalor em negrito indicam diferenças significativas.
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Tabela 15
Caracterização do discente segundo os indicadores de inovação
Inovação
Média
Esta escola é inovadora por apresentar uma 4,58
educação empreendedora adequada.

Medidas Descritivas
DP P25 Mediana
,73 4,00
5,00

P75
5,00

Esta escola incentiva parcerias para as atividades
de empreendedorismo.

4,53

,74 4,00

5,00

5,00

Esta escola está sempre se atualizando em
relação à educação empreendedora.

4,48

,74 4,00

5,00

5,00

P-valor

p<0,001**

5,00
5,00
O ensino de empreendedorismo é uma ideia 4,23 1,09 4,00
inovadora nesta escola.
Nota: as probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman; os valores de pvalor em negrito indicam diferenças significativas.
Fonte: dados da pesquisa, 2018.
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Tabela 16
Caracterização do docente segundo os indicadores de inovação
Inovação
O ensino de empreendedorismo é uma ideia inovadora
nesta escola.

Medidas Descritivas
Média DP P25 Mediana
4,59 ,836 4,00
5,00

PP75 valor
5,00

Esta escola está sempre se atualizando em relação à
educação empreendedora.

4,46

,745 4,00

5,00

5,00

Esta escola incentiva parcerias para as atividades de
empreendedorismo.

4,46

,840 4,00

5,00

5,00

0,630

5,00
5,00
Esta escola é inovadora por apresentar educação 4,44 ,838 4,00
empreendedora adequada.
Nota: as probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman; os valores de pvalor em negrito indicam diferenças significativas.
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Tabela 17
Caracterização do discente segundo os indicadores de liderança
Medidas Descritivas
Liderança
Esta escola contribui para o desenvolvimento de
ações empreendedoras.

Média

DP

P25

Mediana

P75

P-valor

4,68

,57

4,00

5,00

5,00

Acredito que o ensino do empreendedorismo aos
alunos contribui para destacá-los.

4,66

,60

4,00

5,00

5,00

A direção da escola define com clareza as atividades
de empreendedorismo.

4,18

,91

4,00

4,00

5,00

p<0,001**

A direção da escola conduz de forma organizada as 4,06 1,12 4,00
4,00
5,00
atividades de empreendedorismo.
Nota: as probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman; os valores de pvalor em negrito indicam diferenças significativas.
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Tabela 18
Caracterização do docente segundo os indicadores de liderança
Medidas Descritivas
Liderança
Média DP P25
Acredito que o ensino do empreendedorismo aos alunos 4,56 ,634 4,00
contribui para destacá-los.

Mediana
5,00

PP75 valor
5,00

Esta escola contribui para o desenvolvimento de ações
empreendedoras.

4,41

,894 4,00

5,00

5,00

A direção da escola define com clareza as atividades de
empreendedorismo.

4,27

,975 4,00

5,00

5,00

0,105

4,00
5,00
A direção da escola conduz de forma organizada as 4,20 ,843 4,00
atividades de empreendedorismo.
Nota: aAs probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman; os valores de pvalor em negrito indicam diferenças significativas.
Fonte: dados da pesquisa, 2018.
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Tabela 19
Caracterização do discente segundo os indicadores de performance
Performance (Desempenho)
O ensino de empreendedorismo desta escola deixa
o aluno mais bem preparado para o seu dia a dia.
O ensino de empreendedorismo nesta escola torna
o aluno mais criativo.

Medidas Descritivas
Média DP P25 Mediana
4,63
,66 4,00
5,00
4,44

,82 4,00

5,00

P75
5,00

P-valor

5,00

p<0,001**

4,28
,88 4,00
5,00
5,00
O ensino de empreendedorismo nesta escola
melhora o desempenho dos alunos.
Nota: as probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman; os valores de pvalor em negrito indicam diferenças significativas.
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Tabela 20
Caracterização do docente segundo os indicadores de performance
Medidas Descritivas
Performance (Desempenho)
O ensino de empreendedorismo desta escola deixa o
aluno mais bem preparado para o seu dia a dia.
O ensino de empreendedorismo nesta escola torna o
aluno mais criativo.

Média DP P25
4,66 ,530 4,00
4,56

,594 4,00

Mediana
5,00
5,00

PP75 valor
5,00
5,00

0,160

5,00
5,00
O ensino de empreendedorismo nesta escola melhora o 4,41 ,894 4,00
desempenho dos alunos.
Nota: as probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman; os valores de pvalor em negrito indicam diferenças significativas.
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Tabela 21
Caracterização do discente segundo os indicadores de produtos e serviços
Serviços
da Educação Empreendedora

Medidas Descritivas
Média DP P25

Mediana

P75

O ensino de empreendedorismo nesta escola prepara
o aluno para o mercado.

4,74

,53 5,00

5,00

5,00

O ensino de empreendedorismo desta escola é de
qualidade.

4,71

,57 4,50

5,00

5,00

P-valor

p<0,001**

5,00
5,00
O ensino de empreendedorismo nesta escola torna os 4,57 ,64 4,00
alunos potenciais empreendedores.
Nota: as probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman; os valores de pvalor em negrito indicam diferenças significativas.
Fonte: dados da pesquisa, 2018.
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Tabela 22
Caracterização do docente segundo os indicadores de produtos e serviços
Serviços
da Educação Empreendedora

Medidas Descritivas
Média

DP

P25

Mediana

PP75 valor

O ensino de empreendedorismo nesta escola torna os
alunos potenciais empreendedores.

4,71

,512 4,00

5,00

5,00

O ensino de empreendedorismo desta escola é de
qualidade.

4,46

,869 4,00

5,00

5,00

O ensino de empreendedorismo nesta escola prepara o
aluno para o mercado.

4,46

,809 4,00

5,00

5,00

0,214

Nota: as probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman; os valores de pvalor em negrito indicam diferenças significativas.
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

4.4 Comparação entre as percepções dos públicos em relação às dimensões da
reputação

Neste item, procedeu-se a um teste de diferença de médias para permitir a
comparação entre os resultados referentes às percepções apresentadas pelas duas
categorias de entrevistados na instituição. Nesse caso, compararam-se as
percepções considerando-se inicialmente cada uma das sete dimensões que
compõem a reputação da instituição de ensino, de acordo com o modelo teórico
(Tabela 23).
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Tabela 23
Avaliação dos escores referentes às dimensões sobre a reputação da instituição de
ensino por público
Dimensões
Ambiente escolar
Cidadania
Governança
Inovação
Liderança
Performance
Serviços da educação

Grupo
discente

N
265

Média
4,67

DP
0,42

docente

41

4,36

0,62

discente

265

4,22

0,61

docente

41

4,33

0,57

discente

265

4,48

0,54

docente

41

4,35

0,56

discente

265

4,46

0,58

docente

41

4,49

0,55

discente

265

4,40

0,62

docente

41

4,36

0,62

discente

265

4,45

0,65

docente

41

4,54

0,54

discente

265

4,67

0,45

docente

41

4,54

0,55

P-valor
,000**
,298
,166
,746
,704
,374
,105

Nota: as probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste t para amostras independentes;
os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas; os resultados significativos foram
identificados com asteriscos, de acordo com o nível de significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível
de confiança de 99%) e p-valor < 0,05 * (nível de confiança de 95%).
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Na sequência, o mesmo tipo de teste foi utilizado para a comparação entre as duas
categorias de usuários, considerando-se cada um dos 24 indicadores. Cada
indicador aqui mencionado corresponde a uma assertiva do questionário, como
mostra a Tabela 24.
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Tabela 24
Avaliação dos escores referentes aos indicadores sobre a reputação da instituição
de ensino por público
Indicadores (atributos)
Grupo
A escola apresenta a orientação adequada ao ensino do docente
empreendedorismo.
discente

N
41

Média
4,39

DP
,67

265

4,73

,49

41

4,37

,92

265

4,78

,51

41

4,20

,81

265

3,75

1,02

educação docente

41

4,41

,89

discente

265

4,68

,57

O ensino de empreendedorismo é uma ideia inovadora docente
nesta escola.
discente

41

4,46

,87

265

4,71

,57

41

4,46

,81

265

4,74

,53

Esta escola pode servir como exemplo de bom ensino de docente
empreendedorismo para outras escolas.
discente
A educação empreendedora da escola contribui para propor docente
soluções sobre a questão do meio ambiente.
discente
Esta escola é inovadora
empreendedora adequada.

por

apresentar

O ensino de empreendedorismo nesta escola prepara o docente
aluno para o mercado.
discente

Pvalor
,000**
,000**
,008**
,011*
,020*
,005**

Nota: as probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste t para amostras independentes;
os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas; os resultados significativos foram
identificados com asteriscos, de acordo com o nível de significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível
de confiança de 99%) e p-valor < 0,05 * (nível de confiança de 95%).
Fonte: dados da pesquisa, 2018.

A amostra utilizada apresentou evidência a favor da existência de diferenças
estatisticamente significativas entre as percepções dos dois tipos de usuários para
apenas a dimensão ambiente escolar. Além disso, os resultados mostraram haver
elevado índice de concordância com a afirmação proposta pelo indicador ambiente
de trabalho por parte dos discentes (Tabela 23).

Procedeu-se, finalmente, utilizando-se o mesmo tipo de teste, a uma comparação
entre os dois grupos de usuários, considerando-se cada um dos 24 indicadores para
captar a reputação. Nesse caso, os resultados indicaram diferença estatisticamente
significativa para seis desses indicadores (p-valor inferior a 5% na Tabela 24). Entre
esses, conforme se pode observar nessa tabela, os discentes tendem a “concordar”
mais com as afirmações propostas pela pesquisa do que o fazem os docentes, os
quais mostram maior índice de concordância apenas para o indicador referente - a
educação empreendedora da escola contribui para propor soluções sobre a questão
do meio ambiente. No entanto, os dois públicos ainda apresentam percepções
favoráveis à reputação da instituição, com índices, em sua maioria, acima de quatro.
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O quarto objetivo de pesquisa foi, assim, alcançado, mediante os testes sobre a
existência de uma possível diferença entre as percepções dos dois públicos da
instituição de ensino. Cumpriu-se, portanto, o objetivo de comparar os resultados
encontrados entre os dois grupos pesquisados.

4.4.1 Comparação por faixa etária, entre as percepções dos discentes em
relação às dimensões da reputação

Comparando-se os grupos de faixa etária dos discentes quanto às dimensões de
reputação, conforme se observa na Tabela 25, constatou-se diferença significativa
de escores nas dimensões liderança e serviços de educação empreendedora. O
grupo com idade de 14 a 17 anos apresentaram mais concordância nesses dois
quesitos, pois o valor-p encontrado foi inferior a 5%. A análise precedente atendeu
ao quinto objetivo específico.

Tabela 25
Avaliação dos escores do discente referentes às dimensões sobre a reputação da
instituição de ensino por idade
Dimensões
Ambiente Escolar
Cidadania
Governança
Inovação
Liderança
Performance
(desempenho)
Serviços da Educação
Empreendedora

Idade
14 a 17
17 a 20
14 a 17
17 a 20
14 a 17
17 a 20
14 a 17
17 a 20
14 a 17
17 a 20
14 a 17
17 a 20
14 a 17
17 a 20

N
229
31
229
31
229
31
229
31
229
31
229
31
229
31

Média
4,68
4,59
4,24
4,14
4,50
4,31
4,46
4,39
4,42
4,19
4,45
4,43
4,69
4,49

DP
0,39
0,64
0,60
0,69
0,53
0,64
0,57
0,64
0,60
0,73
0,65
0,75
0,41
0,69

P-valor
,278
,411
,060
,509
,044*
,885
,024*

Nota: as probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste t para amostras independentes;
os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas; os resultados significativos foram
identificados com asteriscos, de acordo com o nível de significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível
de confiança de 99%) e p-valor < 0,05 * (nível de confiança de 95%).
Fonte: dados da pesquisa, 2018.
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4.4.2 Comparação, por dimensão da reputação, entre os níveis de escolaridade
em que o docente atua

Quanto ao relacionamento entre as dimensões de reputação e nível de escolaridade
em que atua o docente, não foi identificado qualquer tipo de associação, pois o teste
estatístico apresentou p-valor maior que 5% (Tabela 26). A análise precedente
atendeu ao sexto e último objetivo específico.

Tabela 26
Avaliação dos escores do docente referentes às dimensões sobre a reputação da
instituição de ensino por modalidade de ensino
Dimensões
Ambiente Escolar

Cidadania

Governança

Inovação

Liderança

"Performance

Serviços da Educação

Grupo
Fundamental
Médio e Fundamental
Médio

N
13
9
19

Média
4,21
4,44
4,42

DP
0,60
0,37
0,73

P-valor

Fundamental
Médio e Fundamental
Médio

13
9
19

4,44
4,19
4,32

0,55
0,67
0,54

0,488

Fundamental
Médio e Fundamental
Médio

13
9
19

4,04
4,53
4,49

0,65
0,46
0,45

0,108

Fundamental
Médio e Fundamental
Médio

13
9
19

4,46
4,47
4,51

0,49
0,32
0,68

0,466

Fundamental
Médio e Fundamental
Médio

13
9
19

4,33
4,19
4,46

0,53
0,56
0,70

0,235

Fundamental
Médio e Fundamental
Médio

13
9
19

4,51
4,70
4,49

0,65
0,31
0,56

0,817

Fundamental
Médio e Fundamental
Médio

13
9
19

4,49
4,56
4,58

0,68
0,29
0,56

0,600

0,419

Nota: as probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste Kruskall-Wallis; os valores de pvalor em negrito indicam diferenças significativas; os resultados significativos foram identificados com
asteriscos, de acordo com o nível de significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de
99%) e p-valor < 0,05 * (nível de confiança de 95%).
Fonte: dados da pesquisa, 2018.
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4.5 Análise qualitativa

Disponibilizado ao final do questionário survey, docentes e discentes puderam
expressar de maneira inteiramente livre suas percepções acerca do ensino de
empreendedorismo adotado na escola. As informações coletadas permitem
constatar que, entre os benefícios citados a respeito do curso ofertado, destacam se:

a) Vivência diária entre teoria e prática;
b) ampliação da visão de mundo;
c) preparação para o mercado;
d) desenvolvimento da criatividade e liderança;
e) estimulação da autonomia, proatividade e atitude;
f) vivência

cotidianamente

das

características

e

habilidades

empreendedoras;
g) convergência dos anseios dos alunos, que já convivem com tecnologia e
inovação.

O Apêndice G desta pesquisa apresenta as contribuições espontâneas dos
discentes a este estudo. Os relatos expressam opiniões concernentes tanto ao
método de ensino de empreendedorismo utilizado, quanto aos impactos e relevância
na formação e desenvolvimento dos alunos.

Além dos conteúdos da grade curricular obrigatória, o ensino do empreendedorismo
nas escolas, segundo os alunos, possibilita experimentação de teorias aprendidas
em salas de aula, contribui com o desenvolvimento de competências e habilidades
empreendedoras, além de ampliar o campo de visão acerca do mundo em que
vivem.

Por meio de atividades criativas e inovadoras, conforme relato dos dissentes, o
ensino de empreendedorismo na escola forma gestores líderes capazes de atitudes
e autonomia na tomada de decisão tanto para quem busca o mercado de trabalho,
quanto para quem planeja investir no próprio negócio.

Como exemplos, aparecem no apêndice G assertivas do tipo:
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O ensino de empreendedorismo na escola não está relacionado somente à
criação do próprio negócio. Desenvolve uma personalidade empreendedora
está ligada a criatividade, liderança, comprometimento e inovação. A escola
do Sebrae busca tornar seus alunos bons gestores de forma geral, não
apenas na carreira, e isso deve servir de inspiração para a instituição
continuar incentivando o empreendedorismo (apêndice G).
A missão de uma escola é formar cidadãos para o mundo. Assim, entendese que ela deve formar em seus alunos as competências necessárias para
que eles sejam adultos bem-sucedidos. Ou seja: as aulas de
empreendedorismo na escola são um diferencial na preparação para o
mercado de trabalho. Quando adultos, alunos que receberam noções de
empreendedorismo têm mais condições de atingir o sucesso em suas
carreiras (apêndice G).

Do Apêndice H, que apresenta as contribuições dos professores, pode-se extrair a
síntese que se segue.

Em razão do convívio diário dos alunos com as tecnologias disponíveis nos dias de
hoje, eles são despertados para a interatividade, troca de conhecimento e pesquisa
em tempo real. Assim, os docentes expressam suas percepções segundo as quais o
ensino do empreendedorismo na escola vem ao encontro dos anseios dos alunos
que são oportunizados com uma metodologia que possibilita praticar os
conhecimentos adquiridos em sala de aula.

A iniciação à metodologia de elaboração de projetos de negócios permite que o
aprender a empreender na escola se apresente como diferencial tanto para a
instituição quanto para o aluno. Ambos os professores e alunos concordam com a
ideia de que o mercado os percebe de modo diferenciado, pelo fato de que a escola
na qual atuam apresenta a disciplina de empreendedorismo.

Cumpre destacar que os docentes entendem o aprender a empreender na escola
como elemento de convergência e diferencial competitivo. O Apêndice H apresenta
os seguintes relatos:
Empreender nas escolas corrobora os anseios dos alunos que estão
antenados às tecnologias e informações em tempo real (apêndice H).
Ter na grade de ensino conteúdos de empreendedorismo contribui com a
melhoria do ensino como o todo, além de preparar o aluno para o mercado
e iniciação à pesquisa (apêndice H).
Acredito na metodologia e vejo como uma maneira de convergir teoria e
prática (apêndice H).
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A síntese anterior teve por objetivo apresentar os aspectos merecedores de ênfase
especial por parte dos docentes e discentes. É perfeitamente lícito concluir que a
questão aberta ao final do questionário permite inferir que tanto docentes quanto
discentes têm percepção positiva a respeito do ensino do empreendedorismo por
meio do método Sebrae.

De fato, ao apresentarem sua livre percepção sobre o ensino de empreendedorismo
sob esse método, docentes e discentes convergem no sentido de que a visão de
mundo, a maturidade para a tomada de decisões e as oportunidades para ingresso
no mercado de trabalho são substancialmente potencializados.
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5 Considerações Finais

Este estudo abordou o tema educação empreendedora e teve como objetivo geral
analisar a reputação das escolas que adotaram o ensino de empreendedorismo de
acordo com a percepção dos discentes e docentes dessas escolas. Tratou-se,
fundamentalmente, de analisar como essas escolas percebem a questão do
empreendedorismo.

Conforme mostrado detalhadamente na análise de resultados (capítulo 4), todos os
objetivos específicos foram alcançados. Desse modo, também foi alcançado o
objetivo geral de analisar o modo como os discentes e docentes das escolas que
utilizam a metodologia do Sebrae percebem o ensino do empreendedorismo.

À guisa de síntese, pode-se destacar que a escala do questionário utilizado para
captar a percepção dos docentes e discentes tem nível de confiabilidade para ser
utilizado.

As dimensões que mais contribuíram para a reputação do empreendedorismo nas
escolas que utilizam a metodologia do Sebrae são “ambiente escolar” e “serviços de
educação

empreendedora”

para

os

discentes

e

“serviços

de

educação

empreendedora” e “ desempenho e inovação” para os docentes. Tal constatação
sugere um exame bastante minucioso para explicitar as variáveis explicativas
desses impactos diferenciados na percepção dos docentes e discentes.

Constatou-se, ainda, não haver diferença significativa entre as percepções dos
discentes e docentes exceto para a dimensão “ambiente escolar” do modelo
utilizado. Essa conclusão significa ser necessário um aprofundamento do exame
dessa dimensão do modelo de análise, que permita entender o por que de uma
percepção diferenciada entre discentes e docentes.

Outra conclusão do estudo é que existiu diferença significativa entre as percepções
dos discentes de faixa etária de 14 a 17 anos e 17 a 20 anos apenas para a
dimensão “serviços de educação empreendedora”. Comportamento análogo deve
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ocorrer em relação à essa dimensão, ao considerar-se a faixas etárias dos
discentes.

Finalmente, observou-se que nível de escolaridade não altera de forma significativa
a sua percepção a respeito do ensino de empreendedorismo nas escolas que
adotam a metodologia do Sebrae.

O escrutínio precedente permite melhor compreensão de como é percebida a
reputação do ensino de empreendedorismo em que se adota a metodologia do
Sebrae. Ele serve, portanto, de subsidio para o desenvolvimento de uma estratégia
adequada de adaptações da metodologia proposta pelo Sebrae.

O modelo de análise Rep.Track identificado a partir do referencial teórico utilizado e
adotado pelo autor desta dissertação mostrou-se adequado para responder à
pergunta de pesquisa que orientou este trabalho.

A natureza exploratória desta investigação traz implícitas algumas limitações
concernentes à obtenção de estudos robustos e consolidados que permitam servir
como norteadores seguros no desenvolvimento do modelo.

O estudo tem, como já explicitado, caráter exploratório e o modelo de análise
utilizado (dimensões e seus respectivos indicadores) pode e deve ser melhorado em
trabalhos posteriores, de modo a permitir que se trabalhe com um modelo realmente
robusto de análise.
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Apêndices

Apêndice A – Carta de apresentação da pesquisa
Senhora Diretora Profª.........................
Diretora da Escola Municipal / Estadual
Belo Horizonte – MG.
Belo Horizonte, XX de abril de 2018
Prezado(a) Senhor(a),

A minha dissertação de Mestrado na Fundação Pedro Leopoldo, orientada pelo
Professor Doutor Wanderley Ramalho, tem o objetivo de avaliar a percepção de
alunos e professores concernente ao ensino do empreendedorismo em escolas que
utilizam a metodologia do SEBRAE. Solicito sua autorização para aplicar nossa
pesquisa de campo aos alunos e professores dessa instituição.

Esclareço que o anonimato, bem como o sigilo, será integralmente respeitado e que
as informações decorrentes das respostas dadas serão utilizadas exclusivamente
para atender aos objetivos propostos no estudo.

Atenciosamente,

Bismarck Esteves
Mestrando Profissional em Administração
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Apêndice B – Questionário ao Professor por link

O objetivo deste questionário é buscar compreender a dimensão do aprender a
empreender nas escolas.

Função na escola ( ) Professor

(

) Outra

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
Idade: ( ) 18 a 25 anos ( ) 25 a 30 anos ( ) 30 a 35 anos ( ) Acima de 35 anos
A educação empreendedora nesta escola é aplicada:
( ) Ensino Fundamental

( ) Ensino Médio ( ) Ensino Fundamental e Médio

A partir das afirmativas abaixo, assinale em uma escala de 1 a 5, sendo:
1- Discordo totalmente (fortemente)
2- Discordo parcialmente
3- Não concordo nem discordo (neutro)
4- Concordo parcialmente
5- Concordo totalmente (fortemente)

01- Existe um sentimento de orgulho por estudar nesta escola.
1
2
3
4

5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

02- A escola apresenta orientação adequada ao ensino do empreendedorismo.
1
2
3
4
5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

03- Esta escola pode servir como exemplo de bom ensino de empreendedorismo
para outras escolas.
1

2

3

4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

5
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04- O ensino de empreendedorismo nesta escola se mostra adequado para o
desenvolvimento social dos alunos.
1
2
3
4
5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------05- A educação empreendedora da escola contribui para propor soluções sobre a
questão do meio ambiente.
1
2
3
4
5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------06- A educação empreendedora da escola atende às expectativas dos alunos.
1
2
3
4
5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------07- A direção da escola conduz adequadamente o programa (atividades) de
empreendedorismo nesta escola.
1
2
3
4
5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------08- A escola incentiva a participação dos alunos no ensino do empreendedorismo.
1
2
3
4
5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

09-A

escola

incentiva

a

participação

dos

professores

no

ensino

do

empreendedorismo
1

2

3

4

5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

10- Os alunos desta escola são diferenciados por receberem educação
empreendedora.
1

2

3

4

5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------11- Esta escola é inovadora por apresentar educação empreendedora adequada.
1
2
3
4
5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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12- Esta escola está sempre se atualizando em relação à educação empreendedora.
1
2
3
4
5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------13- O ensino de empreendedorismo é uma ideia inovadora nesta escola.
1
2
3
4

5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

14- Esta escola incentiva parcerias para as atividades de empreendedorismo.
1

2

3

4

5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------15- Acredito que o ensino do empreendedorismo aos alunos contribui para destacálos.
1
2
3
4
5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------16- A direção da escola define com clareza as atividades de empreendedorismo.
A direção da escola conduz de forma organizada as atividades de
empreendedorismo.
1
2
3
4
5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------17- Esta escola contribui para o desenvolvimento de ações empreendedoras.
1
2
3
4
5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------18- O ensino de empreendedorismo nesta escola torna o aluno mais criativo.

1

2

3

4

5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------19- O ensino de empreendedorismo nesta escola melhora o desempenho dos
alunos.
1
2
3
4
5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

78

20- O ensino de empreendedorismo desta escola deixa o aluno mais bem preparado
para o seu dia a dia.
1
2
3
4
5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------21- O ensino de empreendedorismo desta escola é de qualidade.
1
2
3
4

5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

22- O ensino de empreendedorismo nesta escola torna os alunos potenciais
empreendedores.
1

2

3

4

5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------23- O ensino de empreendedorismo nesta escola prepara o aluno para o mercado.
1
2
3
4
5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Favor apresentar sua livre percepção sobre o ensino de empreendedorismo nesta
escola.
Descreva

os

pontos

favoráveis

empreendedorismo nesta escola.

e

desfavoráveis

sobre

o

ensino

de
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Apêndice C – Questionário ao aluno por link

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
Idade: ( ) De10 a 14 anos

( ) De14 a 17 anos ( ) De 17 a 20 anos

( ) Acima de 20 anos
Marque o estágio escolar que você está cursando neste momento nesta escola.
( ) Ensino Fundamental ( ) Ensino Médio
A partir das afirmativas abaixo, assinale em uma escala de 1 a 5, sendo:
1- Discordo totalmente (fortemente)
2- Discordo parcialmente
3- Não concordo nem discordo (neutro)
4- Concordo parcialmente
5- Concordo totalmente (fortemente)

01- Existe um sentimento de orgulho por estudar nesta escola.
1
2
3
4

5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

02- A escola apresenta orientação adequada ao ensino do empreendedorismo.
1
2
3
4
5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

03- Esta escola pode servir como exemplo de bom ensino de empreendedorismo
para outras escolas.
1

2

3

4

5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------04- O ensino de empreendedorismo nesta escola se mostra adequado para o
desenvolvimento social dos alunos.
1
2
3
4
5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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05- A educação empreendedora da escola contribui para propor soluções sobre a
questão do meio ambiente.
1
2
3
4
5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------06- A educação empreendedora da escola atende às expectativas dos alunos.
1
2
3
4
5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------07- A direção da escola conduz adequadamente o programa (atividades) de
empreendedorismo nesta escola.
1
2
3
4

5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------08- A escola incentiva a participação dos alunos no ensino do empreendedorismo.
1
2
3
4
5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

09-A

escola

incentiva

a

participação

dos

professores

no

ensino

do

empreendedorismo
1

2

3

4

5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

10- Os alunos desta escola são diferenciados por receberem educação
empreendedora.
1

2

3

4

5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------11- Esta escola é inovadora por apresentar educação empreendedora adequada.
1
2
3
4
5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

12- Esta escola está sempre se atualizando em relação à educação empreendedora.
1
2
3
4
5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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13- O ensino de empreendedorismo é uma ideia inovadora nesta escola.
1
2
3
4

5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

14- Esta escola incentiva parcerias para as atividades de empreendedorismo.
1

2

3

4

5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------15- Acredito que o ensino do empreendedorismo aos alunos contribui para destacálos.
1
2
3
4
5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------16- A direção da escola define com clareza as atividades de empreendedorismo.
A direção da escola conduz de forma organizada as atividades de
empreendedorismo.
1
2
3
4
5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------17- Esta escola contribui para o desenvolvimento de ações empreendedoras.
1
2
3
4
5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------18- O ensino de empreendedorismo nesta escola torna o aluno mais criativo.

1

2

3

4

5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------19- O ensino de empreendedorismo nesta escola melhora o desempenho dos
alunos.
1
2
3
4
5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

20- O ensino de empreendedorismo desta escola deixa o aluno mais bem preparado
para o seu dia a dia.
1
2
3
4
5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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21- O ensino de empreendedorismo desta escola é de qualidade.
1
2
3
4

5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

22- O ensino de empreendedorismo nesta escola torna os alunos potenciais
empreendedores.
1

2

3

4

5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------23- O ensino de empreendedorismo nesta escola prepara o aluno para o mercado.
1
2
3
4
5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Favor apresentar sua livre percepção sobre o ensino de empreendedorismo nesta
escola.
Descreva

os

pontos

favoráveis

empreendedorismo nesta escola

e

desfavoráveis

sobre

o

ensino

de
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Apêndice D – Escolas unidades de análise

Instituição / Escola
Escola Técnica de Formação Gerencial – Escola
SEBRAE
EJA – Escola Municipal Miguel Rodrigues Duarte
NEJ – Plug Minas – Escola SEBRAE
Escola Técnica de Formação Gerencial – Escola
SEBRAE
Escola Técnica de Formação Gerencial – Escola
SEBRAE

Município
Belo Horizonte-MG - Nova Granada
Juatuba- MG - Bela Vista
Belo Horizonte-MG - Horto
Pedro Leopoldo-MG - Dr. Lund
Contagem-MG - Santa Maria
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Apêndice E - Link pesquisa professor e aluno

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL9NL0Du8xJOaMZXTkemiyv59o4NOD
hg2qAZrQSMXpGs8RVg/viewform?usp=sf

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8pLr5SRIWzubB8xqh0CgpQtJCTOkrq
K43HtVID-o8jUpkNw/viewform?usp=sf
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Apêndice F - E-mails envio de links para escolas

Quadro 4A – Solicitação de autorização para aplicação de pesquisa nas escolas.

Fonte: o autor.
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Apêndice G – Declarações individuais dos alunos sobre o ensino de
empreendedorismo na escola

Apresenta dinâmicas que aparecem em situações de trabalho nas empresas
comuns
Esse ensino é uma ferramenta para mim, é muito bom, pois no meu cotidiano e para
o meu futuro me destaca para o mercado de trabalho e é sempre muito bom
aprender novas coisas e ampliar os meus horizontes.
O ensino de empreendedorismo nesta escola é de qualidade, busca adequação do
mercado e prepara os alunos para o mercado de trabalho.
O ensino de empreendedorismo na escola não está relacionado somente à criação
do próprio negócio. Desenvolver uma personalidade empreendedora está ligado a
criatividade, liderança, comprometimento e inovação. A escola do SEBRAE busca
tornar seus alunos bons gestores de forma geral, não apenas na carreira, e isso
deve servir de inspiração para a instituição continuar incentivando o
empreendedorismo.
Acho muito bom o jeito como essa escola conduz os alunos diante o seu dia a dia,
seus métodos de ensino e a maneira como aprendemos.
O ensino do empreendedorismo na escola ensina os alunos a terem uma boa visão
do mercado de trabalho.
Muito bom para quem quer fazer ensino técnico em Administração e montar uma
empresa
O ensino do empreendedorismo na escola do SEBRAE agrega valor ao aluno,
porém, com os anos, percebe-se que o foco vem sendo adaptado, por razões que
não entram no meu mérito, mas acredito que ela se destaca dos outros colégios,
que ainda estão engessados no modelo retrógrado de preparar um aluno apenas
para um vestibular (ENEM) e não para o mercado de trabalho e o mundo.
Acho muito bom esse ensino, pois nos prepara para a vida e não só para o ENEM.
Acho uma ideia muito inovadora, algo que toda escola deveria dar importância.
Eu acho que nessa escola o empreendedorismo é um forte, sempre focando em
atividades que ajudam os alunos no seu crescimento tanto profissional quanto
pessoal.
Pessoalmente gosto muito dessa proposta oferecida pela escola. Além de incentivar
os alunos para esse lado do empreendedorismo, ela nos dá uma visão de mundo
muito grande, que se estivéssemos em outras escolas talvez não iríamos receber.
A missão de uma escola é formar cidadãos para o mundo. Assim, entende-se que
ela deve formar em seus alunos as competências necessárias para que eles sejam
adultos bem-sucedidos. Ou seja: as aulas de empreendedorismo na escola são um
diferencial na preparação para o mercado de trabalho. Quando adultos, alunos que
receberam noções de empreendedorismo têm mais condições de atingir o sucesso
em suas carreiras.
O ensino empreendedor é muito bacana e nos ensina muito e nos capacita cada dia
mais.
É muito bom e muito eficaz para o mundo do empreendedorismo.
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O ensino de empreendedorismo nesta escola oferece muitas oportunidades e é feito
por meio de diferentes técnicas.
O ensino de empreendedorismo nesta escola faz com que tenhamos melhor
administração da nossa própria vida. Abre nossa cabeça para outras visões de
mundo, saímos de uma "bolha" em que as escolas tradicionais nos colocam. A EFG
me surpreendeu positivamente no seu ensino e no convívio com todos da escola.
O ensino do empreendedorismo na escola contribui para melhor experiência futura
no mercado de trabalho, tornando o aluno mais efetivo e experiente para não só o
trabalho, mas também para a vida.
O ensino de empreendedores ajuda a formar pessoas mais proativas, autônomas e
preparadas para o mercado de trabalho.
Ótima qualidade, incentiva os alunos a pensarem de forma mais aberta e ter atitudes
empreendedoras.
O ensino do empreendedorismo nesta escola é de alta qualidade, trazendo um
destaque para os alunos, preparando-os para a vida tanto social quanto
trabalhadora, diferentemente das escolas de ensino tradicional.
O empreendedorismo na escola é muito importante para a formação de profissionais
de qualidade. E minha opinião quanto ao empreendedorismo é que
independentemente da profissão a ser seguida, empreender será sempre necessário
e útil.
O empreendedorismo vai ser algo muito bom, pois independentemente da profissão
que os alunos desta escola escolherem, o curso extra de empreendedor vai ajudar
bastante.
Eu acho muito bacana e inovador, e muito útil para a vida do aluno.
Minha percepção é de que com este ensino faz com que a escola se diferencie das
outras.
Acho muito bom e totalmente útil.
Eu gosto muito do ensino do empreendedorismo na escola, acho muito importante
para o desenvolvimento das pessoas e nos destaca entre os demais.
Estou gostando bastante dos aprendizados empreendedores.
Ajuda para o futuro.
Acredito que esta forma de ensino prepara os alunos para o dia a dia e para
qualquer profissão que possamos exercer, por isso gosto muito dessa ideia e estou
muito satisfeita com o processo e com os primeiros resultados.
A escola tem um ótimo ensino de empreendedorismo, onde podemos perceber
como é a vida profissional e estamos sendo preparados para a mesma, como em se
organizar melhor, organizar o tempo, dividir tarefas e etc.
Ótimo, pois nos ajuda a ver nossas qualidades como empreendedores.
O ensino de empreendedorismo nesta escola é um ensino qualificado, que prepara o
aluno para seu futuro.
O ensino de empreendedorismo nesta escola é muito bom, preparando para os
alunos para o mercado de trabalho e para seu dia a dia.
Em minha opinião o ensino de empreendedorismo é muito bom. O ensino de
empreendedorismo na minha escola é essencial para melhorar meu desempenho,
meu potencial empreendedor e me destacar no mercado de trabalho.
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O ensino de empreendedorismo nesta escola é muito bom tanto para o mercado de
trabalho quanto para a vida pessoal, tem ótima preparação e investimento nos
alunos. Os professores são excelentes e buscam práticas inovadoras para o melhor
conhecimento dos alunos.
Nós, alunos, temos a oportunidade de vivenciar o cotidiano das organizações por
meio do desenvolvimento de projetos que fazem parte do programa de curso:
Projeto Empresa Simulada e Plano de Negócio. Praticamos o conhecimento, as
habilidades e as atitudes indispensáveis de um empreendedor de sucesso
O empreendedorismo é necessário e utilizamos no nosso dia a dia. A escola
incentiva os alunos a despertar e evoluir essa característica e torná-los grandes
empreendedores criativos. O modo como a escola desenvolve essa qualidade é
surpreendentemente bem, pois seus trabalhos em conjunto ajudam a desenvolver o
trabalho em equipe e os trabalhos individuais auxiliam a organizar tudo.
O ensino de empreendedorismo faz com que o aluno que está ali crie novas coisas,
seja inovador, criativo. Ajuda a nos desenvolver. O ensino tem qualidade e nos
prepara para o que vem lá fora, o mercado de trabalho. Sendo o mesmo bastante
concorrido. Mas estaremos preparados, destacados e qualificados, graças ao curso
que estamos fazendo.
O ensino de empreendedorismo da escola é bem diferenciado e importante para a
formação do aluno com empreendedor e humano.

90

Apêndice H - Declarações individuais dos professores sobre o ensino de
empreendedorismo na escola

Acredito na metodologia e vejo como uma maneira de convergir teoria e prática.
Empreender nas escolas corrobora os anseios dos alunos que estão antenados com
as tecnologias e informações em tempo real.
Existem algumas iniciativas sobre a questão. Os conceitos e aplicabilidades são
essenciais para os jovens de hoje.
O empreendedorismo é o cerne desta escola, que vive por e para isso. Desta forma,
as demais disciplinas talvez percam o nível de importância dado a elas em outras
escolas, mas acredito que a formação para a vida que o empreendedorismo
concede faz toda a diferença para os alunos.
Ter na grade de ensino conteúdos de empreendedorismo contribui com a melhoria
do ensino como o todo, além preparar o aluno para o mercado e iniciação à
pesquisa.
O aprender a empreender nas escolas dinamiza os conteúdos teóricos. Deve-se
investir em empreendedorismo nas escolas.

