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Resumo 

Penaforte, Tatianna de Sant'Ana Murta. Propensão ao empreendedorismo no 
ensino superior: um estudo sob múltiplos olhares. 281 fls. Dissertação (Mestrado 
em Administração) – Curso de Mestrado Profissional em Administração da Fundação 
Pedro Leopoldo Educacional (FPL). Pedro Leopoldo (MG).  
 
Objetivo: O objeto desse estudo foi analisar como a Faculdades Promove influencia 
a propensão ao empreendedorismo de discentes nos cursos de  Psicologia, 
Administração, Gastronomia, Gestão Financeira e Marketing. 
Relevância/originalidade: é um tema que advém de várias disciplinas e campos de 
estudo: psicologia, economia, sociologia, história e gestão, o que possibilita estuda-lo 
de forma interdisciplinar. O empreendedorismo envolve um campo de estudos 
considerado relativamente novo no qual as pesquisas são complexas, onde os autores 
se debruçam para maior compreensão desse fenômeno. Portanto pode se inferir que 
o empreendedorismo poder ser visto como a criação ou oportunidade de novos 
negócios. Nesse contexto incide a relevância em se estudar o empreendedorismo no 
âmbito educacional, pois por meio de estudos os alunos podem conhecer os caminhos 
do empreendedorismo e até mesmo constituir um negócio durante e depois do período 
acadêmico. Metodologia/abordagem: Com o uso de metodologia quantitativa e 
qualitativa, procedeu-se à investigação descritiva a partir da utilização de um 
questionário. Elaborou-se 57 questões e os questionários foram disponibilizados no 
Google Forms para 200 alunos. Para a pesquisa qualitativa a coleta de dados foi feita 
por meio de entrevista individual e online, utilizando se a ferramenta Microsoft® 
Teams, no qual entrevistou-se 1 coordenadora de administração, 1 coordenadora de 
psicologia,  coordenadores do NOP- Núcleo de Orientação Psicopedagógica,  1 
professor de gastronomia. A pesquisa teórica permitiu sustentar os conceitos, as 
características, evolução e propensão ao empreendedorismo. A partir de Braum 
(2018) foi aplicada uma escala para identificar a propensão ao empreendedorismo 
dos alunos da Faculdade Promove. Principais resultados: Com base nas 123 
respostas válidas coletadas, foi possível identificar que a análise do construto 
empreendedorismo mostrou uma consistência na opinião dos alunos, que em sua 
maioria, consideram fortemente a possibilidade de serem empreendedores. De modo 
geral os resultados mostram que para os alunos o empreendedorismo tem significado 
em seu futuro, mostrando assim uma forte propensão a criar um negócio próprio. O 
que vai de encontro a ex-alunos que tornaram se empreendedores, conforme 
informado pelos professores no momento da entrevista. Contudo, há de se ressaltar 
que ao analisar o empreendedorismo praticado pela Faculdades Promove nota-se 
apenas ações pontuais e sutis. Não se identificou práticas efetivas e intencionais. 
Contribuições teóricas/metodológicas: A aplicação da escala propensão ao 
empreendedorismo possibilitou analisar os construtos sobre empreendedorismo 
aplicados nessa IES. Além disso observou-se que características individuais e a 
propensão ao empreendedorismo pode ser relacionada ao comportamento inovador. 
Contribuições sociais/para a gestão: Este estudo foi primordial para ampliar a visão 
sobre o empreendedorismo dos discentes da Faculdade Promove e contribuir com os 
gestores para a instituição de estratégias efetivas sobre o empreendedorismo nos 
cursos dessa IES. 
 
 

Palavras-chave: Educação; IES; Empreendedores; Propensão ao 
empreendedorismo.  



 

Abstract 

Penaforte, Tatianna de Sant'Ana Murta. Propensity to entrepreneurship in higher 
education: a study from multiple perspectives. 315 pages Dissertation (Master's in 
Administration) – Professional Master's Course in Administration at Fundação Pedro 
Leopoldo Educacional (FPL). Pedro Leopoldo (MG). 
 
Objective: The object of this study was to analyze how Faculdades Promove 
influences the propensity to entrepreneurship of students in Psychology, 
Administration, Gastronomy, Financial Management and Marketing courses. 
Relevance/originality: it is a topic that comes from several disciplines and fields of 
study: psychology, economics, sociology, history and management, which makes it 
possible to study it in an interdisciplinary way. Entrepreneurship involves a field of 
study considered relatively new in which research is complex, where the authors focus 
on a better understanding of this phenomenon. Therefore, it can be inferred that 
entrepreneurship can be seen as the creation or opportunity of new businesses. In this 
context, the relevance of studying entrepreneurship in the educational field is relevant, 
because through studies students can know the paths of entrepreneurship and even 
start a business during and after the academic period. Methodology/approach: Using 
quantitative and qualitative methodology, a descriptive investigation was carried out 
using a questionnaire. 57 questions were elaborated and the questionnaires were 
made available on Google Forms for 200 students. For qualitative research, data 
collection was carried out through individual and online interviews, using the 
Microsoft® Teams tool, in which 1 administration coordinator, 1 psychology 
coordinator, coordinators of the NOP - Psychopedagogical Orientation Center, were 
interviewed. 1 gastronomy teacher. The theoretical research allowed to support the 
concepts, characteristics, evolution and propensity to entrepreneurship. Based on 
Braum (2018), a scale was applied to identify the propensity to entrepreneurship of 
students at Faculdades Promove. Main results: Based on the 123 valid responses 
collected, it was possible to identify that the analysis of the entrepreneurship construct 
showed consistency in the students' opinion, who, for the most part, strongly consider 
the possibility of being entrepreneurs. In general, the results show that, for students, 
entrepreneurship has meaning in their future, thus showing a strong propensity to 
create their own business. This is in line with former students who became 
entrepreneurs, as informed by the teachers at the time of the interview. However, it 
should be noted that when analyzing the entrepreneurship practiced by Faculdades 
Promove, only punctual and subtle actions are noted. Effective and intentional 
practices were not identified. Theoretical/methodological contributions: The 
application of the propensity to entrepreneurship scale made it possible to analyze the 
constructs on entrepreneurship applied in this HEI. In addition, it was observed that 
individual characteristics and the propensity to entrepreneurship can be related to 
innovative behavior. Social/Management Contributions: This study was essential to 
broaden the view on entrepreneurship of students at Faculdades Promove and to 
contribute with managers to the establishment of effective strategies on 
entrepreneurship in the courses of this HEI. 
 
 
Keywords: Education; HEI; Entrepreneurs; Entrepreneurship propensity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema “Empreendedorismo” vem sendo discutido mundialmente ao longo dos últimos 

anos. O termo empreendedorismo deriva do francês entrepreneur, traduzido para o 

inglês como intrepreneurship, mencionado por volta do século XV e relacionado a 

“pessoas de negócios”. Até a metade do século XVIII não houve incremento  no 

crescimento de riqueza. A partir do advento do empreendedorismo, principalmente no 

Ocidente, esse cenário mudou, passando a ocorrer um desenvolvimento significativo 

entre 1700 e 1900. O pensamento empreendedor evoluiu, evidenciando a dimensão 

que o termo alcançou, disseminando-se nas escolas de negócios e academias. 

 

Um importante segmento para a compreensão do empreendedorismo surgiu no início 

do século XX, quando pesquisadores do saber, incluindo administradores, psicólogos 

e sociólogos, dentre outros, trouxeram à luz o entendimento do empreendedorismo 

com base no comportamento empreendedor. Em meados do século XX, o tema 

ganhou espaço nas discussões acadêmicas, alcançando notoriedade no âmbito 

educacional. Precursores americanos e canadenses no campo educacional se 

interessaram pelo contexto acadêmico e criaram uma disciplina específica sobre ele. 

No Brasil, o empreendedorismo na educação origina-se a partir dos anos 1980, no 

âmbito da educação superior, evoluindo paulatinamente para outras modalidades de 

ensino. 

 

O objetivo principal desta pesquisa consistiu analisar como a Faculdades Promove 

influencia a propensão ao empreendedorismo de discentes nos cursos de Psicologia, 

Administração, Gastronomia, Gestão Financeira e Marketing. 

 

Este estudo se enquadra na modalidade pesquisa descritiva, com abordagem 

quantitativa e qualitativa, adotando como método a pesquisa de campo. Está 

estruturada em cinco capítulos. O primeiro, Introdução, contém a problematização, os 

objetivos e a justificativa. O segundo corresponde ao referencial teórico, que sustenta 

o estudo e a análise dos resultados. O terceiro trata da metodologia, abarcando os 

procedimentos sobre a coleta e a análise dos resultados. O quarto  aborda a 

apresentação e discussão dos resultados, consistindo na caracterização, análise dos 

resultados concernentes quantitativos e qualitativos e discussão dos resultados. E por 

fim, o quinto corresponde às considerações finais e gerenciais do estudo. 
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1.1  Problematização 

 

O empreendedorismo entendido como cultura é fundamental, especialmente, para as 

economias em desenvolvimento. Em termos de concorrência mundial, o Brasil se 

destaca entre os países menos competitivos, status agravado ainda mais em 

consequência da pandemia da covid-19, cujo efeito dominó levou à redução de renda, 

em função do elevado número de demissões e de fechamentos em muitos países. 

Relatório publicado pelo Global Entrepreneurship Monitor 2020/2021 (GEM) acusou 

uma redução esmagadora da renda familiar em todo o mundo.  

 

No Brasil, a pandemia da Covid-19 causou graves prejuízos ao empreendedorismo: o 

número de empreendedores caiu de 53,4 milhões em 2019 para 44,0 milhões em 

2020. A análise do número de empreendedores estabelecidos com mais de 3,5 anos 

de operação entre 2019 e 2020 aponta uma oscilação de 22,3 milhões para 12,0 

milhões. (Sebrae, 2021). 

 

Dentre os 46 países participantes da GEM, o Brasil apresentou a sétima maior taxa 

de empreendedorismo inicial e 13ª maior taxa de empreendedores estabelecidos, com 

mais de 3,5 anos de operações. Na visão de seus especialistas, os principais pontos 

positivos envolvem a dinâmica do mercado brasileiro, capaz de gerar oportunidades, 

e a infraestrutura comercial e profissional. Como limitação citam:  burocracia, 

educação e capacitação e apoio financeiro. Eles mencionaram as seguintes 

recomendações: reduzir a burocracia, ampliar o ensino do empreendedorismo e 

disponibilizar maior apoio financeiro nas fases iniciais do negócio (Sebrae, 2021). 

 

No âmbito educacional, Coan (2011) reconhece a ampla difusão da educação para o 

empreendedorismo em diversas modalidades de ensino, por meio da realização de 

pesquisas e projetos práticos, da criação de incubadoras de empresas e projetos em 

articulação com a empresa Júnior e da valorização de discursos voltados para educar 

para o empreendedorismo em encontros pedagógicos promovidos pelas IES.  

 

Lima, Lopes, Nassif e Silva (2011) explicam que o interesse pela formação em 

empreendedorismo de estudantes universitários em Instituições de Ensino Superior 

(IES) brasileiras vem crescendo desde a década de 1990. Políticos e dirigentes 
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universitários começaram a se dar conta da importância de tratar o 

empreendedorismo como tema da formação. O foco da educação superior brasileira 

apenas na formação de futuros empregados qualificados já se mostrava insuficiente 

diante das necessidades do País. Para Coan (2011), a educação empreendedora no 

Brasil apoia-se na necessidade das pessoas e do capital. As iniciativas que visam 

educar para o empreendedorismo têm se multiplicado, em especial, nas Instituições 

de Ensino Superior. Dentre os diferentes níveis educacionais, é no ensino superior 

que o empreendedorismo tem sido mais difundido. 

 

Delineou-se como questão norteadora desta pesquisa: De que forma os cursos de 

Psicologia, Administração, Gastronomia, Gestão Financeira e Marketing influenciam 

a propensão ao empreendedorismo na percepção dos alunos e professores da 

Faculdades Promove? 

 

1.2  Objetivos  

 

Nesta seção, apresentam-se os objetivos deste estudo. 

 

1.2.1 Objetivo geral  

 

Analisar como a Faculdades Promove influencia a propensão ao empreendedorismo 

de discentes nos cursos de  Psicologia, Administração, Gastronomia, Gestão 

Financeira e Marketing. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

✓ Identificar as estratégias e ações desenvolvidas para o planejamento e 

implementação do empreendedorismo 

✓ Identificar à propensão dos alunos a empreenderem a partir das ações 

da instituição. 

✓ Identificar as dificuldades e facilidades associadas ao 

empreendedorismo e sua inserção no plano pedagógico da instituição; 

✓ Identificar de que forma os resultados são mensurados; 
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1.3  Justificativa  

 

Para a academia, este estudo se justifica por contribuir para a literatura, uma vez que 

buscou obter uma melhor compreensão sobre o empreendedorismo. Inicialmente, 

procedeu-se a uma pesquisa em periódicos nas principais bases nacionais e 

internacionais, como, SciELO (Scientific Eletronic Library Online), PUBMED e 

QualiCapes, MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) e 

LILACS (Literatura Latino-Americana), com a finalidade de avaliar os estudos sobre 

empreendedorismo e sua real contribuição para o ensino, especialmente de nível 

superior. Espera-se que o conhecimento gerado por meio desta pesquisa possa 

incentivar o público acadêmico a conhecer o caminho da pesquisa científica a partir 

dos resultados expostos. Ressalta-se que este tema ainda possui bastante espaço 

para a produção acadêmica, especialmente no Brasil. 

 

Para a Faculdades Promove, esta pesquisa buscou enriquecer a compreensão do 

tema “Empreendedorismo” a partir do olhar de professores e acadêmicos da 

instituição, indicar as estratégias capazes de auxiliar os gestores e fomentar o 

empreendedorismo com um todo para seu alunado. 

 

Para a autora, esta dissertação foi motivada pelo exercício da profissão docente. 

Como professora do curso de Psicologia da Faculdades Promove, interessou-se em 

compreender o tema “Empreendedorismo” na ótica de docentes e discentes da 

instituição em que atua.  



21 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, descreve-se o referencial teórico desta dissertação, com base na 

revisão da literatura. 

 

2.1 O empreendedorismo e seus conceitos 

 

O termo empreender deriva de imprehendere, do latim, surgido na língua portuguesa 

no século XV. A expressão empreendedor, conforme o “Dicionário Etimológico Nova 

Fronteira”, surgiu na língua portuguesa no século XVI. Contudo, a expressão 

empreendedorismo originou-se da expressão entrepreneurship da língua inglesa. 

(Baggio e Baggio, 2014). 

 

Vergara e Silva (2014) explicam que o campo de pesquisa sobre empreendedorismo 

não é novo. Essa função é tão antiga quanto o intercâmbio e o comércio entre os 

indivíduos na sociedade. Porém, passou a ser discutida por pesquisadores a partir da 

evolução do mercado econômico, período no qual os cientistas se interessaram pelo 

fenômeno. (Landström, Harirchi, Aström, 2012). Para Landström e Benner (2010), 

essa discussão ocorreu após um longo período de estagnação imposto pelo sistema 

feudal na economia europeia, no qual o direito de propriedade era limitado e os 

produtos eram altamente taxados. 

 

De acordo com Filion (1999), o empreendedorismo advém de várias disciplinas e 

campos de estudo, como, Psicologia, Economia, Sociologia, História e Gestão, o que 

possibilita estudá-lo de forma interdisciplinar. A origem da Escola Empreendedora se 

deu no cerne das teorias e pensamentos econômicos. A base teórica dessa temática 

remonta ao século XVIII, quando Richard Cantillon, um economista, descreveu em 

seu manuscrito Essai Sur La Nature Du Commerce En General (1755) a negociação 

que indivíduos realizavam na compra de matérias-primas por determinado preço e 

depois alteravam suas características iniciais para criar outro produto, vendendo-o por 

outro valor. O empreendedorismo surgiu como uma oportunidade de negócio.  

 

Filion (1999) explica que Richard Cantillon era um homem em busca de oportunidades 

de investimentos, vivendo de rendas. Sua expertise incidia na capacidade de analisar 
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uma operação em que identificava não só elementos lucrativos, como também 

aqueles que poderiam gerar lucros ainda maiores. Assim, pode se inferir que se 

tratava de um homem em busca de oportunidades de negócios capazes de gerar um 

ótimo rendimento para seu capital. Ou seja, sempre buscava condições favoráveis, 

tirando o melhor partido possível dessas oportunidades. 

 

Para Filion (1999), a década de 1980 foi marcada pela expansão do 

empreendedorismo, fenômeno que se espalhou para várias outras disciplinas. As 

organizações e as sociedades foram obrigadas a procurar novas abordagens, de 

modo a incorporar as rápidas mudanças tecnológicas a sua dinâmica. 

 

Landström, Harirchi, Aström (2012) reconhecem no empreendedorismo um campo de 

pesquisa emergente, merecedor de muita atenção nas últimas décadas. Contudo, há 

falta de consenso quanto ao que exatamente ele constitui. 

 

Baggio e Baggio (2014) entendem por empreendedorismo a arte de fazer acontecer 

com criatividade e motivação. Em verdade, incide em realizar com prazer, sinergismo 

e inovação projetos de ordem pessoal ou organizacional, mesmo diante de riscos, 

desafios ou oportunidades. O empreendedor assume comportamento proativo diante 

de problemas que demandam soluções. Os autores ressaltam que o 

empreendedorismo significa abrir os olhos da pessoa para aproveitar suas 

potencialidades racionais e intuitivas integralmente. Por meio da busca do auto-

conhecimento em processo de aprendizado, pela abertura para novas experiências e 

novos paradigmas, o empreendedorismo faz-se acontecer na vida do indivíduo. O 

tema “Empreendedorismo” tem sido amplamente discutido por pesquisadores e 

estudiosos de várias áreas do conhecimento, como, Antropologia, Psicologia, 

Sociologia, Geografia, Economia e Administração. É possível atribuir sua importância 

aos potenciais benefícios que ele é capaz de gerar em diferentes esferas (Mesquita, 

2016). 

 

Para Dornelas (2012, p. 1), “o conceito de empreendedorismo tem sido muito 

difundido no Brasil nos últimos anos, intensificando-se no final da década de 1990, 

mas tendo o período de 2000 a 2010 como um marco na consolidação do tema e de 

sua relevância para o país”.  
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Julien (2010) reconhece a importância de demonstrar as visões multidisciplinares das 

raízes epistemológicas sobre o fenômeno do empreendedorismo.  

 

A Tabela 1 evidencia as visões das áreas versus as abordagens sobre o 

empreendedorismo. 

 

Tabela 1 
As diferentes abordagens sobre empreendedorismo 

Abordagem/Área O empreendedor 
A empresa ou 
Organização 

O ambiente ou meio 
territorial 

Antropológica e 
Psicológica ou 
Behaviorista 

Suas (origens, cultura, 
educação, formação). 

Pessoal e 
centralizada 
(dependência do 
empreendedor no 
início). 

Pessoal ou não 
considerado. 

Sociológica 
Um criador de 
organização. 

Associada a outras 
e à sociedade, ela 
é mais importante 

que o próprio 
empreendedor. 

A organização é parte do 
tecido industrial  
e do desenvolvimento da 
região: gera empregos e 
produtos. 

Geográfica ou de 
economia regional 

Um dos principais 
atores, mas não é o 
único. 

Elementos de 
diversificação ou 

não. 

Fortes laços com o meio, e 
vice-versa. 

Econômica  Agente econômico. 

Parte da estrutura 
setorial e resposta 
às necessidades 
do mercado. 

O dinamismo da empresa 
parte da conjuntura e outros 
ciclos económicos de médio 
e longo prazos. 

Administração 

Agente identificador / 
criador de 
oportunidades 
economicamente 
viáveis. 

Combinação de 
esforços para um 
objetivo. 

Exerce influência na gestão 
devido à propensão a 
atividade empreendedora, 

Fonte: Julien, P. A. (2010). Empreendedorismo e economia de conhecimento. São Paulo: Saraiva. 

 

A partir das informações descritas na Tabela 1, pode-se inferir que o fenômeno do 

empreendedorismo é complexo demais para ser analisado apenas sob um único 

olhar. Nesse sentido, nota-se a importância das raízes do empreendedorismo ligadas 

a áreas mais antigas e consolidadas, como:  Administração, Economia, Ciência do 

Comportamento (Psicologia, Ciência Cognitiva) e Sociologia e também a economia 

regional. (Julien, 2010). 

 

Landström e Benner (2010) ressaltam que pesquisa sobre empreendedorismo durante 

a era das Ciências Sociais apresentou uma abordagem distanciada do contexto 

puramente técnico. 
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A Tabela 2 sumariza o entendimento e as importantes definições sobre as principais 

contribuições do empreendedorismo. 

 

Tabela 2 
A evolução do pensamento sobre o empreendedorismo 

Período Ano Autor Pensamento 

Século XVIII  
(1701 a 1800) 

1755 
Richard 
Cantillon 

Criação e crescimento dos negócios, decisões de risco, 
produção de lucro. 

Século XIX 
(1801 a 1900) 

1832 
Jean 

Baptiste Say 
Distinção entre empreendedores: agentes de mudança. 
Capitalistas: donos do dinheiro. 

S
é
c
u
lo

 X
X

 –
 X

X
I 
(a

 p
a
rt

ir
 d

e
 1

9
0
1
) 

1905 Max Weber 

Diferencia capitalista do empreendedor. As atividades do 
empreendedor tinham um caráter puramente comercial. 
Líderes empreendedores de sucesso têm as qualidades 
éticas de um tipo bem diferente daquelas adaptadas ao 
tradicionalismo do passado. 

1934 
Joseph 

Schumpeter 
Empreendedor é inovador, novas ideias, ousadia, intuição, 
ataque aos padrões estabelecidos. 

1961 
David 

McClelland 

Identificou o lado psicológico do empreendedor: motivação, 
impulso para melhorar, faz a diferença em qualquer 
atividade humana. 

1975 
Albert 

Shapero 
Insiste em um estudo mais aprofundado sobre o 
empreendedorismo no sentido de minimizar o fracasso. 

1981 
Robert 
Hisrich 

O empreendedorismo é o processo de criação de algo 
diferente com valor, dedicando o tempo e esforços 
necessários; assumindo o acompanhamento de riscos 
financeiros, psicológicos e sociais; e receber as 
recompensas resultantes de satisfação monetária e pessoal. 
Empreendedorismo se concentra mais em oportunidades do 
que recursos; é mais bem sucedido em comunidades que se 
ajudam mutuamente reinvestindo o excesso do seu capital 
em projetos de outras comunidades. 

1983 
Gifford 

Pinchot III 

Desenvolveu o conceitode intraempreendedorismo: 
empreendedorismo dentro dos limites de uma organização 
já estabelecida. 

1985 
Peter 

Ferdinand 
Drucker 

Inovação é ferramenta dos empreendedores que pode ser 
aprendida. Empreendedores são indivíduos que, após uma 
direção negativa, vão em busca de novas oportunidades. 

1988 
Karl 

Hampton 
Vesper 

Empresário é visto de forma diferente por economistas, 
psicólogos, empresários e políticos. Aposta nas inovações 
advindas de uma equipe comprometida de 
intraempreendedores em ― fazer bem fazendo o bem. 

2000 
Louis 

Jacques 
Filion 

O empreendedor é criativo por excelência, com uma visão 
direcionada para atingir os objetivos. Evoluir e inovar fazem 
parte do seu cotidiano. 

2000 
Howard 

Stevenson 
Empreender é buscar oportunidades para além dos recursos 
existentes. 

Fonte: Zambon, S. A. (2021). O empreendedorismo e suas características comportamentais: uma 
análise da percepção da atitude empreendedora em teses publicadas no Brasil de 2007 a 2019. (Tese 
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade, do Centro de 
Educação e Ciências Humanas, da Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP, Brasil). 
Recuperado de https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/14001. pdf 
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No início o empreendedorismo recebeu determinado conceito, mas depois passou a 

incorporar culturas, formulações, contextos, fatos e correntes de pensamentos. Esse 

conceito passou a assumir concepções similares e divergentes. 

A Figura 1 mostra os diferentes conceitos de empreendedor e empreendedorismo, tal 

como preconizado por Aveni (2014); Dolabella (2008); Filion (2009); Gomes et al., 

(2014); Liberato (2007) e Souza (2013). 

 

 

 

  

 

   

Figura 1 
Conceitos de empreendedor & empreendedorismo 
Fonte: Adaptada de Consoni, D. P. G. (2016). Competência empreendedora: estudo de caso em uma 
organização de ensino intensiva em conhecimento. (Dissertação de Mestrado em Engenharia e 
Gestão do Conhecimento. Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 
da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil). Recuperado de 
td.egc.ufsc.br/wp-content/uploads/2016/06/Deizi-Paula-Giusti-Consoni.pdf 

É a realização do indivíduo por meio de 
atitudes de inquietação, ousadia e 
proatividade na sua relação com o 
mundo. Como é também o tipo de 
comportamento que favorece a 
interferência criativa e  realizadora no 
meio, em busca de um crescimento 
pessoal e coletivo, por meio do 
desenvolvimento da capacidade 
intelectual para investigar e solucionar 
problemas, tomar decisões, ter iniciativa 
e orientação inovadoras (Liberato, 
2007). 

EMPREENDEDORISMO 

É uma pessoa com alguma 
característica pessoal de motivação, de 
conhecimentos e com experiências de 
trabalho organizado ou experiências de 
tentativas de empreendimentos. Ele vive 
em um ambiente empreendedor ou 
favorável ao empreendedorismo e 
percebe oportunidades de mercado 
conseguindo se organizar para 
desenvolver praticamente uma oferta 
para um novo mercado ou novos 
clientes (Aveni, 2014). 

EMPREENDEDOR 

É alguém que sonha e busca transformar 
seu sonho em realidade. É alguém que 
preferiu seguir caminhos não percorridos, 
que define a partir do indefinido [...] 
alguém que acredita que pode mudar o 
mundo (Dolabella, 2008). 

EMPREENDEDOR 

E um termo que implica uma forma de ser, 
uma concepção de mundo, uma forma de 
se relacionar (Dolabella, 208). 
 
É o campo que estuda empreendedores 
(Filion, 1999). 

EMPREENDEDORISMO 

Empreender é um estilo de vida, uma 
decisão de vida. Decisão de agir, de 
buscar a felicidade, a sua realização 
pessoal, seus sonhos de tomar em suas 
mãos as rédeas da sua vida e do seu 
destino e, ao tomar essa atitude, tem 
como consequência o sucesso pessoal e 
profissional. (Souza, 2013). 

EMPREENDEDOR 

É o resultado da ação do empreendedor 
ou o processo contínuo que tem como 
ator principal o próprio empreendedor. O 
termo empreendedor envolve  
características pessoais de um indivíduo, 
está geralmente associado ao 
comportamento desse indivíduo. Gomes, 
et al. (2014). 

EMPREENDEDORISMO 



26 

De modo geral pode se inferir que as informações da Figura 1 mostra que alguns 

autores adotaram uma abordagem comportamentalista sobre os empreendedores, 

considerando que somente algumas pessoas com características definidas podem ser 

assim qualificadas. Outra vertente adotou uma abordagem objetiva: empreender é 

abrir um negócio, gerando emprego e valor para a sociedade.  

 

Filion (1999) afirma que a sociedade empreendedora passou por uma ampla 

transformação, na qual o empreendedorismo é expresso como formas organizacionais 

menores.  

 

Dolabela (2008), reconhece no empreendedorismo uma importante fonte geradora de 

empregos, receita incremental e produção de bens, a qual, ao mesmo tempo, funciona 

como fator de equilíbrio da estrutura empresarial. 

 

Lima, Polo e Matos (2009) sustentam que o empreendedor é um líder inovador, por 

ser pioneiro em novas formas de produção, capazes de atender a novos mercados. 

Para os autores, a alma do empreendedorismo está na habilidade de o agente destruir 

estruturas existentes para criar estruturas econômicas. Ademais, entendem que 

oportunidades empreendedoras podem ser classificadas como situações objetivas, na 

medida em que envolvem recursos materiais e informações amplamente disponíveis, 

mas também como situações subjetivas, que exigem processos interpretativos para o 

surgimento de relacionamentos valiosos. 

 

2.1.2 Evolução das pesquisas e perspectivas teóricas do empreendedorismo 

 

As pesquisas sobre empreendedorismo são complexas para um campo de estudos 

considerado relativamente novo. Para maior compreensão desse fenômeno, 

apresentam-se nesta seção a evolução e as perspectivas teóricas do 

empreendedorismo, em função do fato de evidenciarem proposições que envolvem a 

criação de negócios. 

 

A partir de 1803, a criação de negócios passou a ser vista como motivadora do 

desenvolvimento econômico. Jean-Baptiste Say foi o segundo autor a co0nsiderar o 

empreendedor como um economista. Até a segunda  metade do século XX as ciências 
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gerenciais não existiam. Consequentemente, qualquer um que tivesse interesse em 

organizações ou falasse sobre a criação e distribuição de riquezas estava fadado a 

ser classificado como economista. Say (1816, citado em Filion, 1999) considerava o 

desenvolvimento econômico como resultado da criação de empreendimentos e 

ansiava pela expansão da revolução industrial inglesa até a França. 

 

Os escritos de Cantillon (1975) e Say (1816) revelam que o interesse pelo 

empreendedorismo significava que categorizá-los somente em uma disciplina era uma 

tarefa complexa. Assim que arriscassem uma posição sobre o assunto, ultrapassariam 

as fronteiras daquela referida disciplina e teriam dificuldades em manter-se dentro 

daqueles limites, deixando de receber o mesmo reconhecimento dos seus pares. Esse 

seria o destino de qualquer um que se aventurasse pela área (Say, 1816; Filion, 1999). 

 

De acordo com Gomes et al. (2014), para Jean Baptiste Say o empreendedor é um 

agente econômico racional e dinâmico, que atua em um universo de certezas. Ou, 

ainda, o empresário é representado como aquele que, aproveitando-se dos 

conhecimentos postos à sua disposição pelos cientistas, reúne e combina os 

diferentes meios de produção para criar produtos úteis. A concepção de Say sobre o 

fato de o empreendedor ser alguém inovador e agente de mudanças ainda perdura. 

 

Schumpeter (1982) foi quem deu projeção ao tema, associando definitivamente o 

empreendedor ao conceito de inovação e apontando-o como o elemento que explica 

o desenvolvimento econômico. Em seu livro Teoria do Desenvolvimento Econômico o 

autor define o empreendedor como um agente necessário ao processo de 

crescimento, que não se conforma com o dia a dia dos negócios. A inovação é 

primordial para a formação de novas demandas por serviços e produtos (Filion, 1999). 

 

Quanto à dinâmica das mudanças mercadológicas, Filion esclarece: sempre que um 

produto ou serviço novo surge, novas adaptações ou rupturas foram criadas para 

atender melhor ao mercado. A inovação sempre precisa romper com conceitos 

antigos. Na visão Schumpeteriana, a partir do crédito bancário e das inovações 

tecnológicas, o empreendedor torna-se um importante agente de criação de negócios 

(Filion, 1999). 
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Posteriormente, Kenneth Knight (1967) e Peter Drucker (1970, citados por Aguiar, 

2018) enfatizam o conceito de empreender em função de os empregos não serem 

mais vitalícios e de as mudanças tecnológicas ocorrerem de forma rápida, exigindo 

constantes treinamentos para suprir a defasagem dos profissionais, fazendo surgir, 

assim, os empreendedores. 

 

Considerando a relevância dos empreendedores para a economia e a sociedade, os 

comportamentalistas (behavioristas) foram compelidos a estudar o comportamento e 

a personalidade do empreendedor (Landström e Benner (2010). Landström e Benner 

(2010) observam que os autores da teoria comportamentalista não se opuseram às 

teorias dos economistas, e sim ampliaram as características dos empreendedores e 

a gama de estudos sobre o assunto.  

 

A Tabela 3 mostra as diferentes abordagens sobre o conceito de empreendedor. 

 

Tabela 3 
As diferentes abordagens sobre empreendedores 

Ano Autor Abordagem 

1961 McClelland Correr riscos e necessidade de realização. 

1964 Pickle 
Relacionamento humano, habilidade de comunicação e 
conhecimento técnico. 

1971 Palmer Avaliador de riscos. 

1971 Hornaday e Aboud 
Necessidade de realização, autonomia, agressão, poder, 
reconhecimento, inovação, independência. 

1973 Winter Necessidade de poder. 
1974 Borland Controle interno. 

1974 Liles Necessidade de realização. 

1977 Gasse Orientado por valores pessoais. 

1978 Timmons 
Autoconfiança, orientado por metas, corredor de riscos 
moderados, centros de controle, criatividade e inovação. 

1980 Sexton Enérgico, ambicioso, revés positivo. 

1981 Welsh e White 
Necessidade de controle, visador de responsabilidade, auto 
confiança, corredor de riscos moderados. 

1982 Dunkelberg e Cooper 
Orientado ao crescimento, profissionalização e 
independência. 

1991/1999 Filion Princípios da educação do empreendedor. 

2000 
Shane e 

Venkataraman 
Empreendedorismo como processo. 

2004 Hisrich e Peter Conjunto de habilidades empreendedoras. 
2008 Drucker Inovação como vetor de uma economia sadia. 
2012 Dornelas Comportamento como prioridade. 

Fonte: Adaptado de Mesquita, E. P. (2016). As características do empreendedor nacional: o perfil 
comportamental de sucesso. (Dissertação de mestrado da Escola Brasileira de Administração Pública 
e de Empresas. Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. Rio de Janeiro, RJ, Brasil). Recuperado 
de 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/17823/Eduardo_Pitombo_Vers%C3%A3
o_Protocolada.pdf 
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Conforme os dados da Tabela 3 no período de 1961 a 1978 o empreendedorismo 

caracterizou-se principalmente como necessidade de poder, realização e avaliar e 

correr riscos, sendo visto também como criatividade, inovação e orientado para 

valores pessoais. Mas somente a partir da década de 1980, que os estudos sobre 

empreendedorismo passaram a ter notoriedade. Os administradores se encorajaram 

a conduzir seus próprios negócios, o que fez surgir novos modelos de negócios e 

empregos a cada ciclo. Foi nesse período que pesquisadores como Peter Drucker 

(1992) iniciaram estudos sobre o perfil do empreendedor, com a finalidade de 

identificar as características comuns entre eles (Filion, 1999). 

 

2.1.2 Características empreendedoras 

 

Segundo Duarte (2013), no mundo contemporâneo empreender tem sido uma 

necessidade, especialmente pela acirrada competição no mercado de trabalho. O 

empreendedor tem como características: conceitos apoiados na disciplina, 

capacidade de assumir riscos, espírito inovador, ousadia e persistência, ser visionário 

e ter iniciativa própria. 

 

Filion (1999) esclarece que os comportamentalistas dominaram o campo do 

empreendedorismo por vinte anos, até o início dos anos 1980. O objetivo desses 

pensadores era compreender o que são empreendedores e suas características.  

 

Inúmeras publicações descreveram uma série de características atribuídas aos 

empreendedores. As mais comuns são mostradas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 
Características atribuídas aos empreendedores 

Características dos empreendedores 

Inovação Otimismo  
Tolerância à ambiguidade  

e à incerteza.  
Liderança Orientação para resultados  Iniciativa.  

Riscos moderados Flexibilidade  Capacidade de aprendizagem  

Independência  Habilidade para conduzir situações  Habilidade na utilização de recursos.  
Criatividade Necessidade de realização  Sensibilidade a outros.  

Energia Autoconsciência  Agressividade . 
Tenacidade Autoconfiança  Tendência a confiar nas pessoas.  

Originalidade  Envolvimento a longo prazo Dinheiro como medida de desempenho. 

Fonte: Adaptada de Filion, L. J. (1999 abr-jun). Empreendedorismo: empreendedores e proprietários 
de pequenos negócios. Revista de Administração. São Paulo, 34(2), 5-28,. Recuperado de 
http://rausp.usp.br/wp-content/uploads/files/3402005.pdf 
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De acordo com a Tabela 4 as características empreendedoras estão relacionadas ao 

comportamento, atividades executadas e o ambiente onde atuam os 

empreendedores, e sobre tudo requer dedicação confiança e habilidades para lidar 

com situações decorrentes e seu negócio, e muitas das vezes são impulsionados pela 

necessidade de realização com a esperança de alcançar sucesso nos 

empreendimentos. Nesse contexto pode se inferir que as ciências do comportamento 

foram se ampliando rapidamente. Tal expansão refletia-se na pesquisa sobre vários 

assuntos, incluindo empreendedores. Toda essa pesquisa produziu resultados 

bastante variados e, muitas vezes, contraditórios, tornando-se complexo estabelecer 

um perfil psicológico absolutamente científico do empreendedor.  

 

Para Luecke (2007), empreender com eficácia para alcançar o sucesso do negócio 

exige que o empreendedor incorpore análise, planejamento estratégico, capacidade 

de implementação e controle para seu negócio. Tais elementos são fundamentais 

para o êxito de determinado empreendimento. Ademais, o empreendedor é um agente 

de mudança progressiva, especialmente por se tratar de comerciante de novas 

tecnologias que substituem as antigas. Assim, o empreendedor é 

[...] aquele que combina recursos, trabalho, materiais e outros ativos para 
tornar seu valor maior do que antes. Também é aquele que introduz mudanças, 
inovações e uma nova ordem (Luecke, 2007, p. 29). 
 

Hisrich e Peters (2004, p. 171) completam que “as ideias emergem a partir de fontes 

de ideias ou da solução criativa de problemas. Elas precisam de um desenvolvimento 

e aperfeiçoamento posteriores até o oferecimento do produto ou serviço final”. Na 

percepção de Valei, Wilkinson e Amâncio (2008), os reais empreendedores atuam no 

mercado com a finalidade de criar ou abrir novas possibilidades. Sua intenção é criar 

soluções e, desse modo, expandir-se no mercado em que está inserido. 

 
Elias (2001) aponta algumas características básicas para o sucesso dos negócios, por 

exemplo: conhecimento, habilidades e valores. Cita, ainda, dez elementos que devem 

ser bem definidos e sejam possíveis de serem alcançados: 

 

1) Estabelecer metas – estas devem ser bem definidas e mensuráveis e 

capazes de se estabelecer algo que seja possível e satisfatório; 

2) Informações – o empreendedor precisa buscar informações de clientes 

e fornecedores, além de seus concorrentes, a fim de que seja realizado 
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um estudo eficaz na busca pelo atendimento adequado ao mercado; 

3) Planejamento – envolve a divisão das tarefas e prazos bem definidos, 

realizando revisões periódicas e levantamento dos resultados 

alcançados; 

4) Oportunidades e iniciativa – o empreendedor deve fazer coisas 

mesmo antes do solicitado, promovendo a expansão de seus negócios, 

de modo a aproveitar as oportunidades que aparecerem; 

5) Qualidade e eficácia – forma como o empreendedor encontra maneiras 

de fazer melhor e mais rápido as coisas, satisfazendo os padrões de 

excelência e assegurando que ao término do trabalho atendeu às 

exigências da qualidade; 

6) Saber calcular os riscos – modo como o empreendedor avalia as 

alternativas e calcula os riscos, procurando reduzir os riscos e melhorar 

os resultados; 

7) Persistência – repetir ou mudar de estratégia sempre que for 

necessário, para superar os obstáculos, assumindo as 

responsabilidades pessoais e atingindo as metas e os objetivos da 

organização; 

8) Comprometimento – ser responsável com as obrigações e a busca por 

alcançar as metas e objetivos traçados, mantendo os clientes 

satisfeitos; 

9) Rede de contatos – saber manter uma rede de contatos, bem como 

influenciá-los.  

10) Autoconfiança – busca pela autonomia, mantendo o próprio ponto de 

vista em relação aos resultados, mesmo que estes sejam 

desanimadores (Elias, 2001). 

 

Dolabela (2008) ensina que, para se empreender o indivíduo, deve-se obedecer a um 

comportamento proativo e aprender a pensar e agir por conta própria. É necessário, 

ainda, atuar com liderança, criatividade e visão de futuro, de modo a criar e inovar, 

ocupando um espaço de liderança no mercado. Duarte (2013, p. 25) afirma que “o 

empreendedor é inovador, criativo e quer sempre algo mais. É o tipo da pessoa que 

sabe ser líder”. 
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Estudos de Oliveira, Vasconcelos e Jeunon (2015) sobre o empreendedorismo 

feminino de empresárias de belo horizonte mostram que, para esse grupo, ter seu 

próprio negócio significa reconhecimento de sua capacidade, reconhecimento social 

e construção de sua identidade como mulher e pessoa. O exercício do 

empreendedorismo permite a essas mulheres vivenciar momentos de intensa 

realização profissional, satisfação e bem-estar consigo mesmas. As autoras explicam: 

Os principais desafios encontrados para o gerenciamento das empresas estão 
relacionados à falta de conhecimento sobre gestão de negócios e 
conhecimentos sobre gestão financeira. Outros motivos são a falta de capital 
de giro e o acesso ao crédito, que acaba levando a sérios problemas 
financeiros. A falta de profissionais qualificados e a dificuldade de exercer a 
liderança também aparecem (Oliveira, Vasconcelos & Jeunon, 2015). 

 

2.1.3 Empreendedorismo no Brasil 

 

O Global Entrepreneurship Monitor (GEM) desenvolve pesquisas sobre 

empreendedorismo em âmbito global (envolvendo 49 países no ciclo 2018). Os dados 

são coletados diretamente de indivíduos empreendedores. No Brasil, o estudo é 

realizado, desde 2000, pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP), 

com a cooperação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE). Fornece possibilidades de análise das características, ambições e 

motivações dos indivíduos que estão iniciando um empreendimento ou que gerenciam 

negócios já estabelecidos (GEM, 2020). 

 

Para o GEM, “empreendedorismo consiste em qualquer tentativa de criação de um 

novo empreendimento”. A atividade de campo baseia-se no indivíduo empreendedor 

e suas relações com o empreendimento, considerando tanto os formais quanto os 

informais no processo de pesquisa (Esteves, 2018 p.18). Segundo Fernandes (2013 

como citado em Esteves, 2018), 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). 

 

2.2 Estratégias e ações para planejar e implementar o empreendedorismo 

 

Estratégia é um plano, na concepção de Ferreira (2004) é a ferramenta capaz de 

auxiliar o empreendedor a definir o caminho a ser seguido pela organização. Ansoff 
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(1990) reconhece na estratégia a base dos empresariais, sejam eles: humano, técnico 

ou financeiro, e a maneira como serão usados pela empresa. 

 

Para Machado (2020) a estratégia é um método eficaz, variável e ajustável, no qual 

ao longo de sua implementação, observa-se pontos a ser reconsiderados e define-se 

os procedimentos a serem utilizados.  

 

Mintzberg et al. (2010, p.24-31): aponta cinco perspectivas para estratégia a saber:  

 

1) A estratégia como plano é composta por ações conscientes e 

estruturadas para lidar com determinada situação, uma proposta única 

e abrangente com a finalidade de alcançar os principais objetivos da 

organização. A estratégia é formulada antes das ações e são 

desenvolvidas intencionalmente de forma planejada; 

2) A estratégia como pretexto é oriunda da estratégia como plano, funciona 

de forma similar como um tipo de manobra especifica para superar um 

concorrente, sendo utilizada como instrumento para enfrentar a 

competição do mercado, podendo ser utilizada para confundir os 

concorrentes, muitas vezes emitindo falsas mensagens e intenções aos 

mesmos; 

3) A estratégia como padrão induz a uma invariabilidade no 

comportamento, apontando um padrão de continuidade e de rotina, 

associada com ações cotidianas de forma intencional ou não; 

4) A estratégia como posição, é o desejo de posicionar a organização em 

um ambiente pouco abrangente ou especifico, funcionando como 

mediadora entre a organização e o meio, objetivando melhorar 

competitivamente; e, 

5) Estratégia como perspectiva consiste em uma visão mais rígida de 

observar e lidar com todo, não apenas sob determinada posição ou 

aspecto. Tais estratégias são abstrações residentes na mente dos 

estrategistas, sejam elas concebida e planejada ou emergida e 

posicionada. (Mintzberg et al., 2010, p.24-31). 
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Os estrategistas aprendem ao longo do processo de implementação, como 

preconizado por Mintzberg (2000) esse é o momento em que identificam novas 

oportunidades e reformulam as estratégias sempre que necessário. Por isso, novas 

estratégias podem emergir a todo instante, a estratégia praticada ao longo do tempo 

na organização não será oriunda somente de um plano rígido, ela será maleável após 

ações e decisões. Além disso, a estratégia adotada será resultado de estratégias 

deliberadas, emergentes e até mesmo das que não foram realizadas. (Mintzberg, 

1978).  

 

A Figura 2 ilustra os tipos de estratégias apontadas por Mintzberg (1978, p. 945).  

 

 
Figura 2 
Tipos de estratégias 
Fonte: Adaptada de Mintzberg, H. (1978-Maio). Patterns in Strategy Formation. Management Science,  
24(9), 934-948. 

 

Nesse contexto, desejar uma estratégia fielmente deliberada poderia anular a 

influência dos ambientes interno e externo (forças de mercado, forças tecnológicas e 

políticas). E, na situação de optar por uma estratégia rigorosamente emergente, iria 

requerer uma absoluta consistência em algo sem qualquer intenção, o que acaba 

posicionando a grande maioria das estratégias realizadas em uma linha tênue e 

contínua entre as duas vertentes: deliberada e emergente. (Mintzberg, 1978). 

 

Para Sobral e Vasquez (2019, p.1) o “empreendedorismo requer ações que  

vislumbrem iniciativas estratégicas para atendimento às demandas específicas em 

determinado segmento”. Sendo assim é fundamental os gestores em especial de IES, 

desenvolver a capacitação de seus discentes em  gestão  empresarial, considerar o 

envolvimento  do micro, pequeno  e médio empreendedor no âmbito local e regional 

e valorizar os saberes locais no planejamento das  ações estratégicas da organização.  
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Os resultados do estudo de Sobral e Vasquez (2019) identificaram a necessidade de 

se pensar estratégias para articular o conhecimento técnico da academia com os 

saberes que a comunidade empresarial desenvolve em sua trajetória empresarial, 

bem como no surgimento de novas demandas ligadas à cultura empreendedora. 

 

O Planejamento é o desenvolvimento de um roteiro para a consecução dos objetivos 

e metas da instituição. Planejar nada mais é que preparar o empreendimento de 

acordo com métodos e roteiros previamente definidos, a partir de planos e técnicas, 

visando o objetivo determinado. (Machado, 2020). 

 

O planejamento deve ser considerado como uma forma de se prever o futuro, 

avaliando o cenário presente e suas variáveis. Nesse cenário denominado referência, 

deve-se analisar o estado futuro que se deseja alcançar, podendo ser chamado 

também de cenário desejável. Ou seja o planejamento é uma forma exata de 

preencher a lacuna entre a referência e o desejável. (Ackoff, 1976). 

 

2.3 Educação Empreendedora: principais desafios 

 

Desenvolvidos em instituições em âmbito global, os Programas de Educação 

Empreendedora vêm contribuindo para a formação de acadêmicos que, em paralelo 

a sua formação, também adquirem importantes informações e conhecimentos 

técnicos sobre um mundo de oportunidades ao seu redor, sendo estimulados a 

considerar a opção da carreira empreendedora (Andrade & Torkomian, 2001). 

 

Para Esteves (2018), no Brasil o ensino do empreendedorismo nas escolas já é uma 

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, assim 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. Complementando 

Acúrcio e Andrade (2009, p. 13) reconhecem que, diante da “complexidade do mundo 

moderno e dos efeitos da globalização, faz-se necessário que o processo educativo 

estimule novos conhecimentos, habilidades, competências e valores, promovendo o 

desenvolvimento do potencial empreendedor que todo ser humano traz consigo”. 
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Bae, Qian, Miao e Fiet (2014) perfilham a existência na literatura de evidências de 

uma educação empreendedora contribuindo para ajudar os universitários a 

desenvolver atitudes positivas para com a carreira empreendedora e para aumentar 

sua percepção positiva sobre a viabilidade de negócio. 

 

As Instituições do Ensino Superior (IES) passam a ter como desafio inserir o ensino 

do empreendedorismo como componente de todos os cursos, independentemente da 

área de conhecimento. O foco principal da ação seria o desenvolvimento da 

capacidade empreendedora dos discentes como ferramenta de suporte a atividades 

novas e inovadoras (Martens & Freitas, 2006). 

 

Segundo Silva e Bardagi (2016), os serviços universitários de carreira que promovem 

atividades para o desenvolvimento global do estudante universitário são uma 

realidade nas instituições estrangeiras, mas ainda pouco frequentes no Brasil.  

 

Em sua pesquisa, realizaram um levantamento para identificar quais são e como estão 

estruturados os serviços de carreira nas IES da grande Florianópolis. Com base na 

análise dos sites e de contatos diretos com os responsáveis, apuraram que das 31 

instituições da região apenas 15 possuem algum tipo de serviço voltado aos alunos. 

Encontraram grande heterogeneidade de atividades ofertadas, com predomínio para 

as intervenções voltadas às dificuldades de desempenho acadêmico e de 

relacionamentos com colegas e professores. Na maioria das instituições as equipes 

são mínimas e não há formação específica dos profissionais em questões do 

desenvolvimento universitário. Eles salientaram a necessidade de ampliar os serviços, 

de criar processos de registro e de avaliar as atividades realizadas. (Silva e Bardagi, 

2016). 

 

Segundo Mitchelmore e Rowley (2010), no contexto universitário, para além da 

aprendizagem formal voltada para a aquisição de competências empreendedoras, as 

interações sociais e as atividades didáticas e diversificadas afins ao 

empreendedorismo tenderiam a fazer com que o estudante se sentisse mais 

capacitado e confiante ao optar por ser empreendedor. As competências seriam 

desenvolvidas não apenas por ações formais de aprendizagem, como no caso de 

disciplinas voltadas para este fim, mas por aspectos contextuais proximais. 
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Estudos de Oliveira, Melo e Muylder (2016, p. 51) sobre a educação empreendedora 

em uma IES sugerem que “as ações praticadas pelas IES pesquisadas estimulam os 

alunos ao empreendedorismo e estão desenvolvendo uma consciência sobre a 

inovação social”. 

 

Coan (2011) assevera que a temática “empreendedorismo e sua vinculação ao campo 

educacional” ganhou relevo nos últimos tempos. A expansão de pesquisas e projetos 

que visam educar para o empreendedorismo expressa o desejo e a necessidade de 

se formar um trabalhador de novo tipo, caracterizado como trabalhador/empreendedor 

com perfil e espírito inovador, criativo e proativo, capaz de criar seu próprio negócio. 

 

2.4 Propensão ao empreendedorismo estudos e pesquisas 

 

A propensão ao empreendedorismo consiste na predisposição favorável do indivíduo 

para a criação de novos empreendimentos. Há 26 anos, Kolvereid (1996), identificou 

em seus estudos que estudantes universitários já consideravam frequentemente a 

criação de uma empresa como uma carreira profissional atraente, fato esse 

relacionado principalmente a decepção dos pesquisados, sobre os empregos 

tradicionais nas empresas, despertando e/ou aumentando o desejo pelo próprio 

negócio.  

 

Rosário (2007) em seu estudo sobre a propensão ao empreendedorismo dos alunos 

finalistas da Universidade do Porto, constatou que a partir do advento da Globalização 

na década de 1990, ocasionou uma integração econômica e cultural entre os países, 

gerando nas empresas, alterações como: a reestruturação de processos, a redução 

de custos, dentre outras.  

 

As transformações decorrentes da globalização, levou muitos dos trabalhadores a 

desejar seu próprio negócio uma vez que a perda dos benefícios e uma possível 

ameaça a empregabilidade foi evidenciada a partir desse cenário (Rosário, 2007). 

 

A Tabela 5 evidencia a grandeza do empreendedorismo a partir de estudos 

desenvolvidos entre os anos de 1988 à 2006 explicados por Rosário (2007, p. 42). 
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Tabela 5 
Magnitude da propensão ao empreendedorismo entre estudantes 

Estudos/autores Cursos (nº) publicação 
Países (nº 
univ/país) 

Nº 

amostra
 

Propensão ao 
estudantes ao 

empreendedorismo
 

Gürol e Atsan (2006) ----------------- Turquia 400
 

18.0 

Franke e Lüthje (2004) 

MIT EUA 147 49.6 

Universidade de Economia e 
Administração de Negócios 
de Viena 

Áustria 408 36.2 

Universidade de Munique Alemanha 295 25.4 

Wang e Wong (2004) Áreas Tecnológicas 
(Engenharia, Ciências e 
Informática) 

Singapura 9230 50.7 

Lüthje e Franke (2003) 

Escola de Engenharia 
MIT(Engenharia 
Electrotécnica e de 
Computadores e de 
Engenharia Mecânica) 

EUA 2193 54.6 

Kourilsky e Walstad 
(1998 

----------------- EUA --------
 66.9 

Doh et al. (1996) ----------------- Singapura 359 61.8 

Kolvereid (1996) Negócios Noruega --------
 37.6 

Timmons (1994) 
Escola de Negócios de 
Harvard (HBS 

EUA 
-------- 

90.0 

Hart e Harrison (1992)  
Irlanda do 

Norte 
-------- 

47,0 

Brenner et al. 1991 Escola Empresarial EUA -------- 55,0 

Rosa e McAlpine 
(1991) 

----------------- Reino Unido 2802
 

40.0 

Scott e Twomey (1988) 

----------------- EUA --------
 24.6 

----------------- Irlanda -------- 34,3 

----------------- Reino Unido -------- 40,7 

Fonte: Rosário, André E.M. (2007). Propensão ao Empreendedorismo dos Alunos finalistas da 
Universidade do Porto. (Tese de Mestrado em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico. Faculdade 
de Engenharia – Universidade do Porto, Porto. Portugal, PT). 

 

Gürol e Atsan (2006), identificaram em estudos desenvolvidos na Turquia, sobre uma 

amostra de 400 universitários que 18% deles demonstraram Propensão ao estudantes 

ao empreendedorismo. 

 

Franke e Lüthje (2004) realizou pesquisas nos Estados Unidos, Áustria e Alemanha 

com universitários do MIT, Universidade de Economia e Administração de Negócios 

de Viena e na Universidade de Munique onde uma amostra de 147, 408 e 295 alunos 

mostraram em 49.6, 36.2 e 25.4 intensam de criar seu próprio negócio. Por sua vez 

Wang e Wong (2004) em pesquisas realizada nas Áreas Tecnológicas (Engenharia, 

Ciências e Informática) em Singapura a partir de uma amostra de 9230 estudantes 
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identificaram que 50.7% demonstraram interesse em se tornar empreendedores. 

Assim os autores explicam que o nível de interesse dos estudantes em iniciar o seu 

próprio negócio foi bastante elevado. Só 15.6% estudantes apresentou um reduzido 

ou nulo interesse.  

 

O estudo, realizado por Lüthje e Franke (2003) a 2193 estudantes da Escola de 

Engenharia do MIT do departamento de Engenharia Electrotécnica e de 

Computadores e Engenharia Mecânica, resultou na metade dos investigados 

provavelmente (44.0%) ou muito provavelmente (10.6%) poderiam criar seu negócio 

próprio, após a diplomação. Um inquérito nacional realizado aos estudantes 

universitários dos EUA por Kourilsky e Walstad (1998) evidenciou que 66.9% 

demonstraram interesse constituir o seu próprio negócio.  

 

O padrão de propensão ao empreendedorismo constatado em Singapura por (Doh et 

al., 1996) mostrou que 61.8% dos 359 estudantes universitários finalistas obteve uma 

taxa de resposta 23.2% de intenção para começar o seu próprio negócio. No mesmo 

ano Kolvereid (1996) por meio de estudos realizados na Noruega, concluiu que 37.6% 

dos licenciados noruegueses em negócios intencionavam criar o seu próprio negócio.  

 

Timmons (1994) conduziram pesquisa na Escola de Negócios de Harvard (HBS) nos 

EUA onde 90.0% indicaram se tornar empreendedores. Na Irlanda do Norte, Hart e 

Harrison (1992) analisaram a propensão ao empreendedorismo dos estudantes de 

licenciatura concluindo que 47% expressaram o desejo de criar o seu próprio negócio.  

 

O desenvolvimento de um investigação conduzida por Rosa e McAlpine (1991) a 2802 

licenciados no Reino Unido, documentou que 40% dos inquiridos desejavam começar  

seu próprio negócio. Enquanto Brenner et al. (1991) investigou na Escola Empresarial 

dos  EUA e descobriu que 55,0% dos universitários demonstraram propensão ao 

empreendedorismo.  

 

No início dos anos oitenta Scott e Twomey (1988) verificaram que 40.7% dos 

estudantes no Reino Unido e 34.3% dos estudantes Irlandeses tinham intenções de 

começar o seu próprio negócio. Nesse contexto pode se inferir que empreender é uma 

tendência ou inclinação natural para se comportar de certa maneira.  
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Segundo Smith, Conley, Smith, & McElwee (2016), a propensão ao 

empreendedorismo refere-se à propensão ou inclinação para se comportar de modo 

empreendedor, sem, necessariamente, considerar as adversidades futuras, refletindo, 

portanto, um sentimento favorável que ainda não chega a ser a intenção de 

empreender, mas poderá tornar-se futuramente (Brazeal, 1993; Chelariu, Brashear e 

Zait, 2008; Khanduja e Kaushik, 2009).  

 

Estudo desenvolvido por Braum e Nassif (2018) identifica as características individuais 

de propensão ao empreendedorismo, as quais possibilitaram a proposição de dois 

modelos: um de relações diretas e outro de relações indiretas. As diferentes 

características individuais usadas serviram para identificar futuros empreendedores 

no âmbito predisposicional.  

 

Braum (2018) explica que é possível encontrar relações indiretas entre algumas 

características individuais e a propensão ao empreendedorismo, sendo que a 

necessidade de realização, por exemplo, pode se relacionar indiretamente à 

propensão ao empreendedorismo por meio do comportamento inovador.. 

 

Para Braum (2018) a escolha desta característica para testar a primeira hipótese de 

relação indireta se deve ao fato de que a maior parte dos estudos não consegue 

confirmar sua relação direta com a propensão ao empreendedorismo, enquanto o 

comportamento inovador apresenta relação positiva na maior parte dos estudos.  

 

Uma característica que apresenta relação direta com a propensão ao 

empreendedorismo em praticamente todos os estudos é o comportamento inovador. 

Assim, acredita-se que a necessidade de realização possa se relacionar indiretamente 

com a propensão ao empreendedorismo por meio do comportamento inovador. 

(Braum, 2018). 



41 

O estudo detectou onze características individuais que podem se relacionar com este construto, sendo oito positivamente e três 
negativamente. Nesse contexto a Tabela 6 apresenta as características e definições formuladas pelos autores pesquisados. 
 
Tabela 6 
Características individuais selecionadas para a proposição dos modelos teóricos de relações 
Característica Definição Autores 

Comportament
o inovador 

O processo de inovação individual inicia-se com a identificação de um 
problema e a criação de uma solução, seja nova ou já utilizada 
anteriormente. Na sequência, um sujeito inovador procura divulgar e 
obter apoio à sua ideia. Por fim, a solução é implementada. 

(Scott, & Bruce, 1994). Chaudhary (2017); Kollmann et al., (2017); 
Gupta et al., (2016); DeGennaro, Wright, & Panza (2016); Solhi, & 
Koshkaki (2016); Vantilborgh, Joly, & Pepermans (2015); Goktan, 
& Gupta (2015); Lechner, & Gudmundsson (2014); Padilla-
Meléndez, Fernández-Gámez, & Molina-Gómez (2014); Ribeiro, 
Fernandes, & Diniz (2013); Bolton (2012); Joardar, & Wu (2011); 
Kollmann, Christofor, & Kuckertz (2007); Marvel, & Lumpkin (2007); 
Gürol, & Atsan (2006); Lumpkin, & Dess (2005); Koh (1996) 

Necessidade 
de autonomia 

A autonomia consiste no desejo e na capacidade de um sujeito ser 
autodirigido para a busca de oportunidades (Lumpkin & Dess, 1996). 
Trata-se de um elemento fundamental da vida humana, relacionado à 
liberdade e à integração (Deci, & Ryan, 2000). A ideia de autonomia é 
que um indivíduo se governa, ou seja, que ele decide e age de acordo 
com suas próprias convicções, valores e desejos independentemente de 
influências externas indesejadas (Deci, & Ryan, 2000). 

Vantilborgh, Joly, & Pepermans, 2015; Lechner, & Gudmundsson, 
2014; Rindova, Barry, & Ketchen, 2009; Chelariu et al., 2008; 
Kollmann, Christofor, & Kuckertz, 2007; Lumpkin, & Dess, 2005; 
Deci, & Ryan (2000); Lumpkin & Dess (1996); Cromie, Callaghan, 
& Jansen, 1992. 

Necessidade 
de realização 

“Desejo de se destacar, realizar em relação a um conjunto de padrões, 
lutar pelo sucesso” (Rishipal, 2012, p. 6). Pode ser considerada uma 

característica de personalidade relativamente estável 
(McClelland,1965). Indivíduos com alta necessidade de realização 

tendem a assumir a responsabilidade imediata pelas tarefas, a mostrar 
a iniciativa e a se inclinar a planejar e controlar eventos e a querer 

feedback concreto sobre seu nível de desempenho (Rishipal, 2012). 

Chaudhary, 2017; Canziani et al., 2015; Teixeira, 2015; 
Vantilborgh, Joly, & Pepermans, 2015; Ribeiro, Fernandes, & Diniz, 
2013; Rishipal (2012); Khanduja, & Kaushik, 2009; Kollmann, 
Christofor, & Kuckertz, 2007; Gürol, & Atsan, 2006; Koh, 1996; 
McClelland (1965). 

Proatividade 

Refere-se à capacidade e à disposição de um indivíduo em realizar 
ações para alterar uma situação para sua vantagem (Kirby, Kirby, & 

Lewis, 2002). O comportamento proativo pode ser compreendido como 
uma “tendência relativamente estável para efetuar mudanças no 

ambiente” (Bateman, & Crant, 1993, p. 103). 
O comportamento proativo é um processo orientado a objetivos, que 

envolve a geração proativa de metas (ou seja, o estabelecimento de um 
objetivo proativo) e a busca proativa para 

alcançar esse objetivo (Parker, Bindl, & Strauss, 2010). 

Kollmann et al., 2017; Gupta et al., 2016; Goktan, & Gupta, 2015; 
Vantilborgh, Joly, & Pepermans, 2015; Lechner, & Gudmundsson, 

2014; Bolton, 2012; 
Joardar, & Wu, 2011; Yan; 2010; Kollmann, Christofor, & Kuckertz, 
2007; Lumpkin, & Dess, 2005; Crant, 1996 

continua 
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conclusão 

Característica Definição Autores 

Autoeficácia 

A autoeficácia consiste na crença do indivíduo em suas próprias 
capacidades para executar determinada ação necessária para lidar 

com situações futuras (Bandura, 1994). Em outras palavras, refere-se 
às expectativas dos indivíduos de serem ou não capazes de realizar 

de forma satisfatória os comportamentos desejados (Scheirer, & 
Carver, 1992). 

Chaudhary, 2017; Mustapha, & Selvaraju, 2015; Sušanj, 
Jakopec, & Krečar, 2015; Mmadu, & Egbule, 2014; Jakopec, 
Krecar, & Susanj, 2013; Koellinger, Minniti, & Schade, 2007; 

2013; Ribeiro, Fernandes, & Diniz, 2013; Langowitz, & Minniti, 
2007; Köllinger, & Minniti, 2006; Koh, 1996; Bandura, 1994; 

Scheirer, &Carver, 1992 

Lócus de 
controle interno / 

externo 

Crenças dos indivíduos sobre o grau em que podem controlar os 
eventos de sua vida (Rotter, 1966; Levenson, 1973). Lócus de controle 

interno – propensão individual de acreditar que controla os 
acontecimentos de sua vida, ou seja, que pode definir seu destino. 

Lócus    de    controle    externo    –    propensão individual de acreditar 
que os acontecimentos em sua vida são alheios à sua vontade e 

ocorrem. 

haudhary, 2017; Teixeira, 2015; Krawczyk-Bryłka, 2013; Yan, 
2010; Ali, Toppin, & Tariq, 2009; Chelariu et al., 2008; Gürol, & 

Atsan, 2006; Koh, 1996, Rotter, 1966. 

Tolerância / 
intolerância à 
ambiguidade 

Uma situação é considerada ambígua quando não apresenta 
informações suficientes para que o indivíduo possa categorizá-la e 
estruturá-la adequadamente, pois pode ter mais de um sentido ou 

significado (Budner, 1962). A forma como o indivíduo percebe essa 
situação e organiza a informação disponível indica sua tolerância à 
ambiguidade (Koh, 1996). Tolerância à ambiguidade – tendência 

individual de perceber situações ambíguas como desafiadoras e até 
desejáveis. Intolerância à ambiguidade – tendência individual de 

perceber situações ambíguas como fontes de ameaça. 

Chaudhary, 2017; Teixeira, 2015; Ribeiro, Fernandes, & Diniz, 
2013; Koh, 1996; Budner, 1962; Norton, 1975. 

Propensão ao 
risco / aversão 

ao risco 

Relaciona-se ao grau de perda potencial e de incerteza relacionada 
aos resultados de um comportamento ou conjunto de comportamentos 

(Forlani, & Mullins, 2000). Propensão ao risco – preferência do 
indivíduo a tomar decisões e agir sem conhecimento total de prováveis 
resultados, ou seja, uma tendência do indivíduo a assumir riscos em 
situações de incertezas. Aversão ao risco – preferência do indivíduo 
por uma escolha com resultado garantido no lugar de uma escolha 

que apresente menor chance de resultado, pois reflete a atitude 
individual negativa em relação ao risco. 

Chaudhary, 2017; Kollmann et al., 2017; DeGennaro, Wright, 
& Panza, 2016; Gupta et al., 2016; Barbosa, 2015; Canziani et 

al., 2015; Goktan, & Gupta, 2015; Vantilborgh, Joly, & 
Pepermans, 2015; Lechner, & Gudmundsson, 2014; Padilla-

Meléndez, Fernández-Gámez, & Molina-Gómez, 2014; 
Ribeiro, Fernandes, & Diniz, 2013; Bolton, 2012; Joardar, & 

Wu, 2011; Yan, 2010; Kollmann, Christofor, & Kuckertz, 2007; 
Gürol, & Atsan, 2006; Lumpkin, & Dess, 2005; Hisrich, & 

Peters, 2004; Kroppd, & 
Lindsay2001; Koh, 1996; Cromie, Callaghan, & Jansen, 1992. 

Fonte: Adaptada de Mesquita, E. P. (2016). As características do empreendedor nacional: o perfil comportamental de sucesso. (Dissertação de mestrado da 
Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas. Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. Rio de Janeiro, RJ, Brasil). Recuperado de 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/17823/Eduardo_Pitombo_Vers%C3%A3o_Protocolada.pdf 
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Embora diversas outras características tenham sido estudadas, foi necessário 

selecionar um grupo que se considerou mais relevante para propor os modelos de 

relações, pois não seria possível analisar todas de forma conjunta. Acredita-se que, 

pelo menos parcialmente, a razão das controvérsias identificadas nas relações diretas 

entre as características individuais e a propensão ao empreendedorismo, bem como 

nos outros três construtos correlatos a ela (inclinação ao empreendedorismo, 

orientação empreendedora individual e tendência ao empreendedorismo) sejam 

decorrentes do fato de estes estudos hipotetizarem apenas relações diretas entre as 

variáveis exógenas e a variável endógena final. Porém, algumas características 

podem relacionar-se entre si e, em seguida, com a propensão ao empreendedorismo 

(Baum & Nassif, 2018). 

 

Em um segundo momento, buscou-se analisar três características individuais que 

podem se relacionar negativamente com a propensão ao empreendedorismo: lócus 

de controle externo, intolerância à ambiguidade e aversão ao risco.  

 

Para Rotter (1966, citado em Braum, 2018), o lócus de controle refere-se às crenças 

dos indivíduos sobre o grau com que podem controlar os eventos de sua vida, sendo 

que o lócus de controle externo refere-se à propensão individual de acreditar que os 

acontecimentos em sua vida são alheios à sua vontade e ocorrem devido a fatores 

incontroláveis, como destino ou sorte, enquanto o lócus de controle interno mede a 

propensão individual de acreditar que controla os acontecimentos de sua vida, ou seja, 

que pode definir seu destino (Braum, 2018). A autora discorre sobre a intolerância à 

ambiguidade, que reflete uma tendência individual de perceber situações ambíguas 

como fontes de ameaça, enquanto a tolerância à ambiguidade mostra a tendência 

individual de perceber situações ambíguas como desafiadoras e até desejáveis 

(Budner, 1962 citado em Braum, 2018). Em contrapartida, a propensão ao risco 

demonstra a preferência do indivíduo por tomar decisões e agir sem o conhecimento 

total de prováveis resultados – ou seja, a tendência do indivíduo a assumir riscos em 

situações de incertezas (Forlani, & Mullins, 2000). Portanto, pode-se inferir que a 

aversão ao risco é uma característica individual com relação direta, mas 

negativamente com a propensão ao empreendedorismo. 
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A característica individual “Necessidade de realização” foi excluída do modelo de 

mensuração por não apresentar validade discriminante. Assim, não fez parte da 

análise do modelo estrutural. Em razão disso, sua relação indireta com a propensão 

ao empreendedorismo não pode ser testada. No entanto, foi possível testar parte da 

hipótese H12 sobre a relação entre comportamento inovador e propensão ao 

empreendedorismo, mas testou-se somente sua relação direta (Figura 4) (Braum, 

2018). 

 

 

Figura 3 
Modelo Estrutural das relações diretas e indiretas 
Fonte: Braum, L. M. dos S. (2018, p.157), Propensão ao empreendedorismo: construção de um modelo 
confirmatório (tese de Doutorado da Universidade ove de Julho - UNINOVE, São Paulo, SP, Brasil. 
 

Quanto maior a necessidade de realização, maior o comportamento inovador para 

atingir seus objetivos, levando à H12 – A necessidade de realização está 

indiretamente relacionada com a propensão ao empreendedorismo por meio do 

comportamento inovador;  H12(a) – A necessidade de realização está positivamente 

relacionada com o comportamento inovador; e H12 (b) – O comportamento inovador 

está positivamente relacionado com a propensão ao empreendedorismo (Braum, 

2018). 

 

H13 – O lócus de controle externo está indiretamente relacionado com a propensão 

ao empreendedorismo por meio da intolerância à ambiguidade e da aversão ao risco; 

H13(a) – O lócus de controle externo está positivamente relacionado com a 

intolerância à ambiguidade; H13(b) – A intolerância à ambiguidade está positivamente 

relacionada com a aversão ao risco; e H13(c) – A aversão ao risco está negativamente 

relacionada com a propensão ao empreendedorismo (Braum, 2018). 
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Em seguida, buscou-se relacionar as três características individuais anteriores em 

suas versões positivas – lócus de controle interno, tolerância à ambiguidade e 

propensão ao risco –, esperando-se que pudessem se relacionar positivamente com 

a propensão ao empreendedorismo. 

 

H14 – O lócus de controle interno está indiretamente relacionado com a propensão ao 

empreendedorismo por meio da tolerância à ambiguidade e da propensão ao risco; 

H14(a) – O lócus de controle interno está positivamente relacionado com a tolerância 

à ambiguidade; H14(b) – A tolerância à ambiguidade está positivamente relacionada 

com a propensão ao risco; e H14(c) – A propensão ao risco está positivamente 

relacionada com a propensão ao empreendedorismo. As três características 

individuais restantes foram usadas para hipotetizar que da relação entre elas havia 

uma relação com a propensão ao empreendedorismo, pois a necessidade de 

autonomia pode estar relacionada intrinsecamente ao perfil dos indivíduos que optam 

por se tornarem empreendedores ao buscarem independência, liberdade e 

emancipação em suas carreiras profissionais.  

 

A ideia de autonomia assume que um indivíduo se governa; ou seja, ele decide e age 

de acordo com suas próprias convicções, valores e desejos, independentemente de 

influências externas indesejadas (Deci, & Ryan, 2000). Assim, indivíduos que 

apresentam esta característica poderão ser mais proativos. A proatividade refere-se à 

capacidade e à disposição de um indivíduo para realizar ações capazes de alterar 

uma situação para sua vantagem (Kirby, Kirby, & Lewis, 2002) e o comportamento 

proativo pode ser compreendido como uma “tendência relativamente estável para 

efetuar mudanças no ambiente” (Bateman, & Crant, 1993, p. 103). Braum (2018) 

explica que indivíduos com esta característica serão propensos ao 

empreendedorismo. Assim, hipotetiza-se: H15 – A necessidade de autonomia está 

indiretamente relacionada com a propensão ao empreendedorismo por meio da 

proatividade e da autoeficácia; H15(a) – A necessidade de autonomia está 

positivamente relacionada com a proatividade; H15(b) – A proatividade está 

positivamente relacionada com a autoeficácia; e H15(c) – A autoeficácia está 

positivamente relacionada com a propensão ao empreendedorismo. 
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Braum (2018) acrescenta  que, diante da rejeição de algumas hipóteses de relações 

diretas (Modelo 1), deu-se início às análises, buscando investigar as relações indiretas 

entre as variáveis independentes (características individuais) e a variável dependente 

final: a propensão ao empreendedorismo (Figura 4). 

 

 

Figura 4 
Modelo Estrutural das relações diretas e indiretas 
Fonte: Braum, L. M. dos S. (2018, p.157), Propensão ao empreendedorismo: construção de um modelo 
confirmatório (Tese de Doutorado da Universidade ove de Julho - UNINOVE, São Paulo, SP, Brasil. 
 

Com base na teoria estudada, desenvolveram-se relações entre as variáveis do 

modelo estrutural. Fez-se o teste do modelo estrutural com relações indiretas. O 

modelo atendeu aos parâmetros sugeridos por Hair et al. (2009). 

 

2.3 Contribuições do Referencial Teórico para a pesquisa 

 

Esta seção teve por finalidade evidenciar os principais autores e conceitos que 

embasaram o objetivo geral desse estudo e possibilitaram a construção deste 

referencial. Por meio do arcabouço teórico, foi possível analisar as definições de 

Empreendedorismo: conceitos e evolução, Evolução das pesquisas e perspectivas 

teóricas do empreendedorismo, Características empreendedoras, Empreendedorismo 

no Brasil, consolidadas pelos seguintes autores: Aguiar (2018); Albert Shapero (1975); 

Aveni (2014); Baggio e Baggio (2014); Borland (1974); Cantillon (1755); Cantillon 

(1975); Consoni (2016); David McClelland (1961); Dolabella (2008); Dornelas (2012); 
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Drucker (1970); Drucker (1985); Drucker (1992); Drucker (2008); Duarte (2013); 

Dunkelberg e Cooper (1982); Elias (2001); Esteves (2018); Fernandes (2013); Filion 

(1991); Filion (1999); Filion (2009); Gasse (1977); GEM (2020); Gifford Pinchot III 

(1983); Gomes et al., (2014); Hisrich (1981); Hisrich e Peter (2004); Hornaday e Aboud 

(1971); Howard Stevenson (2000); Jean Baptiste Say (1832); Joseph Schumpeter 

(1934); Julien (2010); Karl Hampton Vesper (1988); Kenneth Knight (1967); Landström 

e Benner (2010); Landström, Harirchi, Aström (2012); Liberato (2007); Liles (1974); 

Lima, Polo e Matos (2009); Louis Jacques Filion (2000); Luecke (2007); Max Weber 

(1905); McClelland (1961); Mesquita (2016); Oliveira, Vasconcelos e Jeunon (2015); 

Palmer (1971); Pickle (1964); Say (1816); Schumpeter (1982); Sexton (1980); Shane 

e Venkataraman (2000); Souza (2013); Timmons (1978); Valei, Wilkinson e Amâncio 

(2008); Vergara e Silva (2014); Welsh e White (1981); Winter (1973); Zambon (2021). 

Na finalidade de sustentar o estudo e obter conhecimento sobre Educação 

Empreendedora: principais desafios, foram citados: Acúrcio e Andrade (2009); 

Andrade & Torkomian (2001); Bae, Qian, Miao e Fiet (2014); Coan (2011); Esteves 

(2018); Martens e Freitas (2006); Mitchelmore e Rowley (2010); Oliveira, Melo e 

Muylder (2016); Silva e Bardagi (2016). Esses teóricos abordam a temática sobre 

empreendedorismo e a educação no ensino superior, explorando também os desafios 

discentes, mercado e o âmbito educacional. Em continuidade à sustentação da 

pesquisa, tem-se o tema Propensão ao empreendedorismo modelo de pesquisa e 

seus principais autores: Bateman e Crant (1993); Braum (2018); Braum e Nassif 

(2018); Brazeal (1993); Budner (1962); Chelariu, Brashear e Zait (2008); Deci e Ryan 

(2000); Forlani e Mullins (2000); Hair et al., (2009); Khanduja e Kaushik (2009); Kirby, 

Kirby e Lewis (2002); Mesquita (2016); Rotter (1966) e por fim, Smith, Conley, Smith 

e McElwee (2016). 

 

Assim o referencial teórico possibilitou a análise do empreendedorismo e suas 

aplicações no âmbito educacional. 

 

No próximo capítulo, descrevem-se as metodologias utilizadas para atender aos 

objetivos da pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo apresentam-se a metodologia e o procedimento abordado para a 

consecução dos objetivos delineados, esclarecendo sobre o tipo de pesquisa 

realizada, a população e a amostra, a elaboração do questionário e a coleta e análise 

dos dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Este estudo enquadra-se como pesquisa descritiva, por levantar informações a 

respeito da metodologia e do ensino do empreendedorismo, e buscar maior 

conhecimento sobre a temática proposta. As unidades de análise foram os cursos de 

Psicologia, Administração, Gastronomia, Gestão Financeira e Marketing oferecidos 

pelas Faculdades Promove – Unidade Prado. As unidades de observação 

constituíram-se de professores e alunos envolvidos em disciplinas, projetos e práticas 

de empreendedorismo, além dos profissionais de serviços de orientação 

psicopedagógica e orientação de carreira.  

 

3.2 Unidade de análise 

 

Para os propósitos desta pesquisa, a escolha da unidade de análise envolveu os 

alunos dos cursos de Psicologia, Administração, Gastronomia, Gestão Financeira e 

Marketing da Faculdades Promove, unidade Prado, localizada em Belo Horizonte, 

Minas Gerais, deu-se por acessibilidade da pesquisadora à Instituição de Ensino 

Superior, pois integra seu corpo docente. De acordo com Collins & Hussey, 2005), a 

escolha da unidade de análise é fundamental para o desenvolvimento da pesquisa, 

pois trata das variáveis ou fenômenos em estudo, envolvendo o problema de 

pesquisa.  

 

3.3 Unidade de observação  

 

A unidade de observação envolveu: 1 coordenador do curso de Administração, 1 

professor do curso de Gastronomia e 4 professores do curso de Psicologia, da 

Faculdades Promove, unidade Prado, localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. 
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3.4 População e amostra 

 

A etapa quantitativa foi realizada com o intuito de coletar a opinião dos alunos da IES. 

Este estudo considerou como universo de pesquisa alunos regularmente matriculados 

nos cursos de Psicologia, Administração, Gastronomia, Gestão Financeira e 

Marketing da Faculdades Promove, unidade Prado, situada em Belo Horizonte, Minas 

Gerais, todos cursando graduação. A amostra se deu por acessibilidade, tipo em que, 

segundo Freitas (2018), o pesquisador faz a seleção da população em estudos que 

sejam mais acessíveis, disponíveis ou colaborativos para participar do processo 

(Freitas, 2018). Para tanto, aplicou-se um questionário fechado (Apêndice B) a 200 

alunos da Faculdades Promove de Belo Horizonte (MG).  

 

A definição do cálculo da amostra ocorreu após a definição da unidade de observação, 

com a finalidade de realizar-se a etapa quantitativa do estudo. em que se pretendeu, 

com base nos dados encontrados na pesquisa, analisar a propensão ao 

empreendedorismo da Instituições de Ensino Superior (IES). Para o cálculo da 

amostra (n), foi considerado um quantitativo de 200 respondentes, para um nível de 

confiança estatística de 95%, com uma margem de erro de 5%. Para isso, foi 

necessário obter uma amostra de 124 respondentes para a validação estatística dos 

resultados.  

 

Para os propósitos desta pesquisa, adotou-se a determinação do tamanho da amostra 

com base na estimativa da proporção populacional. De acordo com  Levine; Berenson; 

e Stephan (2000), o cálculo da amostra pode tomar por base o valor crítico (Zα/2) de 

1,96, substituindo o valor da margem de erro (E) desconhecida por 0,5, como ilustra 

a Figura 4. 

 

 
Em que:  
n = Número de indivíduos na amostra 

Zα/2 = Valor crítico que corresponde ao grau de confiança 
desejado. 
σ = Desvio-padrão populacional da variável estudada. 
E = Margem de erro ou erro máximo de estimativa. 
Identifica a diferença máxima entre a proporção amostral e 
a verdadeira proporção populacional (p). 

Figura 5 
Equação para cálculo da amostra 
Fonte: adaptada de Levine, D. M., Berenson, M. L., Stephan. (2000). Estatística: Teoria e Aplicações 
usando Microsoft Excel em Português. Rio de Janeiro: LTC. 
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Para Triola (2017), elementos com pelo menos uma característica comum constitui-

se como uma população estatística de determinado grupo, podendo ainda estar 

indiretamente conectado a um grande grupo de indivíduos e, com isso, possibilitar ao 

pesquisador considerar como população um grupo mais amplo de pessoas, de modo 

a desenvolver os resultados de sua pesquisa. Ademais, a seleção de parte da 

população para representar o todo de um determinado grupo pode ser comparada a 

uma amostra (James; Witten; Hastie e Tibshirani, 2013). 

 

3.5 Procedimentos para a coleta de dados 

 

Inicialmente, solicitou-se aos gestores da Faculdades Promove autorização para a 

realização da pesquisa com os alunos regularmente matriculados nos cursos 

Psicologia, Administração, Gastronomia, Gestão Financeira e Marketing. Após obter 

autorização a pesquisadora entrou em contato com os coordenadores do curso para 

acesso a base de dados dos alunos, cada coordenador disponibilizou os dados para 

que a pesquisadora fizesse o envio de um link para os alunos responder ao 

questionário via Google forms no período de maio a junho de 2022.  

 

Ressalta-se a realização de uma pesquisa qualitativa para aprofundar as informações 

coletadas na pesquisa quantitativa por meio de um roteiro de entrevista semi 

estruturado. (como exposto na seção 3.5.2 Pesquisa qualitativa). 

 

A coleta de dados dividiu-se em duas etapas: uma quantitativa e outra qualitativa.  

 

3.5.1 Pesquisa quantitativa 

 

A coleta de dados quantitativa ocorreu por meio de um questionário aplicado aos 

alunos dos cursos de Psicologia, Administração, Gastronomia, Gestão Financeira e 

Marketing da Faculdades Promove – unidade Prado, situada em Belo Horizonte, 

Minas Gerais. Malhotra (2006) explica que tal metodologia de pesquisa objetiva 

quantificar os dados e generalizar os resultados da amostra para a população-alvo. 

Além disso, permite que a leitura dos dados coletados dos respondentes, como, 

opiniões e informações, seja traduzida em números, para, assim, classificá-los e 

analisá-los estatisticamente. Vergara (2009) pondera que as pesquisas quantitativas 
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são muito utilizadas quando o pesquisador procura descobrir e classificar a relação 

entre variáveis, além de garantir precisão nos resultados.  

 

3.5.1.1 Instrumento para a coleta de dados quantitativos 

 

Inicialmente foi elaborado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 

A), o questionário de pesquisa (APÊNDICE B), envolvendo questões sobre o perfil 

sociodemográfico (primeira parte) e as questões elaboradas para investigar a opinião 

dos alunos sobre a propensão ao empreendedorismo na IES. 

 

Nesta fase, utilizou-se a escala de Braum e Nassif (2018), desenvolvida na tese de 

doutorado “Propensão ao empreendedorismo: construção de um modelo 

Confirmatório”, em que as pesquisadoras desenvolveram um questionário que versou 

sobre a propensão ao empreendedorismo e seus antecedentes  (para o Modelo de 

Mensuração). Para os fins deste estudo, optou-se por utilizar o mesmo questionário 

de pesquisa, que envolveu as seguintes variáveis: propensão ao empreendedorismo 

(questão de 1 a 17), necessidade de realização (questão de 1 a 4), proatividade 

(questão de 1 a 4), autoeficácia (questão de 1 a 4), lócus de controle interno (questão 

de 1 a 4), lócus de controle externo (questão de 1 a 4), tolerância e ambiguidade 

(questão de 1 a 3), intolerância e ambiguidade (questão de 1 a 5), propensão ao risco 

(questão de 1 a 5) e aversão ao risco (questão de 1 a 7);  

 

3.5.2 Pesquisa qualitativa 

 

Com o intuito de aprofundar os dados coletados junto aos alunos, procedeu a 

elaboração de uma entrevista semi estruturada constituída de: 1 coordenador do curso 

de Administração, 1 professor do curso de Gastronomia e 4 professores do curso de 

Psicologia. Ao convidar esses professores para participarem da pesquisa, a 

pesquisadora baseou-se na necessidade de explorar a percepção deles sobre a 

questão problema deste estudo, não se atendo apenas aos resultados estatísticos da 

pesquisa. Para o momento das entrevistas, a pesquisadora fez contato com os 

selecionados e agendou as entrevistas individuais, posteriormente realizadas pelo 

Microsoft® Teams e gravadas para posterior transcrição. 
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A pesquisa qualitativa demanda a compreensão e o conhecimento sobre a percepção 

dos participantes em um contexto natural e relacional da realidade que os rodeia, a 

partir de experiências, opiniões e significados que expressem suas subjetividades 

(Minayo, 2014; Sampieri, Collado & Lúcio, 2013).  

 

Vergara (2009) considera que a abordagem qualitativa é um importante instrumento 

para esclarecer um fenômeno, permitindo entender o sentido e as experiências que 

os indivíduos atribuem ao mundo.  

 

Yin (2016, p. 7) cita cinco características da pesquisa qualitativa: estuda o significado 

das condições de vida real das pessoas; representa a opinião das pessoas ante um 

estudo; abrange  o contexto social, cultural, econômico, relacional etc. em que as 

pessoas vivem; contribui para a revelação dos conceitos que podem ajudar a explicar 

o comportamento social humano; e promove o esforço em utilizar múltiplas fontes de 

evidência. No campo educacional, a abordagem qualitativa tornou-se essencial, pois 

busca encontrar soluções para a transformação da realidade vivenciada, tanto no 

plano do conhecimento como no plano histórico-social. Pode-se inferir que é o método 

mais apropriado para a difusão do conhecimento social em educação. (Ana & Lemos, 

2018). 

 

3.5.1.2 Instrumento para a coleta de dados qualitativos 

 

A coleta de dados foi feita por meio de entrevista individual e online, utilizando se a 

ferramenta Zoom, no qual agendou-se um horário de acordo com a disponibilidade do 

participante, a pesquisadora conduziu as perguntas integrantes do roteiro de 

entrevista baseado em artigos e dissertações extraídos da Web e adaptações das 

principais questões da tese de Braum (2018).  

 

Inicialmente, ao buscar as indagações do roteiro de entrevista, a intenção foi 

contemplar os objetivos específicos do estudo. Em seguida, obteve-se o 

consentimento do entrevistado e iniciou-se o processo de entrevistas. A realização 

das cinco entrevistas totalizou 120 minutos de gravação. Posteriormente, as falas 

foram transcritas, para a elaboração da análise de conteúdo. A gravação, a transcrição 

das entrevistas e a categorização dos dados foram armazenadas e estão disponíveis 
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para consulta. O período da coleta foi de março a abril de 2022. A seleção dos 

entrevistados aconteceu por meio de uma amostragem não probabilística do tipo 

intencional com o coordenador e os professores da Faculdades Promove – unidade 

Prado, na cidade de Belo Horizonte. O acesso da pesquisadora à IES pesquisada 

determinou a escolha deste grupo. 

 

3.6 Procedimentos para a análise dos resultados 

 

A aplicação do questionário possibilitou identificar questões relacionadas à propensão 

ao empreendedorismo de acordo com os alunos dos cursos de Psicologia, 

Administração, Gastronomia, Gestão Financeira e Marketing da Faculdades Promove 

unidade Prado em Belo Horizonte, Minas Gerais. 

 

A realização das entrevistas teve por finalidade identificar na percepção de 1 

coordenadora de administração, 1 coordenadora de psicologia,  coordenadores do 

NOP- Núcleo de Orientação Psicopedagógica e 1 professor de gastronomia a 

propensão ao empreendedorismo da IES investigada.  

 

Esta seção apresenta e analisa os resultados identificados na pesquisa. 

 

3.6.1 Pesquisa quantitativa  

 

A pesquisa quantitativa é apropriada para medir opiniões, atitudes, preferências e 

comportamentos, conforme Zanella (2011, p. 94). Ademais, aplica-se quando a 

intenção é averiguar quantas pessoas de determinada população compartilham uma 

característica ou um grupo de características (Zanella, 2011). 

 

Para proceder a análise dos resultados quantitativos, a pesquisadora realizou a 

tabulação dos dados, com a finalidade de identificar falhas e descrever o perfil da 

amostra, reduzindo assim as chances de erros de análise. Para Hair; Anderson; 

Tatham & Black (1998), a preparação dos dados após a coleta é fundamental para 

mitigar erros, que possam ocorrer em função da distribuição das respostas, os casos 

omissos e os perfis variados, assim como a linearidades dos dados coletados. 

Levaram em consideração: os objetivos da pesquisa, constituídos pela escala do 
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empreendedorismo, e as perguntas sobre a percepção dos alunos dos cursos de 

Psicologia, Administração, Gastronomia, Gestão Financeira e Marketing quanto as 

práticas de empreendedorismo dentro da Faculdades Promove contempladas na 

última seção do questionário de pesquisa composto por questões abertas sobre 

empreendedorismo-alunos. Para proceder à análise dos dados, utilizou-se o software 

estatístico SPSS Statistical Package for the Social Science versão 1.0.0-51, o que 

permitiu avaliar os dados estatísticos por meio de análise unidimensional. Para efeito 

das análises estatísticas, elaboraram-se estatística descritiva, análise de 

confiabilidade e alfa de Cronbach e análise de equação estrutural envolvendo o teste 

de mais de uma dezena de hipóteses e o tipo de dado coletado a partir das escalas 

utilizadas e do questionário de pesquisa. 

 

3.6.1.1 Limpeza dos dados  – Verificação de missing e outlier  

 

Inicialmente, buscou-se identificar os outliers e retirá-los da amostra,  com o intuito de 

definir a amostra final, a ser utilizada nas análises subsequentes. Era fundamental 

verificar se há outliers, uma vez que os dados analisados podem conter informações 

não esperadas, especialmente porque trata-se de elementos que não obedecem a um 

padrão do conjunto (Silva, Chacon, Pederneiras & Lopes, 2004). Realizar uma 

verificação criteriosa dos dados perdidos e das observações atípicas confere maior 

confiabilidade aos dados (Migliavacca, 2017). 

 

3.6.1.10 Estatística descritiva das escalas 

 

Utilizou-se a estatística descritiva, uma vez que a finalidade era analisar o grau de 

concordância em relação às escalas, a qual, de acordo com Reis e Reis, (2002, p. 5), 

serve para organizar, descrever e resumir aspectos relevantes de um conjunto de 

características observadas ou para comparar características entre dois ou mais 

conjuntos. Por fim, foram realizadas modelagens de equações estruturais para o teste 

das hipóteses que compõem os modelos teóricos desenvolvidos para esta 

dissertação. Carvalho (2019) reconhece na modelagem de equações estruturais uma 

técnica combinando fatores de regressão múltipla e análise fatorial, com o objetivo de 

fazer uma estimativa simultânea entre uma série de relações de dependência 

(Carvalho, 2019). 
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3.6.1.2 Verificação da normalidade 

 

Tal procedimento é importante, pois, caso haja violação da normalidade, é necessário 

utilizar técnicas estatísticas que sejam robustas em relação a esse tipo de amostra. 

Para isso, todas as variáveis paramétricas relativas aos indicadores que representam 

os construtos do modelo testado são verificadas por meio do teste de Kolmogorov-

Smirnov, indicado quando a amostra possui mais de 50 elementos, como é o caso 

desta dissertação (Pestana & Gageiro, 2000). 

 

3.6.1.3 Caracterização da amostra 

 

Nesta fase, apresentam-se os dados demográficos e educacionais dos alunos que 

responderam à pesquisa.  

 

3.6.1.4 Análise da frequência 

 

Apresenta-se cada um dos indicadores de todos os construtos, assim como seu valor 

médio. Foi possível identificar a percepção dos respondentes acerca dos diversos 

conceitos abordados na pesquisa.  

 

3.6.1.5 Análise fatorial exploratória-unidimensionaliade 

 

Este tipo de análise é utilizado para mensurar a unidimensionalidade de todos os 

construtos a serem testados nos modelos hipotéticos elaborados para esta 

dissertação. Para Carvalho (2019), sua finalidade é descrever a variabilidade original 

de um conjunto de variáveis com base em um número reduzido de variáveis latentes. 

A primeira análise a utilizar técnicas de estatística multivariada foi a fatorial 

exploratória (AFE), a qual examina se cada um dos construtos apresentados até o 

presente momento é realmente formado por somente um fator – ou seja, se eles são 

realmente unidimensionais. Para que os resultados alcançados pela análise fatorial 

exploratória possam ser considerados, existem três pressupostos que precisam ser 

atendidos: 

 

I. Teste de esfericidade de Bartlett – deve apresentar resultado inferior a 

0,05 (Malhotra, 2011; Morgan & Griego, 1998). 
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II. As correlações entre os indicadores que formam o construto devem ser 

altamente significativas – isso quer dizer que os indicadores que o 

formam devem ser altamente correlacionados entre si. Assim, é 

necessária a existência de um grande número de correlações 

estatisticamente significativas entre os indicadores e que apresentem 

um valor de correlação igual ou superior a 0,300 (HAIR et al., 2009).   

III. Teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) – refere-se à Medida de 

Adequacidade da Amostra (MSA), cujo resultado deve apresentar valor 

acima de 0,60 para escalas em desenvolvimento. No caso das escalas 

já testadas, seu valor mínimo deve de ser 0,70 (HAIR et al., 2009). 

 

3.6.1.6 Análise de confiabilidade 

 

A confiabilidade da escala de cada construto é testada para verificar se ela realmente 

reflete opiniões diferentes dos respondentes. Para verificar a confiabilidade, é utilizado 

o parâmetro do Alpha de Cronbach (AC), cujo valor sempre está entre 0 e 1. Quanto 

maior o valor apurado, maior o nível de confiabilidade da escala testada. O valor 

considerado adequado para o Alpha de Cronbach é de 0,700. Todavia, quando o 

estudo está tratando de escalas em desenvolvimento e que ainda não foram testadas 

em outros estudos, valores de 0,600 e superiores são aceitáveis. Quando o valor do 

Alpha de Cronbach se aproxima muito de 1,0, isso pode significar que a escala 

utilizada possui mais indicadores do que o necessário ou que alguns indicadores são 

redundantes entre si (Pestana & Gageiro 2000; Hair et al., 2009 e Morgan & Griego, 

1998). 

 

3.6.1.7 Validade convergente 

 

A validade convergente também é verificada para cada construto, pois é necessário 

que cada um deles realmente reflita o conceito teórico que representa. A validade 

convergente pode ser entendida como aquela que atesta que determinado construto 

realmente é formado por um grupo de indicadores, os quais possuem uma relação 

consistente entre si de tal forma que compõem um único construto, o qual representa 

um único conceito. Assim, os indicadores que formam o construto devem apresentar 

um alto nível de correlação entre si, além de altos valores para as cargas fatoriais, de 
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sorte que eles representam o construto que pode ser medido por esses indicadores 

(Hair et al., 2009; Malhotra, 2001; Bagozzi; Yi; Phillips, 1991). 

 

A verificação da validade convergente ocorre a partir do cálculo do valor de dois 

parâmetros. O primeiro deles é a variância média extraída (AVE), calculada a partir 

da soma do valor ao quadrado da carga fatorial de cada um dos indicadores dividido 

pelo número de fatores. O valor de referência para a AVE é de 0,500 ou mais. Isso 

significa que o conjunto de indicadores é capaz de explicar pelo menos a metade da 

variância apresentada pelo construto (HAIR et al., 2009). O segundo parâmetro é a 

confiabilidade composta (CC), cujos valores alcançados devem ser acima de 0,700. A 

confiabilidade composta representa a consistência interna dos indicadores de uma 

escala e que representam um construto. A CC também considera o valor das cargas 

fatoriais de cada construto. Todavia, diferentemente da AVE, o nível de erro de 

mensuração dos indicadores em relação ao construto também é considerado (HAIR 

et al., 2009). 

 

3.6.1.8 Validade discriminante 

 

A validade discriminante é examinada para todos os construtos, pois eles também 

podem ser excludentes entre si para poderem ser representados por meio da 

modelagem de equações estruturais. A não existência de validade discriminante 

indica que os construtos não são diferentes entre si e que, na verdade, se referem ao 

mesmo conceito teórico a partir da avaliação dos respondentes do questionário. Ou 

seja, são redundantes entre si. Por conseguinte, o nível de correlação entre os 

construtos presentes em um modelo deve ser baixo (Hair et al., 2009; Kline, 2005; 

Malhotra, 2001; Bagozzi; YI; Phillips, 1991). 

 

A validade discriminante pode ser averiguada a partir da comparação entre os valores 

da raiz quadrada da variância média extraída dos construtos, com o valor da 

correlação entre todos os pares de construtos que formam o modelo (HAIR et al., 

2009). É necessário ressaltar que mesmo que os valores da raiz quadrada da AVE 

dos construtos sejam superiores ao valor da correlação entre esses construtos, existe 

um “teto” para que a validade discriminante possa ser aceita. Mais especificamente, 

caso o valor da correlação entre um par de construtos seja igual ou superior a 0,85, a 
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validade discriminante não é alcançada, mesmo se o valor da raiz quadrada da AVE 

dos dois construtos for superior ao valor da correlação entre eles. Em suma, valor de 

correlação entre um par de construtos acima de 0,85 sugere que não existe validade 

discriminante entre eles (Anderson; Gerbing, 1988). 

 

3.6.1.9 Verificação do Common Method Bias 

 

Este tipo de verificação é importante, pois pode haver um viés de resposta pelos 

entrevistados em virtude de que as pessoas que avaliam suas características 

pessoais são as mesmas que avaliam sua propensão comportamental no futuro. 

 

Um dos aspectos a serem considerados nesta dissertação é que todos os construtos 

foram mensurados com base no autorrelato dos respondentes. Nesse caso, a 

possibilidade da ocorrência do Common Method Bias (CMB) é maior, o que gera uma 

inflação na associação entre os construtos (Conway & Lacey, 2010). O CMB é mais 

forte em pesquisas nas quais os construtos utilizados – percepções, opiniões, 

avaliações e afins – para prever outros construtos (comportamentos, intenções 

comportamentais, etc.) são respondidos pelos mesmos respondentes e coletados da 

mesma forma, no mesmo contexto e por meio de itens com as mesmas características 

(Podsakoff, MacKenzie, & Lee, 2003). 

 

Basicamente, existem duas formas principais de tratamento da ocorrência da CMB: 

tratamento estatístico dos dados; e adequação do projeto de pesquisa a práticas 

adequadas para minimizar a ocorrência desse problema (MacKenzie & Podsakof, 

2012). Ou seja, o pesquisador possui duas maneiras principais de diminuir os efeitos 

possíveis da ocorrência do CMB: por meio de aspectos metodológicos e de técnicas 

de pesquisa usadas para minorar a ocorrência da CMB; ou por meio da utilização de 

testes estatísticos. Para os propósitos desta dissertação, realizou-se o Harman's 

Single-Factor Test, cujo objetivo é o de identificar a ocorrência ou não dos efeitos do 

CMB nos dados obtidos a partir da sua coleta. De acordo com Fuller et al. (2016), 

trata-se do teste mais usado para esse tipo de identificação. Para realizá-lo, basta 

realizar uma análise fatorial exploratória com todos os indicadores de todos os 

construtos juntos e parametrizar para que o software utilizado (no caso desta 

dissertação, o SPSS v.23) gere somente um fator. Caso o valor da variância total 
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explicada por esse único fator seja superior a 50%, atesta-se a ocorrência do 

Commom Method Bias (Fuller et al., 2016; Podsakoff et al., 2003). 

 

3.6.1.10 Validade nomológica 

 

A validade nomológica examina as relações causais preconizadas pela teoria e 

representadas por meio da definição de hipóteses estatisticamente significativas e, 

portanto, gerencialmente válidas (Malhotra, 2012). Ou seja, ocorre a partir do uso da 

técnica de modelagem de equações estruturais (SEM).  

 

Funciona como se realizasse análises fatoriais exploratórias e regressões lineares 

múltiplas concomitantemente. Assim, ao invés de se fazer várias regressões lineares 

para se descobrir o coeficiente de caminho (beta padronizado) para cada uma das 

relações causais ou hipóteses de um modelo, basta realizar uma modelagem de 

equações estruturais.  

 

O mesmo é válido para as análises fatoriais exploratórias, as quais podem ser todas 

realizadas por intermédio de uma modelagem de equações estruturais. 

Consequentemente, mediante a utilização dessa técnica é possível testar todas as 

relações presentes em um modelo hipotético representadas pelas hipóteses 

desenvolvidas para esse fim (Hair et al., 2009; Kline, 2005). 

 

É importante lembrar o aspecto da violação da normalidade. O método de estimação 

utilizado para executar a modelagem de equações estruturais deve ser robusto para 

a violação da normalidade. O método escolhido para esta dissertação foi o Maximum 

Likelihood (ML), que, em princípio, é robusto para amostras que não possuem 

distribuição normal (Hair et al., 2009).  

 

3.6.2 Pesquisa qualitativa  

 

Nesta fase da pesquisa, adotou-se a técnica de análise de conteúdo, que, segundo 

Bauer (2007), produz inferências de um texto focal para seu contexto social de forma 

objetiva. O autor a considera uma técnica híbrida, com características tanto 

qualitativas quanto quantitativas.  
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Sampaio e Lycarião (2021, p. 17) explicam: 

Análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa científica baseada em 
procedimentos sistemáticos, intersubjetivamente validados e públicos para 
criar inferências válidas sobre determinados conteúdos verbais, visuais ou 
escritos, buscando descrever, quantificar ou interpretar certo fenômeno em 
termos de seus significados, intenções, consequências ou contextos. 

 

Para alcançar os objetivos determinados nesta pesquisa, a escolha da análise de 

conteúdo mostrou-se adequada. Assim, após a transcrição, a tabulação e a 

categorização dos dados coletados nas entrevistas com os docentes, por meio do 

roteiro de entrevista (APÊNDICE C), as falas foram analisadas de acordo com o 

arcabouço teórico da pesquisa. Em seguida, elaboraram-se os mapas de 

categorização, utilizando o software Infogram e o gerador de nuvem de palavras 

WordCloud. 

 

De acordo com Franco (2018); Vala (2003); Bauer e Gaskell (2002), a fragmentação 

de textos para averiguar anormalidades nos dados, permitindo um tratamento 

apropriado ao material coletado, caracteriza-se como análise de conteúdo.  

 

Franco (2008, p. 12) afirma que a mensagem pode ser “verbal (oral ou escrita), 

gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocada”.  

 

Bardin (2016, p. 20), reconhece: “Por detrás de um discurso aparente simbólico e 

polissêmico esconde-se um sentido que convém desbravar”. 

 

A análise de conteúdo é um método empírico que depende da interpretação que se 

objetiva alcançar com a pesquisa, não existindo “coisa pronta”, e sim algumas regras 

básicas e fases para sua implementação (Bardin, 2016).  

 

De acordo com Bardin (2016) e Franco (2018), as fases da análise de conteúdo podem 

se basear em três eixos temáticos: Leitura flutuante, Exploração do material e 

Tratamento e interpretação dos resultados (Figura 6). 



61 

 

 
 

 

Figura 6 
Análise de conteúdo – Metodologia de Franco (2018) Bardin (2016) 
Fonte: Adaptada de Mendes, R. M., & Miskulin, R. G. S. (2017, p. 1051). A análise de conteúdo como 
uma metodologia. Cadernos de Pesquisa, 47(165), 1044-1066. Recuperada de 
https://dx.doi.org/10.1590/198053143988 

https://dx.doi.org/10.1590/198053143988
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3.3 Modelo de pesquisa – Propensão ao empreendedorismo – construção de 
um modelo confirmatório proposto por Braum (2018) 

 

Sob o contexto da investigação sobre a propensão ao empreendedorismo o 

arcabouço teórico proposto pelo modelo utilizado por Braum (2018) foi adotado nessa 

dissertação e aplicado na prática no âmbito educacional com a intenção de 

compreender como os cursos de Psicologia, Administração, Gastronomia, Gestão 

Financeira e Marketing influenciam a propensão ao empreendedorismo na percepção 

dos alunos e professores da Faculdades Promove. Sua finalidade não foi testar os 

modelos, e sim averiguar, por meio de pesquisa quantitativa e qualitativa, a propensão 

ao empreendedorismo dessa instituição de ensino superior. 

 

A Figura 7 traduz o modelo adaptado neste estudo. 

 

 
Figura 7 
Modelo de propensão ao empreendedorismo Braum (2018) 
Fonte: Braum, L. M. dos S. (2018). Propensão ao empreendedorismo: construção de um modelo 
confirmatório (Tese de Doutorado da Universidade Nove de Julho - UNINOVE, São Paulo, SP, Brasil) 
Recuperado de http://repositorio.uninove.br/xmlui/handle/123456789/1472 

 

Braum (2018) utilizou em seus estudos, simultaneamente, os métodos qualitativo e 

quantitativo (Creswell, 2007). Na etapa qualitativa, foram interpretadas e analisadas 
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as definições e a operacionalização da propensão ao empreendedorismo. O uso de 

métodos mistos pode ser adotado, uma vez que, ao iniciar uma pesquisa quantitativa, 

pode haver a necessidade de adotar a pesquisa qualitativa como complemento 

(Creswell, 2007). Na etapa quantitativa, empregou-se a análise multivariada de dados 

(Hair et al., 2009). Para a consecução do objetivo deste estudo, seguiram-se os 

passos sugeridos por DeVellis (2016), mais especificamente: determinar claramente 

o que se pretende mensurar; gerar um pool de itens; determinar o formato de 

mensuração (escala de verificação); revisar o conjunto de itens inicial por especialistas 

(validade de conteúdo); considerar a inclusão de itens de validação (validade de 

construto); testar os itens em uma amostra compatível com a qual se destinará a 

escala; avaliar os itens; e otimizar a extensão da escala (reduzir a quantidade de 

itens). 

 

3.8 Síntese da metodologia 
 

A Tabela 7 apresenta uma síntese metodológica adotada para a investigação do tema 

de estudo. 

 

Tabela 7 
Síntese da metodologia 

Objetivos 
específicos 

Autores 
Coleta de dados 
Análise de dados 

Identificar como o 
empreendedorismo 

está inserido no 
plano pedagógico 

da instituição. 

(2018); Albert Shapero (1975); Aveni (2014); Baggio e 
Baggio (2014); Borland (1974); Cantillon (1755); Cantillon 
(1975); Consoni (2016); David McClelland (1961); Dolabella 
(2008); Dornelas (2012); Drucker (1970); Drucker (1985); 
Drucker (1992); Drucker (2008); Duarte (2013); Dunkelberg 
e Cooper (1982); Elias (2001); Esteves (2018); Fernandes 
(2013); Filion (1991); Filion (1999); Filion (2009); Gasse 
(1977); GEM (2020); Gifford Pinchot III (1983); Gomes et al., 
(2014); Hisrich (1981); Hisrich e Peter (2004); Hornaday e 
Aboud (1971); Howard Stevenson (2000); Jean Baptiste Say 
(1832); Joseph Schumpeter (1934); Julien (2010); Karl 
Hampton Vesper (1988); Kenneth Knight (1967); Landström 
e Benner (2010); Landström, Harirchi, Aström (2012); 
Liberato (2007); Liles (1974); Lima, Polo e Matos (2009); 
Louis Jacques Filion (2000); Luecke (2007); Max Weber 
(1905); McClelland (1961); Mesquita (2016); Oliveira, 
Vasconcelos e Jeunon (2015); Palmer (1971); Pickle (1964); 
Say (1816); Schumpeter (1982); Sexton (1980); Shane e 
Venkataraman (2000); Souza (2013); Timmons (1978); 
Valei, Wilkinson e Amâncio (2008); Vergara e Silva (2014); 
Welsh e White (1981); Winter (1973); Zambon (2021).  

Pesquisa quantitativa 
– questionário 
(Escala de 
propensão ao 
empreendedorismo: 
um modelo 
confirmatório, Braum 
2013) Apêndice B) e 
Análise estatística 
descritiva. 
 
Pesquisa qualitativa 
– entrevista 
(Apêndice C) Análise 
de conteúdo. 

Identificar as 
estratégias usadas 
para desenvolver o 
empreendedorismo 

continua 
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Conclusão 

Identificar de que 
forma essas ações 
foram planejadas e 

implementadas. 

Acúrcio e Andrade (2009); Andrade & Torkomian (2001); 
Bae, Qian, Miao e Fiet (2014); Bateman e Crant (1993); 
Braum (2018); Braum e Nassif (2018); Brazeal (1993); 
Budner (1962); Chelariu, Brashear e Zait (2008); Coan 
(2011); Esteves (2018); Deci e Ryan (2000); Forlani e Mullins 
(2000); Hair et al., (2009); Khanduja e Kaushik (2009); Kirby, 
Kirby e Lewis (2002); Martens e Freitas (2006); Mesquita 
(2016); Mitchelmore e Rowley (2010); Oliveira, Melo e 
Muylder (2016); Rotter (1966) Silva e Bardagi (2016); Smith, 
Conley, Smith e McElwee (2016). 

Pesquisa quantitativa 
– questionário 
(Escala de 
propensão ao 
empreendedorismo: 
um modelo 
confirmatório, Braum 
2013) Apêndice B) e 
Análise estatística 
descritiva. 
 
Pesquisa qualitativa 
– entrevista 
(Apêndice C) Análise 
de conteúdo. 

Identificar 
dificuldades e 

facilidades 
encontradas na 

implementação do 
empreendedorismo 

Identificar de que 
forma os resultados 
são mensurados. 

Identificar a 
propensão dos 

alunos a 
empreenderem a 

partir das ações da 
instituição. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, procede-se à apresentação e discussão dos resultados obtidos 

mediante a coleta de dados das pesquisas quantitativa e qualitativa, considerando: 

caracterização da IES pesquisada (APÊNDICE B), perfil demográfico, estatística 

descritiva, outliers, teste de normalidade, unidimensionalidade, confiabilidade, 

validade convergente, validade discriminante, Common Method Bias e validade 

nomológica; resultados referentes à fase qualitativa do estudo; discussão dos 

resultados. 

 

4.1 Resultados da pesquisa 

 

Este tópico aborda: caracterização da empresa pesquisada, perfil demográfico; e 

resultados relacionados à análise estatística do estudo. 

 

4.1.1 Caracterização da empresa pesquisada 

 

As Faculdades Promove foram inauguradas em abril de 1999, em Belo Horizonte. 

Tinham por objetivo preparar profissionais para as novas configurações econômicas, 

tecnológicas e comportamentais do mundo contemporâneo. O primeiro curso que 

ofereceram foi o de Administração. Em 2001, implantaram o curso de Comunicação e 

inauguraram a Unidade Sete Lagoas, com cursos de Administração, Comunicação e 

Turismo. Em agosto de 2003, fundaram em Belo Horizonte a Faculdades de Direito 

Promove. Em janeiro de 2005, ampliaram suas instalações, inaugurando novas sedes 

no Centro de Belo Horizonte e no Centro de Sete Lagoas. A localização privilegiada e 

suas modernas instalações, com auditórios, laboratórios de informática, fotografia, 

vídeo e rádio, salas de aulas equipadas com TV e DVD, ar-condicionado e cadeiras 

estofadas, biblioteca com cerca de 25 mil livros, empresa júnior, agência experimental 

e núcleo de prática jurídica, traduzem a preocupação da instituição com o bem-estar 

dos alunos e com seu crescimento permanente. Em 2015, após autorização do MEC, 

absorveram os cursos de Tecnologia da Informação ofertados pela Faculdades 

Infórium de Tecnologia, sua parceira, que no mesmo ano acabou por se tornar 

instituição com a marca Promove. 
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Em continuidade a seu desenvolvimento, as Faculdades Promove lançaram novos 

cursos de graduação tecnológica, estabelecendo-se, também, no oferecimento de 

cursos superiores de curta duração, para atender à crescente demanda por 

qualificação rápida e de qualidade. Nesse contexto, crescem sustentadas pela 

qualidade de seu ensino, que se tornou sua marca e reflexo de trabalho realizado por 

educadores comprometidos com o projeto pedagógico. 

 

Desde a sua fundação, as Faculdades Promove têm consolidado o seu moderno 

projeto pedagógico, que capacita seus alunos a atuarem de forma consistente e 

empreendedora no mercado de trabalho. Por meio de aulas dinâmicas, com temas 

atuais e relevantes, o aluno desenvolve habilidades para trabalhar em pequenas, 

médias e grandes empresas, públicas ou privadas, ou gerenciar seu próprio 

empreendimento e sua carreira.  

 

4.1.2 Resultados da etapa quantitativa 

 

A partir dos tratamentos dos dados, a amostra chegou à sua composição final. Nesta 

seção descreve-se as características dos 123 respondentes que formam a amostra. 

 

A Tabela 8 refere-se ao aceite do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. 

 

Tabela 8 
Adesão ao Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

Variáveis Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Aceito 123 100 

Não aceito 0 0 

Total 123 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Os resultados mostram total adesão ao Termo de Consentimento Livre Esclarecido, 

condição inicial para participação nesta pesquisa.  

 

A Tabela 9 discrimina os respondentes segundo o gênero. 
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Tabela 9 
Distribuição dos respondentes segundo o gênero 

Gênero Frequência absoluta Frequência relativa 

Feminino 76 61,8% 
Masculino 47 38,2% 

Total 175 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Em termos demográficos, observou-se o predomínio do sexo feminino sobre o 

masculino: 61,8% contra 38,2%. 

 

A Tabela 10 expressa os resultados concernentes à faixa etária dos alunos. 

 

Tabela 10 
Distribuição dos respondentes por faixa etária 

Faixa etária Frequência absoluta Frequência relativa 

18-21 anos 16 13,0% 
21-25 anos 40 32,5% 
26-30 anos 27 22,0% 
31-35 anos 15 12,2% 
Acima de 36 anos 25 20,3% 

Total 123 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

Os resultados indicam uma população jovem, com predominância da faixa de 21 a 25 

anos, com 32,5%, seguida da faixa de 26 a 30 anos, com 22%. 

 

A Tabela 11 mostra os resultados quanto o estado civil dos alunos.  

 

Tabela 11 
Distribuição dos respondentes segundo o estado civil 

Estado civil Frequência absoluta Frequência relativa 

Solteiro(a) 76 61,8% 
Casado(a) 29 23,6% 
Divorciado 9 7,3% 
União estável 6 4,9% 
Prefiro não informar 3 2,4% 

Total 123 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Dentre os 123 respondentes, 61,8% são solteiros 23,6% são casados. 
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A Tabela 12 distribui os respondentes segundo a escolaridade. 

 

Tabela 12 
Distribuição dos respondentes segundo a escolaridade 

Escolaridade Frequência absoluta Frequência relativa 

Graduação 64 52,0% 
Ensino médio 34 27,6% 
Ensino técnico 18 14,6% 
Outros 7 5,7% 

Total 123 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

O nível escolar predominante foi graduação, com 52,0%, seguido de ensino médio, 

com 27,6%.  

 

A Tabela 13 classifica os respondentes quanto à renda. 

 

Tabela 13 
Distribuição dos respondentes segundo a renda mensal (SM = R$ 1.192,40) 

Renda Frequência absoluta Frequência relativa 

De 1 a 4 (SM) 108 87,8% 
De 5 a 8 (SM) 12 9,8% 
De 9 a 12 (SM) 3 2,4% 

Total 123 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Situam-se na faixa de 1 a 4 salários mínimos 87,8% dos respondentes, seguida da 

faixa de 5 a 8 salários mínimos, com 9,8%.  

 

A Tabela 14 traduz os resultados referente à atuação profissional dos alunos. 

 

Tabela 14 
Distribuição dos respondentes segundo a atuação profissional 

Atuação profissional Frequência absoluta Frequência relativa 

Emprego forma. 59 48,0% 
Outras opções 26 21,1% 
Profissional autônomo 25 20,3% 
Funcionário Público. 7 5,7% 
Profissional Liberal. 6 4,9% 

Total 123 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
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Prevaleceu o emprego formal, apontado por 48,0%, seguido de outras opções, com 

21,1%. 

 

A Tabela 15 mostra o tipo de instituição de ensino cursado pelos alunos.  

 

Tabela 15 
Distribuição dos respondentes segundo a rede de ensino em que estudaram. 

Rede de ensino Frequência absoluta Frequência relativa 

Estadual 63 51,2% 
Privada 22 17,9% 
Mista 18 14,6% 
Municipal 18 14,6% 
Federal 2 1,6% 

Total 123 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Os resultados mostram que anteriormente o aluno estudou na rede estadual (51,2%) 

seguindo-se a rede privada (17,9%) e a mista e a municipal (14,6%, cada uma).  

 

A Tabela 16 classifica os alunos quanto ao curso de graduação em que se 

matriculados na Faculdades Promove.  

 

Tabela 16 
Distribuição dos respondentes segundo o curso em que estão matriculados.  

Curso em que estão matriculados Frequência absoluta Frequência relativa 

Psicologia 83 59,3% 
Administração 21 17,0% 
Gastronomia 20 16,2% 
Gestão Financeira 5 4,0% 
Marketing 4 3,3% 

Total 123 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

Predomina o curso de alunos de Bacharelado em Psicologia, com 59,3%, seguido de 

Administração, com 17,0%. 
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4.1.3 Análise estatística 

 

Os resultados desta fase do estudo foram analisados à luz da escala de propensão 

ao empreendedorismo (2018), testada por Braum e Nassif, voltada à proposição de 

um estudo confirmatório dos construtos sobre empreendedorismo. 

 

4.1.3.1 Análise de dados ausentes (missing e outlier) 

 

A análise de dados quantitativa se inicia com o tratamento dos dados. Pelo fato de o 

formulário de coleta de dados não aceitar dados em branco, não houve a necessidade 

de verificar a ocorrência e os possíveis tratamentos para os dados faltantes. O passo 

inicial consistiu na identificação e retirada dos outliers multivariados, haja vista que a 

maioria das análises estatísticas baseou-se em técnicas de estatística multivariada. 

Optou-se então por trabalhar somente com os outliers multivariados, haja vista que 

eles também englobam os outliers uni variados.  

 

Para identificar os outliers multivariados, procedeu-se ao cálculo da Distância D2 de 

Mahalanobis em todos os registros da amostra. Esse valor foi comparado com o valor 

do teste do X2 (qui-quadrado) com a significância de 0,001 e o número de graus de 

liberdade igual ao número de variáveis paramétricas utilizadas nas análises 

estatísticas multivariadas.  

 

Os valores da distância D2 de Mahalanobis que superiores ao valor do teste do qui-

quadrado foram classificados como outliers multivariados.  

 

Nesta pesquisa o número de variáveis paramétricas foi de 56 variáveis. Portanto, o 

valor alcançado pelo teste do X2 foi de 94,46. 

 

A Tabela 54 exposta no APÊNDICE D, mostra o valor da distância D2 de Mahalanobis 

para cada um dos elementos da amostra. Isso possibilitou comparar esse valor com 

o teste do X2 e identificar os outliers multivariados. Os resultados indicam a presença 

de somente um outlier, que é o registro 34 da amostra. A partir de sua identificação 

desse registro e retirada da amostra, esta passou a ter 123 elementos.  
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4.1.3.2 Verificação da normalidade 

 

Nesta seção apresenta-se a verificação da normalidade ou não da amostra. 

 

A Tabela 55 exibida no APÊNDICE E mostra os resultados alcançados, constatando-

se que a amostra não possui uma distribuição normal. Isso ocorre porque o p-valor é 

estatisticamente significativo, rejeitando a hipótese Ho para todas as variáveis 

testadas, a qual se refere a uma distribuição normal. A consequência desse resultado 

é que todas as técnicas estatísticas multivariadas deverão ser robustas para seu uso 

em amostras que violem a normalidade.  

 

4.1.3.3 Estatística descritiva 

 
Esta etapa da pesquisa envolve a análise da frequência de cada um dos indicadores 

de todos os construtos presentes no modelo a ser testado. O primeiro construto, 

propensão ao empreendedorismo, tem seus resultados são apresentados na Tabela 

19. 

 

No APÊNDICE F (Tabela 56) encontra-se a análise da sequência de dados do 

construto empreendedorismo para cada um dos seus indicadores mostra que existe 

uma consistência de opinião por parte dos respondentes sobre propensão ao 

empreendedorismo. Em sua maioria, consideram fortemente a possibilidade de serem 

empreendedores.  

 

Em termos de frequência, todos os indicadores apresentam a maioria das respostas 

para as assertivas que significam a concordância dos respondentes com as 

afirmativas apresentadas para eles. Mais especificamente, verifica-se que as opções 

“7-8” e “9-10” representam a grande maioria de todas as respostas assinaladas pelos 

respondentes.  

 

Tal resultado deve ser ressaltado porque para todos os indicadores a opção preferida 

pelos elementos da amostra foi a opção com maior nível de concordância possível: 9-

10. As médias alcançadas podem ser classificadas como altas, apresentando valores 

entre 7,09 para o indicador “Prefiro remuneração variável em um negócio próprio do 
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que salário fixo como empregado” e 8,72 para o indicador “Caso eu me esforce o 

suficiente, acredito que posso ter um negócio próprio no futuro”. 

 

O próximo construto a ser analisado foi o comportamento inovador (Tabela 57) e 

elencado no APÊNDICE G, no caso do comportamento inovador, os resultados 

sugerem que os respondentes avaliaram que possuem comportamentos inovadores. 

Todos os cinco indicadores apresentaram uma grande maioria (muitas vezes acima 

de 80%) de respostas assinaladas para as opções de concordância (opções “7-8” e 

“9-10”).  

 

Além disso, para todos os indicadores – com exceção de “Eu desenvolvo novas 

formas de executar tarefas”, cuja a opção mais assinalada foi a “9-10”, a qual indica o 

maior nível de concordância possível disponível para os entrevistados.  

 

Um aspecto a ser destacado é que os indicadores relacionados às ideais inovadores 

ou à capacidade de fazer diferente e superar obstáculos foram os que apresentaram 

maior nível de concordância.  

 

Todavia, o desenvolvimento de novas formas de fazer as coisas apresentou o menor 

nível de concordância. As ideias e as intenções inovadoras foram mais “fortes” do que 

o comportamento atual dos respondentes.  

 

No caso de se ter as duas primeiras opções de resposta, ambas representando o 

maior nível de discordância possível, elas não foram escolhidas por nenhum 

respondente.  

 

A análise do valor das médias alcançadas pelos indicadores revelou que os valores, 

novamente, podem ser considerados altos, sendo avaliados entre 7,65 pontos, “Eu 

me considero uma pessoa inovadora”, e 8,20 pontos, “Eu sou capaz de criar formas 

de superar obstáculos para implementar novas ideias”.  

 

O próximo construto descrito, além de seus indicadores foi necessidade de autonomia, 

cujos resultados estão presentes na Tabela 17. 
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Tabela 17 
Necessidade de autonomia 

Indicador 
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D
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F % F % F % F % F % F % 

Eu faço as coisas 
do meu jeito. 

7,00 2 1,6 9 7,4 45 34,2 35 28,5 32 26 123 100 

Mesmo que as 
pessoas 
discordem, eu 
mantenho as 
opiniões que 
formei. 

6,52 10 8,2 14 11,4 30 24,4 43 35 26 21 123 100 

Minhas decisões 
serão embasadas 
nas coisas que eu 
quero fazer, 
independentemente 
do que outras 
pessoas querem 
que eu faça. 

6,52 8 6,5 14 11,4 36 29,2 37 30 28 22,7 123 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

A análise da Tabela 17 permite concluir que para o construto necessidade de 

autonomia existe uma maior diversidade de respostas em comparação com os dois 

anteriores.  

 

Os resultados alcançados indicam que ainda assim existe maior percepção dos 

respondentes concordando com as três afirmativas sobre a necessidade de 

autonomia.  

 

Todavia, ao contrário do que ocorreu anteriormente, as opções mais assinaladas não 

foram aquelas que correspondem ao nível mais alto de concordância.  

 

Apesar disso, ao considerar a análise das opções de concordância, entre o número 7 

e o 10 verifica-se que sua frequência é bem próxima entre todos os três indicadores 

que compõem este construto.  

 

Esses resultados se refletem nos valores da média obtidos para os três indicadores, 

os quais são mais baixos do que os dois construtos anteriores. Mais especificamente, 



74 

as médias variaram entre 6,52 “Mesmo que as pessoas discordem, eu mantenho as 

opiniões que formei “, “Minhas decisões serão embasadas nas coisas que eu quero 

fazer, independentemente do que outras pessoas querem que eu faça”, e 7,00 “Eu 

faço as coisas do meu jeito”. 

 

Em seguida, analisou-se o construto, cujos resultados estão presentes na Tabela 18.  

 
Tabela 18 
Necessidade de realização 

Indicador 
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F % F % F % F % F % F % 

Eu estou disposto a 
trabalhar 
arduamente para 
alcançar minhas 
metas de carreira. 

8,59 1 0,8 3 2,4 11 8,9 29 23,6 79 64,2 123 100 

Ter objetivos cada 
vez mais altos é 
importante para 
mim. 

8,28 2 1,6 3 2,4 18 14,7 31 25,2 69 56,1 123 100 

Eu sou uma pessoa 
que gosta de 
desafios. 

8,24 2 1,6 4 3,2 11 9 44 35,8 62 50,4 123 100 

Eu gosto de 
situações nas quais 
posso descobrir o 
quanto sou capaz 
de desenvolver as 
atividades a mim 
atribuídas. 

8,43 4 3,3 1 0,8 14 11,4 30 24,4 74 60,2 123 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Em relação à necessidade de realização, os resultados indicam que existe alta 

percepção da necessidade realizar-se profissionalmente. Mais especificamente, os 

respondentes gostam de desafios e de metas, assim como de se superarem e de 

desenvolver suas atividades. A opção mais marcada pelos entrevistados foi aquela 

referente ao maior nível de concordância possível 9-10 pontos.  

 

Todos os indicadores apresentam resultados bem próximos, considerando todas as 

opções de concordância com mais de 80% para todos eles. Ressalta-se que a 

realização possui um nível bem mais alto de concordância para os respondentes do 
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que a autonomia. Esse resultado é interessante e útil para os gestores escolares, 

principalmente no que tange ao incentivo do empreendedorismo dentro das IES. Isso 

se reflete nos valores médios alcançados pelos indicadores, pois todos os seus 

valores são acima de 8 pontos e o indicador com maior valor é aquele relacionado ao 

“trabalho duro para alcançar as suas metas de carreira”. 

 

A Tabela 19 apresenta os resultados alcançados para o construto proatividade e seus 

indicadores. 

 

Tabela 19 
Proatividade 

Indicador 
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F % F % F % F % F % F % 

Eu visualizo meus 
sonhos e busco 
estratégias para 
alcançá-los. 

8,57 1 0,8 3 2,4 12 9,8 30 24,4 77 62,6 123 100 

Quando traço um 
objetivo crio 
alternativas para 
atingi-lo. 

8,54 0 0 5 4 10 8,2 33 26,8 75 61 123 100 

Não espero 
soluções prontas 
para os problemas, 
eu crio alternativas 
para resolvê-los. 

7,89 0 0 6 4,9 20 16,2 47 38,2 50 40,7 123 100 

Eu tenho a 
tendência de tomar 
a iniciativa para 
começar novos 
projetos. 

7,72 1 0,8 8 6,6 27 21,9 35 28,5 52 42,3 123 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

A maior média identificada foi para o construto “Eu visualizo meus sonhos e busco 

estratégias para alcançá-los” com uma Média de 8,54; 
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A autoeficácia foi outro construto pesquisado considerando a percepção dos alunos 

sobre a sua capacidade em atingir os seus objetivos (Tabela 20). 

 

Tabela 20 
Autoeficácia 

Indicador 
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D
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F % F % F % F % F % F % 

Eu posso alcançar 
os objetivos que 
tracei para mim. 

8,55 1 0,8 1 0,8 11 8,9 39 31,8 71 57,7 123 100 

Mesmo que alguém 
se oponha, consigo 
encontrar formas 
para alcançar o que 
eu quero. 

8,15 1 0,8 3 2,4 18 14,7 42 34,1 59 48 123 100 

Eu sou capaz de 
defender meus 
interesses 
pessoais. 

8,46 0 0 1 0,8 16 13 36 29,3 70 56,9 123 100 

Quando defino 
objetivos 
importantes para 
mim, eu consigo 
alcançá-los. 

8,34 0 0 3 2,4 13 10,5 46 37,5 61 49,6 123 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

O construto mostrou que os respondentes possuem alto nível de autoeficácia. As 

respostas que indicam algum nível de concordância com o conteúdo dos indicadores 

estão, em sua grande maioria, muitas vezes, acima de 80%, restritas às opções das 

alternativas “7-8” e “9-10”. Para o indicador “ 

 

Os valores das médias dos indicadores desse construto também são coerentes com 

os resultados das frequências, pois todos possuem média acima de 8 pontos. 

Novamente, essa é uma das características dos respondentes que devem ser levadas 

em consideração pelos gestores das atividades e disciplinas de empreendedorismo 

nas IES.  

 

O foi outro construto pesquisado considerando a percepção dos alunos sobre sua 

própria importância para atingir os seus objetivos (Tabela 21). 
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Tabela 21 
Lócus de controle interno 

Indicador 
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F % F % F % F % F % F % 

As minhas 
conquistas 
dependem do meu 
próprio esforço. 

8,15 3 2,4 6 4,9 13 10,6 39 31,8 62 50,4 123 100 

Com esforço, as 
pessoas podem 
determinar seu 
próprio destino. 

8,06 5 4 4 3,2 14 13,8 34 27,7 63 51,3 123 100 

Tanto o sucesso 
quanto o fracasso 
são resultados 
diretos do 
comportamento dos 
próprios indivíduos. 

7,46 5 4 8 6,5 23 18,7 41 33,4 46 37,4 123 100 

Se você terá ou 
não o seu próprio 
negócio dependerá 
de você, pois a 
sorte terá pouca ou 
nenhuma 
influência. 

7,25 5 4,1 8 6,6 33 26,8 38 30,8 39 31,7 123 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Outra característica dos respondentes mensurada nesta dissertação refere-se ao 

lócus de controle interno. A Tabela 21 mostra que, tal como ocorreu com algumas 

características dos respondentes mensuradas nesta dissertação, os resultados 

indicam um alto nível de concordância com o conteúdo presente nos indicadores dos 

construtos. Ou seja, os respondentes. Novamente, a opção mais assinalada pelos 

entrevistados foi a “9-10”, que se refere ao nível mais alto de concordância em relação 

à afirmativa da questão.  

 

No caso das médias de cada um dos indicadores, os valores estão entre 7,25 e 8,15. 

“Se você terá ou não o seu próprio negócio dependerá de você, pois a sorte terá pouca 

ou nenhuma influência” e “O indicador com a menor média foi As minhas conquistas 

dependem do meu próprio esforço” respectivamente. 
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O Lócus de controle externo é outro construto que faz parte do modelo. Seus 

resultados estão presentes na Tabela 22. 

 

Tabela 22 
Lócus de controle externo 

Indicador 
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D
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F % F % F % F % F % F % 

Quando eu consigo 
o que quero, 
geralmente é 
porque tive sorte. 

3,95 45 36,6 29 23,6 23 18,7 18 14,6 8 6,5 123 100 

Se você tem ou 
não o perfil para os 
negócios depende 
de quão sortudo 
você é. 

3,33 58 47,2 30 24,4 19 15,4 13 10,6 3 2,4 123 100 

Não importa o 
quanto uma pessoa 
trabalhe, ela irá 
conquistar apenas 
o que lhe está 
destinado. 

3,23 65 52,8 22 17,9 19 15,5 10 8,1 7 5,7 123 100 

O que acontece 
com as pessoas 
não tem relação 
com o que elas 
fazem, pois o que 
acontece 
simplesmente 
acontece. 

3,10 65 52,9 28 22,8 14 11,3 10 8,2 6 4,8 123 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Além do lócus de controle interno, nesta dissertação foi avaliado o lócus do controle 

externo. Todavia, diferentemente do resultado obtido pelo construto anterior, os 

respondentes consideram  que os valores estão entre 3,10 e 3,95  “O que acontece 

com as pessoas não tem relação com o que elas fazem, pois o que acontece 

simplesmente acontece” e “Quando eu consigo o que quero, geralmente é porque tive 

sorte” concomitantemente 

 

A Tabela 23 apresenta o construto Tolerância à ambiguidade 
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Tabela 23 
Tolerância à ambiguidade 

Indicador 
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F % F % F % F % F % F % 

Eu gosto de 
resolver problemas 
que permitam 
diferentes 
interpretações. 

7,01 11 9 11 9 22 17,9 38 30,8 41 33,3 123 100 

Situações em que 
não tenho todas as 
informações para 
decidir me 
estimulam a 
encontrar 
diferentes 
soluções. 

7,28 4 3,2 12 9,8 26 21,2 36 29,2 45 36,6 123 100 

Gosto de 
problemas cuja 
solução pode gerar 
diferentes 
resultados 
dependendo da 
forma que eu 
adotar para 
resolvê-lo. 

7,16 6 4,8 10 8,2 25 20,3 42 22,7 40 32,5 123 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Os resultados indicam que respondentes consideram os valores médios entre 7,01 e 

7,28 para as variáveis “Eu gosto de resolver problemas que permitam diferentes 

interpretações” e “Situações em que não tenho todas as informações para decidir me 

estimulam a encontrar diferentes soluções” respectivamente. 

 

A Tabela 24 refere-se ao construto Intolerância à ambiguidade 
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Tabela 24 
Intolerância à ambiguidade 

Indicador 
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Um bom trabalho é 
aquele no qual o 
que deve ser feito e 
como deve ser feito 
estão definidos 
claramente. 

6,96 8 6,5 12 9,8 22 17,9 45 36,6 36 29,3 123 100 

Não gosto de 
situações em que 
as regras de 
solução não 
estejam claramente 
definidas. 

6,88 10 8,1 11 9 28 15,5 36 29,2 38 30,9 123 100 

Me sinto 
desconfortável 
quando preciso 
resolver um 
problema sem 
informações 
suficientes para 
sua solução. 

6,62 12 9,8 21 17 16 13 32 26 42 34,2   

Quanto mais 
claramente 
definidas são as 
regras de um 
trabalho, melhor ele 
é. 

7,57 8 6,6 5 4 22 17,8 31 25,3 57 46,3 123 100 

Não me sinto 
confiante quando 
necessito lidar com 
situações em que 
as soluções são 
vagas. 

6,36 9 7,3 21 17,1 24 19,5 42 34,2 27 21,9 123 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Os resultados são, em grande medida, diferentes da expectativa, em virtude dos 

resultados obtidos pelo construto anterior. Mais especificamente, os respondentes 

possuem boa tolerância em relação à ambiguidade. No caso do construto intolerância 

à ambiguidade, verifica-se o mesmo resultado.  

 

Apesar de a intensidade da concordância ser menor – basta considerar o valor da 

média obtido para os dois construtos – em relação aos indicadores, os respondentes 

também são intolerantes em relação à ambiguidade. Mais de 50% de todas as 
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respostas para cada um dos indicadores estão dentro do conjunto de alternativas 

entre “7-8” e “9-10”. Todavia, a frequência das respostas para a alternativa “7-8” é a 

mais alta para o último indicador e possui alta frequência – em comparação com os 

outros construtos – para essa alternativa. Assim, os valores médios dos indicadores 

do construto intolerância à ambiguidade varia entre 6,36 pontos e 7,57 pontos, sendo 

o menor valor obtido para o último indicador  

 

A Tabela 25 avalia o construto Propensão ao risco. 

 

Tabela 25 
Propensão ao risco 
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F % F % F % F % F % F % 

Eu me vejo como 
uma pessoa que 
gosta de assumir 
riscos. 

6,36 9 7,3 21 17 30 24,3 39 31,7 24 19,7 123 100 

Investimentos de 
risco, com potencial 
de retorno alto, me 
atraem. 

5,46 26 21,1 16 13 32 26 30 24,4 19 15,5 123 100 

Eu vejo riscos como 
uma oportunidade de 
ganhar dinheiro. 

5,52 24 19,6 19 15,5 32 26 31 25,1 17 13,8 123 100 

Costumo ver os 
riscos como um 
desafio. 

6,18 20 16,3 12 9,7 28 22,7 32 26,1 31 25,2 123 100 

Eu assumo riscos 
para colocar meus 
projetos em prática. 

6,11 18 14,6 10 8,1 36 29,3 35 28,5 24 19,5 123 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

O construto propensão também faz parte do modelo testado nesta dissertação. Os 

resultados alcançados mostram que os respondentes possuem respostas um pouco 

divergentes em relação à propensão ao risco. Alguns indicadores, como  

 

apresentaram mais de 50% de concordância a partir das respostas nas opções “7-8” 

e “9-10”.  
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De outro lado, os indicadores não alcançaram esse valor. Isso se manifesta nos 

valores médios desses indicadores, os menores – 6,11; 5,52 e 5,46, respectivamente. 

 

A Tabela 26 analisa o construto Aversão ao risco.  

 

Tabela 26 
Aversão ao risco 

Indicador 
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F % F % F % F % F % F % 

Prefiro evitar 
riscos. 

6,13 22 17,9 9 7,4 32 26 26 21,1 34 27,6 123 100 

Entre uma vida 
rotineira e 
imprevisível, eu 
prefiro a rotineira. 

5,87 22 17,9 15 12,2 31 25,2 29 23,6 26 21,1 123 100 

Me vejo como 
uma pessoa que 
não gosta de 
assumir riscos. 

5,46 21 17,1 21 17,1 34 27,6 33 26,8 14 11,4 123 100 

Não estou 
disposto a investir 
em projetos que 
envolvam riscos. 

4,66 30 24,4 30 24,4 32 26 21 17 10 8,2 123 100 

Se tivesse 
dinheiro para 
investir, preferiria 
a caderneta de 
poupança por ser 
um investimento 
mais seguro. 

4,2 19 39,8 17 13,9 28 22,7 16 13 13 10,6 123 100 

Quando eu penso 
na palavra risco, 
já fico imaginando 
as perdas. 

4,98 

31 25,3 24 19,5 29 23,5 22 17,9 17 13,8 

123 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

O último construto analisado foi aversão ao risco (Tabela 26). Por conseguinte, os 

valores médios são um pouco inferiores àqueles aferidos para a propensão ao risco, 

com valores entre 4,22 e 6,13 pontos. 
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4.1.3.4 Análise fatorial exploratória − unidimensionalidade 

 

A primeira análise utilizando-se técnicas de estatística multivariada foi a análise 

fatorial exploratória (AFE), a qual examina se cada um dos construtos apresentados 

até o momento é realmente formado por somente um fator. Ou seja, se eles são 

realmente unidimensionais. Como o objetivo da realização da análise fatorial 

exploratória foi verificar se cada um dos construtos é realmente composto por somente 

um fator, optou-se por utilizar como método de extração a fatoração por componentes 

principais, que é o mais indicado na situação descrita conforme preconizado por Hair 

et al. (2009). 

 

Caso ocorra a situação na qual um construto seja formado por mais de um fator, tona-

se necessária a realização de uma rotação ortogonal pelo método Varimax para 

facilitar a identificação acerca de qual fator cada um dos indicadores realmente faz 

parte.  

 

A Tabela 27 analisa o construto autoeficácia.  

 

Tabela 27 
Resultados da AFE para o construto autoeficácia 

Indicador Carga fatorial Comunalidade 

Eu posso alcançar os objetivos que tracei para mim. 0,687 0,472 
Mesmo que alguém se oponha, consigo encontrar formas 
para alcançar o que eu quero. 

0,796 0,634 

Eu sou capaz de defender meus interesses pessoais. 0,862 0,743 

Quando defino objetivos importantes para mim, eu 
consigo alcançá-los. 

0,795 0,632 

Variância explicada  62,03% 

KMO 0,765 

Teste de esfericidade de Bartlett 
X2 148,730 
df 6 

Sig. 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

A análise dos resultados alcançados, apesar de os pressupostos da análise fatorial 

serem atendidos, mostra que o valor da comunalidade para o primeiro indicador do 

construto autoeficácia (“Eu posso alcançar os objetivos que tracei para mim”) 

apresenta valor abaixo de 0,500, abaixo, portanto, do valor sugerido por Hair et al. 

(2009). A análise fatorial exploratória foi realizada novamente para esse construto, a 

partir da retirada do primeiro indicador.  
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A Tabela 28 exibe os resultados alcançados para essa nova análise fatorial 

exploratória. 

 

Tabela 28 
Resultados da AFE para o construto autoeficácia 

Indicador Carga fatorial Comunalidade 

Mesmo que alguém se oponha, consigo encontrar formas 
para alcançar o que eu quero. 

0,820 0,673 

Eu sou capaz de defender meus interesses pessoais. 0,887 0,787 
Quando defino objetivos importantes para mim, eu 
consigo alcançá-los. 

0,821 0,674 

Variância explicada  71,12% 

KMO 0,681 

Teste de esfericidade de Bartlett 
X2 115,944 
df 3 

Sig. 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Os dados exibidos pela Tabela 28 revelam que o construto autoeficácia é formado por 

somente uma dimensão. Além disso, os valores da comunalidade e da carga fatorial 

para todos os indicadores estão de acordo com os parâmetros de referência – valor 

mínimo de 0,500 para a comunalidade e de 0,700 para a carga fatorial (Hair et al., 

2009). Outro aspecto a ser observado é que o valor da variância explicada também é 

superior ao valor mínimo considerado válido de 60% (Hair et al., 2009).  

 

Por fim, todos os três pressupostos para se considerar os resultados obtidos pela AFE 

válidos foram atendidos. Todas as três correlações existentes entre os três 

indicadores desse construto são estatisticamente significativas.  

 

O valor do Teste do KMO é de 0,681, estando, portanto, acima do valor mínimo de 

0,600. Há de se considerar, ainda, o valor do teste de esfericidade de Bartlett, cujo p-

valor é igual a 0,000. 

 

A Tabela 29 analisa o construto aversão ao risco. 
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Tabela 29 
Resultados da AFE para o construto aversão ao risco. 

Indicador Carga fatorial Comunalidade 

Prefiro evitar riscos. 0,785 0,616 
Entre uma vida rotineira e imprevisível, eu prefiro a rotineira. 0,686 0,471 
Me vejo como uma pessoa que não gosta de assumir riscos. 0,855 0,732 
Não estou disposto a investir em projetos que envolvam riscos. 0,869 0,755 
Se tivesse dinheiro para investir, preferiria a caderneta de 
poupança por ser um investimento mais seguro. 

0,643 0,413 

Quando eu penso na palavra risco, já fico imaginando as 
perdas. 

0,818 0,668 

Variância explicada  60,93% 

KMO 0,871 

Teste de esfericidade de Bartlett 
X2 343,006 
df 15 

Sig. 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

Tal como ocorreu com o construto a autoeficácia, existem indicadores cujos valores 

da comunalidade são inferiores a 0,500.  

 

Os indicadores “Entre uma vida rotineira e imprevisível, eu prefiro a rotineira” e “Se 

tivesse dinheiro para investir, preferiria a caderneta de poupança por ser um 

investimento mais seguro” foram retirados do construto aversão ao risco e uma nova 

análise fatorial exploratória foi efetuada (Tabela 30). 

 

Tabela 30 
Resultados da AFE para o construto aversão ao risco. 

Indicador 
Carga 
fatorial 

Comunalidade 

Prefiro evitar riscos. 0,822 0,675 
Me vejo como uma pessoa que não gosta de assumir riscos. 0,898 0,806 
Não estou disposto a investir em projetos que envolvam 
riscos. 

0,884 0,781 

Quando eu penso na palavra risco, já fico imaginando as 
perdas. 

0,823 0,677 

Variância explicada  73,47% 

KMO 0,826 

Teste de esfericidade de Bartlett 
X2 256,099 
df 6 

Sig. 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Os resultados alcançados na Tabela 30 para essa nova AFE mostram que o construto 

aversão ao risco é composto por somente um fator, indicando sua 

unidimensionalidade. Todos os pressupostos foram atendidos. 
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Verifica-se que o valor do Teste KMO é superior a 0,800 e que o teste de esfericidade 

de Bartlett alcançou um valor de 0,000. No caso das correlações, todas as seis 

existentes entre os indicadores do construto são estatisticamente significativas.  

 

Em relação aos valores das cargas fatoriais e das comunalidades, observa-se que 

todos eles estão acima de 0,800 e de 0,650, respectivamente. A variância explicada 

é de mais de 73%, o que também é considerado adequado por Hair et al. (2009). 

 

A Tabela 31 apresenta os resultados para o construto comportamento inovador. 

 

Tabela 31 
Resultados da AFE para o construto comportamento inovador. 

Indicador Carga fatorial Comunalidade 

Eu procuro novas formas para fazer as coisas. 0,837 0,700 

Eu costumo ter ideias sobre como as coisas poderiam ser 
melhoradas. 

0,853 0,728 

Eu me considero uma pessoa inovadora. 0,864 0,747 

Eu desenvolvo novas formas de executar tarefas. 0,897 0,805 

Eu sou capaz de criar formas de superar obstáculos para 
implementar novas ideias. 

0,827 0,683 

Variância explicada  73,27% 

KMO 0,858 

Teste de Esfericidade de Bartlett 
X2 398,087 
df 10 

Sig. 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

A análise da Tabela 31 mostra que esse construto é formado por somente uma 

dimensão. Todavia, ao contrário do que ocorreu com os construtos anteriores, o 

comportamento inovador não apresentou nenhum indicador com valores abaixo de 

0,500 para a comunalidade.  

 

No caso do valor das cargas fatoriais, todos estão acima de 0,800, o que pode ser 

considerado como adequado.  
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O valor da variância explicada também está acima do valor do ponto de corte, que é 

de 60%. Todos os pressupostos para se considerar os resultados obtidos válidos 

foram atendidos.  

 

O valor do teste de esfericidade de Bartlett foi igual a 0,000 e o valor do teste KMO foi 

de 0,858. Por fim, todas as dez correlações entre todos os indicadores do construto 

são estatisticamente significativas. 

 

A Tabela 32 exibe os resultados obtidos para o construto intolerância à ambiguidade. 

 
Tabela 32 
Resultados da AFE para o construto intolerância à ambiguidade. 

Indicador Carga fatorial Comunalidade 

Um bom trabalho é aquele no qual o que deve ser feito e como 
deve ser feito estão definidos claramente. 

0,756 0,571 

Não gosto de situações em que as regras de solução não 
estejam claramente definidas. 

0,857 0,735 

Me sinto desconfortável quando preciso resolver um problema 
sem informações suficientes para sua  solução. 

0,884 0,782 

Quanto mais claramente definidas são as regras de um trabalho, 
melhor ele é. 

0,840 0,706 

Não me sinto confiante quando necessito lidar com situações 
em que as soluções são vagas. 

0,762 0,580 

Variância Explicada  67,48% 

KMO 0,817 

Teste de esfericidade de Bartlett 
X2 327,249 
df 10 

Sig. 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Para o construto intolerância à ambiguidade, os resultados obtidos são muito bons. 

Somente uma dimensão foi gerada e todos os valores para a carga fatorial e para a 

comunalidade são adequados e estão acima dos valores mínimos considerados como 

referência. Além disso, o valor de 67,48% para a variância explicada é aceitável para 

esse parâmetro. Todos os pressupostos foram atendidos. Assim, todas as dez 

correlações existentes entre os cinco indicadores são estatisticamente significativas. 

O valor do teste de esfericidade de Bartlett possui um sig igual a 0,000 e o valor do 

Teste do KMO está acima do mínimo de 0,600, considerável como aceitável. 

 

A Tabela 33 analisa o construto lócus de controle externo. 
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Tabela 33 
Resultados da AFE para o construto lócus de controle externo. 

Indicador Carga fatorial Comunalidade 

Quando eu consigo o que quero, geralmente é porque tive sorte. 0,891 0,794 
Se você tem ou não o perfil para os negócios depende de quão 
sortudo você é. 

0,878 0,770 

Não importa o quanto uma pessoa trabalhe, ela irá conquistar 
apenas o que lhe está destinado. 

0,839 0,703 

O que acontece com as pessoas não tem relação com o que 
elas fazem, pois o que acontece simplesmente. acontece 

0,875 0,765 

Variância explicada  75,84% 

KMO 0,805 

Teste de Esfericidade de Bartlett 
X2 291,565 
df 6 

Sig. 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

A Tabela 33 mostra que o construto lócus de controle externo é formado por somente 

um fator. Isso indica que ele é unidimensional. Os valores das comunalidades e das 

cargas fatoriais são aceitáveis, porque são maiores do que os valores mínimos 

considerados como valores de referência. O mesmo ocorre com a variância explicada, 

a qual está acima de 75%. Todas as seis correlações entre os três indicadores são 

estatisticamente significativas e o valor do teste de esfericidade de Bartlett e o valor 

do KMO apresentam valores também aceitáveis. Por conseguinte, pode-se considerar 

que todos os pressupostos para considerar válidos os resultados obtidos a partir 

dessa AFE foram satisfeitos. 

 

A Tabela 34 contém os resultados alcançados para o construto lócus de controle 

interno.  

 

Tabela 34 
Resultados da AFE para o construto lócus de controle interno. 

Indicador Carga fatorial Comunalidade 

As minhas conquistas dependem do meu próprio esforço 0,730 0,532 
Com esforço, as pessoas podem determinar seu próprio 
destino 

0,893 0,797 

Tanto o sucesso quanto o fracasso são resultados diretos 
do comportamento dos próprios indivíduos 

0,870 0,758 

Se você terá ou não o seu próprio negócio dependerá 
de você, pois a sorte terá pouca ou nenhuma influência 

0,801 0,642 

Variância explicada  68,22% 

KMO 0,792 

Teste de esfericidade de Bartlett 
X2 209,358 
df 6 

Sig. 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
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O construto Lócus de controle interno é unidimensional, conforme mostra a Tabela 39. 

Todos os pressupostos atendidos para validar os resultados da análise fatorial foram 

satisfeitos. Assim, todas as três correlações possíveis entre todos os indicadores do 

construto são estatisticamente significativas.  

 

Além disso, os valores do teste KMO e do teste de esfericidade de Bartlett apresentam 

valores coerentes com os requisitos exigidos. Por fim, o valor da variância explicada 

é pouco superior a 68% e os valores das cargas fatoriais e das comunalidades estão 

acima dos valores de 0,700 e 0,500, respectivamente. 

 

A Tabela 35 analisa a necessidade de autonomia, a partir da análise fatorial 

exploratória. 

 

Tabela 35 
Resultados da AFE para o construto necessidade de autonomia. 

Indicador Carga fatorial Comunalidade 

Eu faço as coisas do meu jeito. 0,628 0,395 
Mesmo que as pessoas discordem, eu mantenho as 
opiniões que formei. 

0,890 0,792 

Minhas decisões serão embasadas nas coisas que eu 
quero fazer, independentemente do que outras pessoas 
querem que eu faça. 

0,887 0,786 

Variância explicada  65,72% 

KMO 0,595 

Teste de esfericidade de Bartlett 
X2 109,028 
df 3 

Sig. 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

A análise da Tabela 35 mostra que o indicador “Eu faço as coisas do meu jeito” 

apresenta um baixo valor para a comunalidade. Além disso, o valor do teste do KMO 

também se mostra inadequado, pois está abaixo de 0,600. Assim, optou-se por retirar 

o primeiro indicador e realizar uma nova análise fatorial exploratória para esse 

construto.  

 

A Tabela 36 apresenta os resultados da AFE para o construto necessidade de 

autonomia. 
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Tabela 36 
Resultados da AFE para o construto necessidade de autonomia. 

Indicador Carga fatorial Comunalidade 

Mesmo que as pessoas discordem, eu mantenho as 
opiniões que formei 

0,930 0,865 

Minhas decisões serão embasadas nas coisas que eu 
quero fazer, independentemente do que outras pessoas 
querem que eu faça 

0,930 0,865 

Variância explicada  86,48% 

KMO 0,500 

Teste de esfericidade de Bartlett 
X2 91,579 
df 1 

Sig. 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

A partir de uma nova análise fatorial exploratória, constatou-se que os valores 

alcançados para a carga fatorial e para a comunalidade foram adequados. Além disso, 

foi gerado somente um fator e o valor da variância explicada é de mais de 86%. No 

caso do valor do teste do KMO, o valor padrão é de 0,500 quando existem somente 

dois indicadores envolvidos no cálculo da análise fatorial exploratória. Os outros dois 

pressupostos para a realização da análise fatorial exploratória foram também 

atendidos. 

 

A Tabela 37 analisa o construto necessidade de realização.  

 

Tabela 37 
Resultados da AFE para o construto necessidade de realização. 

Indicador Carga fatorial Comunalidade 

Eu estou disposto a trabalhar arduamente para alcançar 
minhas metas de carreira. 

0,795 0,632 

Ter objetivos cada vez mais altos é importante para mim. 0,840 0,706 

Eu sou uma pessoa que gosta de desafios. 0,778 0,605 

Eu gosto de situações nas quais posso descobrir o 
quanto sou capaz de desenvolver as atividades a mim 
atribuídas. 

0,834 0,696 

Variância explicada  65,98% 

KMO 0,743 

Teste de esfericidade de Bartlett 

X2 190,543 
df 6 

Sig. 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
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O construto necessidade de realização também é unidimensional. Os resultados são 

bastante positivos, considerando todos os valores da comunalidade acima de 0,600, 

todos os valores das cargas fatoriais acima de 0,750 e a variância explicada acima de 

65%.  

 

Todos os pressupostos exigidos para se considerar os resultados gerados pela 

análise fatorial exploratória também foram atingidos.  

 

O valor do teste de esfericidade de Bartlett foi de 0,000, o valor do KMO ficou acima 

de 0,743 e todas as seis correlações possíveis entre os quatro indicadores do 

construto mostraram-se estatisticamente significativas.  

 

A Tabela 38 apresenta os resultados obtidos para o construto proatividade. 

 

Tabela 38 
Resultados da AFE para o construto proatividade. 

Indicador Carga fatorial Comunalidade 

Eu visualizo meus sonhos e busco estratégias para 
alcançá-los. 

0,840 0,705 

Quando traço um objetivo crio alternativas para atingi-lo. 0,861 0,742 
Não espero soluções prontas para os problemas, eu crio 
alternativas para resolvê-los. 

0,804 0,647 

Eu tenho a tendência de tomar a iniciativa para começar 
novos projetos. 

0,811 0,657 

Variância explicada  68,78% 

KMO 0,792 

Teste de esfericidade de Bartlett 
X2 204,344 
df 6 

Sig. 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Os resultados da análise indicam que o construto proatividade é composto por 

somente um fator, indicando sua unidimensionalidade. Todos os pressupostos 

considerados para a AFE foram atendidos. O valor do teste do KMO ficou próximo de 

0,800, todas as correlações entre os indicadores do construto mostraram-se 

estatisticamente significativas e o valor do teste de esfericidade de Bartlett possui um 

p-valor igual a 0,000. Os valores da carga fatorial e da comunalidade também se 

mostraram adequados. O mesmo ocorreu com a variância explicada, avaliada em 

mais de 68%. 
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A Tabela 39 analisa o construto propensão ao empreendedorismo. 

 

Tabela 39 
Resultados da AFE para o construto propensão ao empreendedorismo. 

Indicador 
Carga1  

fatorial 1 
Carga1  

fatorial 2 
Comunalidade 

Ter um negócio próprio pode ser uma opção 
para mim no futuro. 

0,859 0,042 0,739 

Acho que começar um negócio próprio é uma 
excelente oportunidade para o meu sucesso 
pessoal. 

0,800 0,228 0,693 

Eu seria capaz de assumir os riscos 
necessários para começar meu próprio negócio. 

0,685 0,230 0,522 

Mesmo que atualmente eu esteja trabalhando 
para outros, acredito que um dia posso ter o 
meu próprio negócio. 

0,861 0,197 0,781 

Já pensei no empreendedorismo como uma 
opção de carreira. 

0,669 0,300 0,538 

Se tivesse oportunidade, preferiria trabalhar por 
conta própria do que ser empregado. 

0,317 0,828 0,786 

Prefiro remuneração variável em um negócio 
próprio do que salário fixo como empregado. 

0,151 0,910 0,850 

Caso eu me esforce o suficiente, acredito que 
posso ter um negócio próprio no futuro. 

0,767 0,321 0,692 

Acredito que eu consiga criar um negócio 
próprio no futuro. 

0,796 0,296 0,722 

Variância explicada  70,24% 

KMO 0,867 

Teste de esfericidade de Bartlett 
X2 694,170 

Sig. 0,000 

Nota1: Os valores das cargas fatoriais se referem aos valores obtidos após a rotação ortogonal pelo 

método Varimax. 
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Considerando as informações contidas na Tabela 39, conclui-se que o construto 

propensão ao empreendedorismo é formado por dois fatores. Ou seja, não é 

unidimensional. O primeiro fator é formado pelos seguintes indicadores: “Ter um 

negócio próprio pode ser uma opção para mim no futuro”, “Acho que começar um 

negócio próprio é uma excelente oportunidade para o meu sucesso pessoal”, “Eu seria 

capaz de assumir os riscos necessários para começar meu próprio negócio”, “Mesmo 

que atualmente eu esteja trabalhando para outros, acredito que um dia posso ter o 

meu próprio negócio“, “Já pensei no empreendedorismo como uma opção de carreira”, 

Caso eu me esforce o suficiente, acredito que posso ter um negócio próprio no futuro” 

e “Acredito que eu consiga criar um negócio próprio no futuro”. Ao fazer a análise do 

conteúdo de cada um dos indicadores, o construto foi renomeado para “propensão ao 

empreendedorismo negócio próprio”, de forma a representar o significado da 
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totalidade desses indicadores. O segundo fator é formado pelos seguintes 

indicadores: “Se tivesse oportunidade, preferiria trabalhar por conta própria do que ser 

empregado” e “Prefiro remuneração variável em um negócio próprio do que salário 

fixo como empregado” Ao fazer a análise do conteúdo de cada um dos indicadores, o 

construto foi renomeado para “propensão ao empreendedorismo não ser empregado”, 

de forma a representar o significado da totalidade dos indicadores citados acima. 

 

O próximo passo consistiu em realizar a análise fatorial exploratória de cada um 

desses novos construtos, para verificar se eles realmente são unidimensionais. 

 

A Tabela 40 analisa o construto propensão ao empreendedorismo negócio.  

 

Tabela 40 
Resultados da AFE para o construto propensão ao empreendedorismo negócio 
próprio. 

Indicador Carga fatorial  Comunalidade 

Ter um negócio próprio pode ser uma opção para mim no 
futuro. 

0,826 0,682 

Acho que começar um negócio próprio é uma excelente 
oportunidade para o meu sucesso pessoal. 

0,828 0,686 

Eu seria capaz de assumir os riscos necessários para 
começar meu próprio negócio. 

0,725 0,525 

Mesmo que atualmente eu esteja trabalhando para outros, 
acredito que um dia posso ter o meu próprio negócio. 

0,881 0,777 

Já pensei no empreendedorismo como uma opção de 
carreira. 

0,732 0,536 

Caso eu me esforce o suficiente, acredito que posso ter um 
negócio próprio no futuro. 

0,832 0,692 

Acredito que eu consiga criar um negócio próprio no futuro. 0,852 0,725 

Variância explicada  66,04% 

KMO 0,877 

Teste de esfericidade de Bartlett 
X2 577,483 
df 21 

Sig. 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Os dados mostrados na Tabela 40 indicam que o construto propensão ao 

empreendedorismo negócio próprio possui somente um fator, o que indica que ele é 

unidimensional. Os valores obtidos para as cargas fatoriais e para as comunalidades 
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mostraram-se adequados, haja vista que são superiores aos valores mínimos exigidos 

de 0,700 e de 0,500, respectivamente (Hair et al., 2009). 

 

Há de se considerar ainda que o valor da variância explicada também é superior ao 

valor mínimo adequado de 60%. Em relação aos pressupostos para a validade dos 

resultados alcançados pela AFE, todos os três pressupostos foram atendidos. Todas 

as 21 correlações presentes entre os sete indicadores deste construto são 

estatisticamente significativas. Além disso, o p-valor do teste de esfericidade de 

Bartlett é igual a 0,000 e o valor do teste de KMO é muito superior ao valor mínimo de 

referência de 0,600. 

 

O próximo passo consistiu em analisar o outro construto gerado a partir da análise 

fatorial do construto “original” propensão ao empreendedorismo. Por conseguinte, 

procedeu-se a uma nova análise fatorial exploratória para o construto propensão ao 

empreendedorismo não ser empregado, cujos resultados são exibidos pela Tabela 41. 

 

Tabela 41 
Resultados da AFE para o construto propensão ao empreendedorismo não ser 
empregado. 

Indicador Carga fatorial  Comunalidade 

Se tivesse oportunidade, preferiria trabalhar por 
conta própria do que ser empregado. 

0,906 0,821 

Prefiro remuneração variável em um negócio 
próprio do que salário fixo como empregado. 

0,906 0,821 

Variância explicada  82,08% 

KMO 0,500 

Teste de esfericidade de Bartlett 
X2 63,896 
df 1 

Sig. 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Tal como ocorreu com o construto anterior, este também é unidimensional. A Tabela 

45 mostra que os valores da comunalidade e da carga fatorial são muito altos e bem 

superiores aos valores de referência. O mesmo ocorre em relação à variância 

explicada, que apresenta um valor acima de 82%. 
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Além disso, todos os três pressupostos foram atendidos. Ressalta-se que quando a 

análise fatorial exploratória possui somente duas variáveis, o valor do Teste KMO 

recebe o valor padrão de 0,500, o que não compromete esse pressuposto. A única 

correlação existente entre os dois indicadores é de 0,642 sendo estatisticamente 

significativa. O valor do teste de esfericidade de Bartlett também é adequado, 

alcançado 0,000. 

 

A Tabela 42 mostra os resultados do construto propensão ao risco.  

 

Tabela 42 
Resultados da AFE para o construto propensão ao risco. 
Indicador Carga fatorial  Comunalidade 

Eu me vejo como uma pessoa que gosta de assumir riscos. 0,699 0,488 

Investimentos de risco, com potencial de retorno alto, me 
atraem. 

0,890 0,793 

Eu vejo riscos como uma oportunidade de ganhar dinheiro. 0,936 0,876 
Costumo ver os riscos como um desafio. 0,879 0,772 
Eu assumo riscos para colocar meus projetos em prática. 0,866 0,750 

Variância explicada  73,59% 

KMO 0,850 

Teste de esfericidade de Bartlett 

X2 452,105 

df 10 

Sig. 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

No caso da propensão ao risco, o primeiro indicador, “Eu me vejo como uma pessoa 

que gosta de assumir riscos”, obteve um valor um pouco abaixo do valor do ponto de 

corte de 0,500, mais flexível para amostras maiores, com mais de 500 respondentes. 

Assim, optou-se por retirá-lo e realizar uma nova análise fatorial exploratória. 

 

A Tabela 43 a seguir apresenta os resultados da AFE. 

 

Tabela 43 
Resultados da AFE para o construto propensão ao risco. 

Indicador Carga fatorial  Comunalidade 

Investimentos de risco, com potencial de retorno alto, me 
atraem. 

0,897 0,804 

Eu vejo riscos como uma oportunidade de ganhar 
dinheiro. 

0,952 0,906 

Costumo ver os riscos como um desafio. 0,902 0,813 
Eu assumo riscos para colocar meus projetos em prática. 0,864 0,746 

Variância explicada  81,74% 

KMO 0,826 

Teste de esfericidade de Bartlett 

X2 399,133 

df 6 

Sig. 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
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A Tabela 43 revela que o construto propensão ao risco é unidimensional. Com a 

retirada do primeiro indicador do construto, verifica-se agora que todos os seus 

indicadores apresentam valor acima de 0,700 para a comunalidade. Algo parecido 

ocorre com os valores das cargas fatoriais, os quais todos são superiores a 0,850. 

Além disso, o valor da variância explicada é superior a 81%.  

 

Os pressupostos para considerar válidos os resultados gerados pela análise fatorial 

exploratória foram atendidos. Assim, todas as seis correlações entre os quatro 

indicadores do construto mostraram-se estatisticamente significativas. O valor do teste 

KMO também atende aos valores mínimos exigidos, assim como o valor do teste de 

esfericidade de Bartlett é igual a 0,000. 

 

A Tabela 44 analisa o construto tolerância à ambiguidade.  

 
Tabela 44 
Resultados da AFE para o construto tolerância à ambiguidade. 

Indicador Carga fatorial Comunalidade 

Eu gosto de resolver problemas que permitam diferentes 
interpretações. 

0,808 0,653 

Situações em que não tenho todas as informações para 
decidir me estimulam a encontrar diferentes soluções. 

0,874 0,764 

Gosto de problemas cuja solução pode gerar diferentes 
resultados dependendo da forma que eu adotar para 
resolvê-lo. 

0,929 0,864 

Variância explicada  76,04% 

KMO 0,653 

Teste de esfericidade de Bartlett 
X2 171,255 
df 3 

Sig. 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

A tolerância à ambuiguidade é um construto unidimensional, composto por somente 

um fator. Todos os valores relacionados a comunalidade, carga fatorial e variância 

explicada estão acima dos valores mínimos recomendados por Hair et al. (2009). 

Todos os pressupostos necessários para a validação dos resultados da análise fatorial 

exploratória foram atendidos. Todas as três correlações presentes entre os três 

indicadores do construto mostraram-se estatisticamente significativos. 
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O valor do teste do KMO também foi adequado – 0,653 – e o sig do teste de 

esfericidade de Bartlett foi igual a 0,000. A análise geral das análises fatoriais 

realizadas para os doze construtos que formam os modelos a serem testados 

revelaram-se muito boas. Somente um construto apresentou mais de uma dimensão 

– propensão ao empreendedorismo – e somente cinco indicadores foram retirados de 

quatro construtos para que os resultados apresentassem valores adequados. 

 

4.1.3.5 Análise de confiabilidade por meio do coeficiente de Cronbach 

 

A partir da verificação da unidimensionalidade de cada um dos construtos, foi possível 

averiguar nesta etapa da análise de dados a confiabilidade das escalas utilizadas para 

medir cada um desses construtos que formam o modelo estrutural testado nesta 

dissertação. A confiabilidade diz respeito à característica da escala utilizada em 

apresentar diferentes resultados para os respondentes que possuem diferentes 

opiniões ou percepções sobre o construto que está sendo mensurado. Assim, 

respondentes que possuem opiniões diferentes deverão assinalar opções diferentes 

quando da avaliação do construto.  

 

Apresentam-se, a seguir, os valores de Alpha de Cronbach, além de seus valores caso 

algum indicador seja retirado da escala elencada no APÊNDICE H (Tabela 59). Assim 

os dados contidos na referida tabela permitem concluir que os resultados alcançados 

para os valores do Alpha de Cronbach são muito positivos.  

 

O menor valor para o Alpha de Cronbach foi 0,765, bem acima do valor mínimo 

aceitável, de 0,600. Em algumas situações, todavia, a retirada do indicador resulta em 

um maior valor para o Alpha de Cronbach. Esse aumento não ultrapassou 5% em 

nenhum dos casos. Ressalta-se, ainda, que, como o valor do AC é bem superior ao 

mínimo exigido para cada um dos construtos, optou-se por manter os construtos e 

seus indicadores sem nenhum tipo de alteração, pelo fato de a análise de 

confiabilidade não buscar obter o maior valor para o Alpha de Cronbach, mas sim 

verificar se esse valor alcançou o valor considerado adequado.  

 

Por fim, pode-se concluir que todas as escalas utilizadas para mensurar cada um dos 

construtos presentes nesta dissertação podem ser classificadas como confiáveis.  
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4.1.3.6 Validade convergente 

 

Outro aspecto sobre os construtos que precisou ser examinado na análise de dados 

foi sua validade convergente.  

 

A Tabela 45 mostra os resultados desses parâmetros.  

 

Tabela 45 
Resultados da AVE e da CC para cada um dos construtos. 

Construto AVE CC 

Autoeficácia 0,579 0,803 
Aversão ao risco 0,653 0,882 
Comportamento inovador 0,704 0,922 
Intolerância à ambiguidade 0,645 0,890 
Lócus de controle externo 0,708 0,906 
Lócus de controle Interno 0,596 0,853 
Necessidade de autonomia 0,730 0,844 
Necessidade de realização  0,600 0,857 
Proatividade 0,603 0,858 
Propensão ao empreendedorismo não ser empregado 0,665 0,796 
Propensão ao empreendedorismo negócio próprio 0,665 0,932 
Propensão ao risco 0,765 0,928 
Tolerância à ambiguidade 0,668 0,854 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

A análise da Tabela 45 permite afirmar que os resultados são muito bons. Nenhum  

construto apresentou valores abaixo de 0,500 para a AVE nem valor abaixo de 0,700. 

Assim, todos possuem validade convergente; ou seja, referem-se ao mesmo conceito 

teórico. Independentemente desta dissertação, essas escalas podem ser utilizadas 

pelos gestores para a mensuração e o acompanhamento das iniciativas, projetos, 

prática e/ou processos de responsabilidade das IES em relação ao incentivo das 

práticas e ao empreendedorismo pelos seus alunos de graduação. Outro aspecto a 

ser considerado é que para a maioria dos construtos – há de se considerar que quatro 

apresentaram a retirada de indicadores – os valores apresentados nas análises de 

frequência e descritivas realmente correspondem à percepção dos respondentes 

acerca dos conceitos teóricos aos quais se referem. 

 

4.1.3.7 Validade discriminante 

 

Como o próprio nome indica, a validade discriminante assegura que dois construtos 

são distintos entre si. Ressalta-se que os valores calculados para as AVEs dos 
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construtos para este teste foram utilizados também para o exame da validade 

discriminante. Além disso, utilizou-se a modelagem de equações estruturais (SEM) 

para calcular o valor das correlações entre os construtos e da raiz quadrada das AVEs 

de todos os construtos considerados (Tabela 59-APÊNDICE I) 

 

4.1.3.8 Verificação do Common method bias 

 

Nesta etapa da pesquisa, procedeu-se à verificação da ocorrência do common method 

bias (CMB). 

 

Essa análise ocorre, em geral, quando os respondentes opinam concomitantemente 

que as causas de um comportamento ou a formação de uma atitude são os mesmos 

e avaliam no mesmo questionário suas intenções comportamentais e sua percepção 

sobre as atitudes.  

 

Assim, pode ocorrer a formação de viés, bem como uma inflação dos valores 

mensurados entre as relações dos indicadores com seus respectivos construtos e 

também entre os construtos. 

 

Nesta dissertação, após a realização da análise fatorial exploratória gerar somente 

um fator, verificou-se que, em princípio, não existe a influência do common method 

bias porque o valor da variância explicada foi de somente 24,48%, ou seja, menos da 

metade do valor considerado como o máximo aceitável de 50%. Todavia, há de se 

considerar que existem construtos que possuem significados totalmente opostos, 

cujos indicadores formam o construto gerado por somente um indicador. Esse fato 

diminui o valor da variância explicada, tornando o Harman's Single-Factor Test menos 

confiável.  

 

4.1.3.7 Validade nomológica 

 

A análise de dados concluiu com a verificação da validade nomológica do modelo 

elaborado para esta dissertação.  
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O modelo estrutural foi calculado e validado por meio do teste de hipóteses e, 

consequentemente, da verificação da significância ou não das relações entre os 

construtos.  

 

A Figura 8 exibe os resultados obtidos a partir da execução da modelagem de 

equações estruturais.  

 

 
 
 
 
 

Nota: *** indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,001. 
** indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,01. 
* indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,05. 
NS indica que a relação não é estatisticamente significativa. 

Figura 8 
Validade nomológica do modelo proposto para propensão ao empreendedorismo 
negócio próprio 
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Os resultados alcançados mostram que a maioria das relações não é estatisticamente 

significativa. Isso se reflete no número de hipóteses apoiadas ou rejeitadas do modelo 

testado.  

 

Constatou-se que a variância explicada pode ser classificada como um grande efeito 

– acima de 26% −, apesar de, considerando os aspectos práticos, o valor de 35,59% 

não ter sido alto, não atingindo nem 50% de toda a capacidade de explicação para o 

construto propensão ao empreendedorismo negócio próprio. Portanto, um aspecto 
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ainda a ser ressaltado é o de que esse modelo possui um grande potencial de 

melhoria, mediante a introdução de novos construtos e a retirada de outros. Outra 

possibilidade seria a utilização de outro construto como variável endógena relacionada 

diretamente à intenção dos alunos ou dos respondentes de se tornarem 

empreendedores em um futuro próximo.  

 

A Tabela 46 mostra os resultados dos testes de hipóteses do modelo de propensão 

ao empreendedorismo.  

 

Tabela 46 
Análise do teste de hipóteses do modelo de propensão ao empreendedorismo 
negócio próprio. 

Hipótese 
Coeficiente 

de 
caminho 

Significância Resultado 

H1 - O comportamento inovador impacta 
positivamente a propensão ao empreendedorismo 
pelos alunos de IES. 

0,285 ** Apoiada 

H2 - A necessidade de autonomia impacta 
positivamente a propensão ao empreendedorismo 
pelos alunos de IES. 

0,149 0,090 NS Rejeitada 

H3 - A necessidade de realização impacta 
positivamente a propensão ao empreendedorismo 
pelos alunos de IES. 

0,203 * Apoiada 

H4 - A proatividade impacta positivamente a 
propensão ao empreendedorismo pelos alunos de 
IES 

0,219 * Apoiada 

H5 - A autoeficácia impacta positivamente a 
propensão ao empreendedorismo pelos alunos de 
IES. 

0,092 0,293 NS Rejeitada 

H6 - O lócus controle interno impacta positivamente 
a propensão ao empreendedorismo pelos alunos de 
IES. 

0,166 0,060 NS Rejeitada 

H7 - O lócus controle externo impacta negativamente 
a propensão ao empreendedorismo pelos alunos de 
IES. 

0,149 0,080 NS Rejeitada 

H8 - A tolerância à ambiguidade impacta 
positivamente a propensão ao empreendedorismo 
pelos alunos de IES. 

0,109 0,185 NS Rejeitada 

H9 - A intolerância à ambiguidade impacta 
negativamente a propensão ao empreendedorismo 
pelos alunos de IES. 

0,128 0,135 NS Rejeitada 

H10 - A propensão ao risco impacta positivamente a 
propensão ao empreendedorismo pelos alunos de 
IES. 

-0,072 0,380 NS Rejeitada 

H11 - A aversão a risco impacta negativamente a 
propensão ao empreendedorismo pelos alunos de 
IES. 

-0,296 ** Apoiada 

Nota: *** indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,001. 
** indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,01. 
* indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,05. 
NS indica que a relação não é estatisticamente significativa. 
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
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Os resultados obtidos mostram que a maioria das hipóteses é rejeitada e que o modelo 

elaborado possui uma validade nomológica parcial. Assim, a propensão ao 

empreendedorismo negócio próprio é influenciada pelo nível do comportamento 

inovador dos alunos, pela sua necessidade de realização, pela sua percepção de 

proatividade e por sua aversão ao risco, a partir do apoio às hipóteses H1, H3, H4 e 

H12. Todas as outras hipóteses foram rejeitadas. É necessário considerar os índices 

de ajuste. Mais especificamente, a realização da modelagem de equações estruturais 

implica a geração dos índices de ajuste, os quais são os responsáveis por indicar se 

o modelo testado é válido ou não.  

 

Os índices de ajuste usados nesta dissertação foram: X²/df (qui-quadrado normado), 

valor do índice de qualidade do ajuste (GFI), valor do índice comparativo de ajuste 

(CFI), valor do índice de Tucker-Lewis (TLI), valor do índice incremental de ajuste (IFI), 

valor do índice de ajuste normado de parcimônia (PNFI) e valor da raiz do erro 

quadrático médio de aproximação (RMSEA).  

 

Novamente, foram feitas duas análises, pois foram gerados dois construtos como 

variáveis dependentes.  

 

A Tabela 47 contém os valores obtidos para os índices de ajuste para o construto 

propensão ao empreendedorismo negócio próprio.  

 

Tabela 47 
Índices de ajuste do modelo proposto. 

Índice de ajuste Valor obtido  
Valor de referência (Hair et 

al., 2009) 

X2/df 2,21 
>1 até 3 e para modelos mais 

complexos até 5 
GFI 0,56 ≥ 0,90 
CFI 0,69 ≥ 0,90 
IFI 0,70 ≥ 0,90 
TLI 0,67 ≥ 0,90 
PNFI 0,53 ≥ 0,60 
RMSEA 0,099 > 0,03 e < 0,08 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

A análise da Tabela 47 mostra que os índices de ajuste apresentam valores 

inadequados, comprometendo a validade do modelo. Somente o indicador qui-

quadrado normado possui um valor considerado aceitável.  
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O construto propensão ao empreendedorismo apresentou dois fatores − ou seja, ele 

é bidimensional. Assim, os resultados apresentados até agora são relativos ao 

construto propensão ao empreendedorismo negócio próprio.  

 

Na sequência, exibem-se os resultados obtidos sobre o construto propensão ao 

empreendedorismo e comenta-se por que ele não é empregado.  

 

A Figura 9 contém alguns dos resultados.  

 

 

Nota: *** indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,001. 
** indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,01. 
* indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,05. 
NS indica que a relação não é estatisticamente significativa. 

Figura 9 
Validade nomológica do modelo proposto para propensão ao empreendedorismo 
não ser empregado  
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Os resultados mostram que, da mesma forma como ocorreu com o construto anterior, 

o fato de o construto propensão ao empreendedorismo não ser empregado decorre 

da constatação de que a grande maioria das relações não é estatisticamente 

significativa, o que gera um grande número de hipóteses rejeitadas em comparação 

com as hipóteses apoiadas. Além disso, o valor da variância explicada é menor ainda 

do que o obtido para o construto propensão ao empreendedorismo negócio próprio, 

com uma redução de aproximadamente de um terço para o construto propensão ao 

empreendedorismo não ser empregado. Em termos teóricos, o percentual de 22,96% 
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pode ser classificado como um poder de explicação médio. Então, existe a 

possibilidade de novos estudos incluírem novos construtos e de retirar outros 

construtos desse modelo proposto, com o intuito de aumentar a validade do modelo.  

 

A Tabela 48 analisa o teste de hipóteses do modelo propensão ao empreendedorismo.  

 
Tabela 48 
Análise do teste de hipóteses do modelo propensão ao empreendedorismo não ser 
empregado. 

Hipótese 
Coeficiente 
de caminho 

Significância Resultado 

H1 - O comportamento inovador impacta positivamente 
a propensão ao empreendedorismo pelos alunos de 
IES. 

0,256 * Apoiada 

H2 - A necessidade de autonomia impacta 
positivamente a propensão ao empreendedorismo pelos 
alunos de IES. 

0,091 0,367 NS Rejeitada 

H3 - A necessidade de realização impacta 
positivamente a propensão ao empreendedorismo pelos 
alunos de IES. 

-0,023 0,824 NS Rejeitada 

H4 - A proatividade impacta positivamente a propensão 
ao empreendedorismo pelos alunos de IES 

-0,096 0,338 NS Rejeitada 

H5 - A autoeficácia impacta positivamente a propensão 
ao empreendedorismo pelos alunos de IES. 

0,215 * Apoiada 

H6 - O lócus controle interno impacta positivamente a 
propensão ao empreendedorismo pelos alunos de IES. 

0,229 * Apoiada 

H7 - O lócus controle externo impacta negativamente a 
propensão ao empreendedorismo pelos alunos de IES. 

0,119 0,225 NS Rejeitada 

H8 - A tolerância à ambiguidade impacta positivamente 
a propensão ao empreendedorismo pelos alunos de 
IES. 

0,010 0,918 NS Rejeitada 

H9 - A intolerância à ambiguidade impacta 
negativamente a propensão ao empreendedorismo 
pelos alunos de IES. 

0,135 0,174 NS Rejeitada 

H10 - A propensão ao risco impacta positivamente a 
propensão ao empreendedorismo pelos alunos de IES. 

0,021 0,830 NS Rejeitada 

H11 - A aversão a risco impacta negativamente a 
propensão ao empreendedorismo pelos alunos de IES. 

-0,120 0,224 NS Rejeitada 

Nota: *** indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,001. 
** indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,01. 
* indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,05. 
NS indica que a relação não é estatisticamente significativa. 
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Em relação ao modelo com a variável dependente propensão ao empreendedorismo 

não ser empregado, os resultados da Tabela 55 possuem semelhanças com aqueles 

obtidos pelo modelo anterior.  

 

Os resultados indicam que o fato de a propensão ao empreendedorismo não ser 

empregado é influenciado pelo nível do comportamento inovador dos alunos, pela sua 
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autoeficácia e pela sua percepção de lócus controle interno, a partir do apoio às 

hipóteses H1, H5 e H6. Todas as outras hipóteses foram rejeitadas.  

 

A Tabela 49 contém os valores obtidos para os índices de ajuste para o construto 

propensão a inovar negócio próprio. 

 

Tabela 49 
Índices de ajuste do modelo proposto. 

Índice de ajuste Valor obtido  
Valor de referência (Hair et 

al., 2009) 

X2/df 2,22 
>1 até 3 e para modelos mais 

complexos até 5 

GFI 0,58 ≥ 0,90 

CFI 0,70 ≥ 0,90 

IFI 0,71 ≥ 0,90 

TLI 0,69 ≥ 0,90 

PNFI 0,54 ≥ 0,60 

RMSEA 0,10 > 0,03 e < 0,08 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Da mesma forma como ocorreu com o modelo anterior, para o modelo com o construto 

endógeno propensão ao empreendedorismo não ser empregado a maioria dos 

indicadores apresentou valores inadequados.  

 

Isso compromete a validade do modelo testado. Somente o indicador qui-quadrado 

normado apresentou valores dentro dos parâmetros considerados adequados.  

 

Esta dissertação também analisou outro modelo no qual foram testadas as hipóteses 

12, 13, 14 e 15, as quais contêm as relações das cadeias nomológicas dos construtos 

em relação à variável dependente propensão ao empreendedorismo.  

 

Com base na Figura 10, discute-se o modelo testado em relação aos valores das 

cargas fatoriais e à significância das relações entre os construtos.  
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Nota: *** indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,001. 
** indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,01. 
* indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,05. 
NS indica que a relação não é estatisticamente significativa. 

Figura 10 
Validade nomológica do segundo modelo proposto 
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Constatou-se que a maioria das relações é estatisticamente significativa, gerando um 

maior número de hipóteses apoiadas do que rejeitadas. Apesar da grande quantidade 

de relações estatisticamente significativas, percebe-se que o valor da variância 

explicada para os construtos endógenos não foi alto. Somente três construtos 

possuem o efeito alto – acima de 26% − em termos teóricos. Apenas o construto 

autoeficácia apresentou uma variância explicada acima de 50%.  

 

A capacidade preditiva do modelo é, em termos teóricos, classificada como alta, haja 

vista que a variância explicada para o construto propensão ao empreendedorismo 

negócio próprio foi de 27,0%. Entretanto, em termos práticos, existe a possibilidade 

de muitas melhorias para esse índice. Assim, apesar de o modelo apresentar muitas 

relações estatisticamente significativas, devem existir outros construtos capazes de 

aumentar o poder de explicação da propensão ao empreendedorismo negócio próprio, 

pois há uma grande margem acima de 27% para ser explicada.  

 

 

0,078NS 

Prop.    Empr. 
Negócio Próprio 

R2 = 27,00% 

Aversão ao 
Risco R2 = 
11,72% 

Comportament
o Inovador R2 = 

39,41% 

Propensão 
ao Risco R2 

= 7,73% 

Autoeficácia 
R2 = 59,22% 

Intolerância à 
Ambiguidade 
R2 = 4,61% 

Necessidade 
de Realização 

Tolerância à 
Ambiguidad
e R2 = 6,49% 
 

Proatividad
e R2 = 
0,59% 

Lócus de 
Controle 
Externo 

Lócus de 
Controle Interno 

Necessidade de 
Autonomia 

0,255* 

0,215* 

0,628*** 

0,342** 

0,278** 

0,770*** 

0,468*** 

-0,101NS 

0,082NS 

0,194* 
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Outra possibilidade é substituir o construto propensão ao empreendedorismo pelo 

construto intenção em empreender, o qual conteria questões sobre a intenção do 

respondente de ser empreendedor em um futuro após sua formatura do curso 

superior. Como algumas relações não são estatisticamente significativas, conclui-se 

que a validade nomológica foi alcançada de forma parcial.  

 

A Tabela 50 analisa os testes de hipóteses.  

 

Tabela 50 
Análise do teste de hipóteses 

Hipótese 
Coeficiente 
de caminho 

Significância Resultado 

H12: A necessidade de realização impacta 
positivamente o comportamento do consumidor, o 
qual impacta positivamente a propensão ao 
empreendedorismo pelos alunos de IES. 

0,468 *** Apoiada 

H13: O lócus de controle externo impacta 
positivamente a intolerância à ambiguidade que 
impacta positivamente a aversão ao risco que por 
sua vez impacta negativamente a propensão ao 
empreendedorismo pelos alunos de IES. 

-0,101 0,256 NS Rejeitada 

H14: O lócus de controle interno impacta 
positivamente a tolerância à ambiguidade que 
impacta positivamente a propensão ao risco que por 
sua vez impacta positivamente a propensão ao 
empreendedorismo pelos alunos de IES. 

0,082 0,335 NS Rejeitada 

H15: A necessidadede autonomia impacta 
positivamente a proatividade que impacta 
positivamente a autoeficácia que por sua vez 
impacta positivamente a propensão ao 
empreendedorismo pelos alunos de IES. 

0,194 * Rejeitada 

Nota: *** indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,001. 
** indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,01. 
* indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,05. 
NS indica que a relação não é estatisticamente significativa. 
n. d. indica que esses valores não foram calculados em virtude de problemas de confiabilidade da 
escala utilizada para medir o construto experiência negativa. 
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

A análise da Figura 10 e da Tabela 50 revela que somente H12 é apoiada. No caso 

de H13 e H14, a sequência das relações entre os construtos é estatisticamente 

significativa, mas o último construto da cadeia nomológica dessas duas hipóteses não 

é estatisticamente significativa em relação ao construto propensão ao 

empreendedorismo negócio próprio.  
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O ponto positivo é que, apesar de não haver efeito significativo entre os construtos 

aversão ao risco e propensão ao empreendedorismo negócio próprio, o sinal do 

coeficiente de caminho é o correto − ou seja, negativo.  

No caso de H15, apesar do impacto significativo da autoeficácia sobre propensão ao 

empreendedorismo negócio próprio, a cadeia nomológica “falha” na relação não 

significativa entre necessidade de autonomia e proatividade. Assim, H15 é rejeitada. 

 

O próximo passo consistiu em verificar os índices de ajuste desse novo modelo. 

Novamente, foram feitas duas análises, haja vista que foram gerados dois construtos 

como variáveis dependentes.  

 

A Tabela 51 contém os valores obtidos para os índices de ajuste para o construto 

propensão ao empreendedorismo negócio próprio.  

 

Tabela 51 
Índices de ajuste do modelo proposto. 

Índice de ajuste Valor obtido  Valor de referência (Hair et al., 2009) 

X2/df 2,04 
>1 até 3 e para modelos mais 

complexos até 5 

GFI 0,60 ≥ 0,90 

CFI 0,74 ≥ 0,90 

IFI 0,74 ≥ 0,90 

TLI 0,72 ≥ 0,90 

PNFI 0,561 ≥ 0,60 

RMSEA 0,092 > 0,03 e < 0,08 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Os resultados obtidos indicam que o modelo proposto possui problemas de validade. 

Novamente, somente o índice de ajuste do Qui-Quadrado Normado possui um valor 

capaz de ser avaliado como aceitável. 

 

A próxima análise refere-se aos resultados alcançados para o construto propensão ao 

empreendedorismo não ser empregado. 

 

A Figura 11 expressa os resultados referente a validade nomológica segundo o 

modelo proposto. 
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Figura 11 
Validade nomológica do segundo modelo proposto 
Nota: *** indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,001. 
** indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,01. 
* indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,05. 
NS indica que a relação não é estatisticamente significativa. 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

A Figura 11 apresenta os resultados alcançados para o modelo com o construto 

propensão ao empreendedorismo não ser empregado. Novamente, constatou-se que 

a maioria das relações é estatisticamente significativa e que o número de hipóteses 

apoiadas supera o das rejeitadas. Diante disso, pode-se concluir que a validade 

nomológica foi alcançada de forma parcial para esse modelo.  

 

Em relação à variância explicada de cada um dos construtos endógenos, os 

resultados são muito parecidos com os do modelo anterior com o construto propensão 

ao empreendedorismo não ser empregado. Ou seja, somente um construto 

apresentou um valor de R2 acima de 50% e os valores não apresentaram diferenças 

acima de 1% entre os dois modelos. Somente dois construtos possuem uma variância 

explicada que pode ser classificada como “alta“ – comportamento inovador e 

autoeficácia.  
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0,099NS 
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Contudo, a única diferença substancial ocorre justamente com o construto propensão 

ao empreendedorismo não ser empregado em relação ao construto propensão ao 

empreendedorismo negócio próprio, em que o primeiro apresenta uma variância 

explicada de 10,4% − classificada em termos teóricos como efeito médio − e o 

segundo o valor de 27,0%.  

 

Por conseguinte, existe uma grande lacuna “explicativa”, a qual pode ensejar novas 

pesquisas para aumentar esse valor da variância explicada para a principal variável 

dependente do modelo.  

 

A Tabela 52 analisa o teste de hipóteses.  

 

Tabela 52 
Análise do teste de hipóteses 

Hipótese 
Coeficiente 
de caminho 

Significância Resultado 

H12: A necessidade de realização impacta 
positivamente o comportamento do consumidor, o 
qual impacta positivamente a propensão ao 
empreendedorismo pelos alunos de IES. 

0,216 * Apoiada 

H13: O lócus de controle externo impacta 
positivamente a intolerância à ambiguidade que 
impacta positivamente a aversão ao risco que por 
sua vez impacta negativamente a propensão ao 
empreendedorismo pelos alunos de IES. 

-0,034 0,741 NS Rejeitada 

H14: O lócus de controle interno impacta 
positivamente a tolerância à ambiguidade que 
impacta positivamente a propensão ao risco que por 
sua vez impacta positivamente a propensão ao 
empreendedorismo pelos alunos de IES. 

0,099 0,324 NS Rejeitada 

H15: A necessidadede autonomia impacta 
positivamente a proatividade que impacta 
positivamente a autoeficácia que por sua vez 
impacta positivamente a propensão ao 
empreendedorismo pelos alunos de IES. 

0,213 0,052 NS Rejeitada 

Nota: *** indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,001. 
** indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,01. 
* indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,05. 
NS indica que a relação não é estatisticamente significativa. 
n. d. indica que esses valores não foram calculados em virtude de problemas de confiabilidade da 
escala utilizada para medir o construto experiência negativa. 
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Os resultados obtidos para o construto propensão ao empreendedorismo não ser 

empregado é bastante similar aos encontrados para o construto propensão ao 

empreendedorismo negócio próprio.  
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A análise da Figura 11 e da Tabela 52 permite concluir que somente H12 é apoiada. 

No caso de H13 e H14, a sequência das relações entre os construtos é 

estatisticamente significativa, mas o último construto da cadeia nomológica dessas 

duas hipóteses não é estatisticamente significativo em relação ao construto propensão 

ao empreendedorismo não ser empregado.  

 

O ponto positivo é que, apesar de não haver efeito significativo entre aversão ao risco 

e propensão ao empreendedorismo não ser empregado, o sinal do coeficiente de 

caminho é o correto, ou seja, negativo. A única diferença entre os dois modelos refere-

se ao resultado de H15, em que o impacto da autoeficácia sobre propensão ao 

empreendedorismo não ser empregado não é significativo. A cadeia nomológica 

“falha” também na relação não significativa entre necessidade de autonomia e 

proatividade. Assim, H15 também é rejeitada.  

 

A Tabela 53 contém os valores obtidos para os índices de ajuste para o construto 

propensão a inovar negócio próprio. 

 

Tabela 53 
Índices de ajuste do modelo proposto. 

Índice de ajuste Valor obtido  Valor de referência (Hair et al., 2009) 

X2/df 2,00 
>1 até 3 e para modelos mais 

complexos até 5 
GFI 0,62 ≥ 0,90 
CFI 0,76 ≥ 0,90 
IFI 0,76 ≥ 0,90 
TLI 0,74 ≥ 0,90 
PNFI 0,577 ≥ 0,60 
RMSEA 0,09 > 0,03 e < 0,08 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Os dados disponibilizados pela Tabela 53 indicam que, da mesma forma como 

ocorreu para o construto propensão ao empreendedorismo negócio próprio, no caso 

de o construto propensão ao empreendedorismo não ser empregado os índices de 

ajuste também não possuem valores que possam ser considerados adequados. A 

exceção fica por conta do índice do quadrado normado. Por conseguinte, a validade 

do modelo é prejudicada. Pode-se afirmar que esses resultados dos índices de ajuste 

podem ser considerados como limitações sobre a validade de cada um desses 
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modelos.  

 

4.2 Resultados da etapa qualitativa 

Nesta seção, apresenta-se os resultados coletados em entrevista que deu origem à 

análise de conteúdo. 

 

4.2.1 Caracterização dos entrevistados 
 

Os participantes das entrevistas envolveram 1 coordenadora de administração, 1 

coordenadora de psicologia,  coordenadores do NOP- Núcleo de Orientação 

Psicopedagógica,  1 professor de gastronomia. 

 

4.2.2 Resultados das entrevistas sobre a propensão ao empreendedorismo na 
percepção dos docentes da Faculdades Promove 

 

Nesta seção apresenta-se os resultados elencados conforme a sequência de 

perguntas e objetivos específicos (Apêndice C – Roteiro de entrevista). 

 

Considerando o objetivo “Identificar como o empreendedorismo está inserido no plano 

pedagógico da instituição”, a primeira indagação versou sobre o significado de 

empreendedorismo para os docentes (Figura 12) 

 
 

Bom, na minha percepção 
empreendedorismo é uma 
competência de criar um negócio, né, 
do zero e gerenciar essa empresa de 
uma forma que ela possa gerar, né, 
um retorno positivo, que ela possa 
gerar lucro [E-REA] 
 

Empreendedorismo é usar estratégias 
e ferramentas para poder conseguir 
criar uma estratégia de negócio nova, 
uma forma de se posicionar no 
mercado nova. [E-ITA] 
 

A minha visão de empreendedorismo 
é algo [...]as pessoas que têm esse 
perfil, né, criam para desenvolver 
negócios, ideias, projetos... Acho que 
empreender hoje é uma coisa que está 
vindo de um tempo para cá, e a gente 
está sendo mais empreendedor nesse 
momento. [E-ENS] 

 

O que é empreendedorismo? 
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Figura 12 
Mapa de categorização – Sobre o significado do empreendedorismo para os 
docentes da Faculdades Promove-unidade Prado (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

De modo geral, empreendedorismo está relacionado ao perfil do indivíduo para criar 

negócios que possam gerar lucros e resultados financeiros. Ademais, utilizar 

habilidades pessoais para alcançar a realização profissional é uma forma de 

empreendedorismo, como relata E-MES: 

[...] Empreendorismo, eu acho que é você aplicar uma habilidade que você tem 
em prol de uma realização profissional e de um retorno financeiro, né. Eu 
acredito que, infelizmente, nem todo mundo faz literalmente o que gosta. Seria 
muito mais fácil se fosse dessa forma, mas, às vezes, é meio que uma utopia, 
né, para aqueles que conseguiram se encontrar. Eu acho que é muito mais fácil 
empreender do que pra aqueles que ainda, de repente, meio que se arriscam, 
né. O que eu percebo hoje, por exemplo, é [...] Quando eu fiz Gastronomia, 
que também é o curso que eu leciono, eu já trabalhava na área. Então, 
empreender na Gastronomia para mim não era um bicho de sete cabeças, 
porque eu já tinha um conhecimento empírico do mercado de trabalho. [E-MES] 
 

Averiguou-se que os alunos têm maior grau de dificuldade, pois ainda estão indecisos 

sobre o tipo de empreendedor que desejam ser, o tipo de negócio que deveriam 

investir, especialmente pelos diversos nichos de mercado existentes no mercado, 

especialmente no setor da Gastronomia. 

 

A Figura 13 trata da forma como o empreendedorismo deve ser incentivado na IES,. 
 

 

 

Eu acho que as atividades práticas, né, com as 
feiras que a gente faz é [algo] muito importante. 
Essas feiras que a gente faz lá na faculdade [...]... 
a feira do Empreendedor, acho bem bacana o que 
a gente faz na faculdade. Acho que isso ajuda 
muito os alunos. [E-ADA] 
 

Essa é uma pergunta complicada, né, porque a 
gente já, inclusive, já discutiu muito sobre isso em 
outros momentos, porque as profissões elas têm 
naturezas diversas. Então, a forma com que se 
discute isso num curso de Engenharia é diferente 
da forma com que você discute isso em 
Psicologia, né. Então, pra poder ter um ajuste bem 
feito, eu acho que precisa ser pensado o 
empreendorismo dentro da profissão, e não uma 
discussão homogênea para todos. [E-ITA] 

De que forma ele deve ser incentivado na IES? 
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Figura 13 
Mapa de categorização – Formas com que o empreendedorismo deve ser 
incentivado na Faculdades Promove-unidade Prado (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

Constatou-se que a IES mantém em sua matriz curricular disciplinas voltadas para o 

empreendedorismo. Especialmente no curso de Administração existe um viés 

empreendedor desde o início do curso, como configura o relato a seguir, 

Ah! Eu penso que é por meio das disciplinas que compõem a matriz curricular 
do curso, né. No caso do curso de Administração, ele tem esse viés 
empreendedor. Então, desde dos primeiros períodos o aluno ele já tem o 
contato com as disciplinas de Criatividade, Inovação, Empreendedorismo 
também né. O próprio projeto PIN. Tem um PIN que trata desse assunto, né. 
Então, estimula o aluno a pesquisar, a desenvolver um projeto. E, 
evidentemente, no decorrer, né, dos períodos, ele também tem a possibilidade 
de desenvolver o plano de negócio, né, que nós temos aí o Plano de Negócio 
1 e 2, né [...] nós temos a Feira do Empreendedor... [E-REA]. 
 

Existe também na IES a integração de outras disciplinas, que contribuem no âmbito 

do seu conteúdo programático para estimular a capacidade empreendedora e 

despertar a visão empreendedora dos discentes. 

 

A Gastronomia tem se mostrado como um “up” no mercado. Até pouco tempo a 

profissão apresentava características domésticas. Depois de uma série de eventos 

relacionados ao setor, como, programas de TV, reality shows nacionais e 

internacionais, tudo isso despertou no mundo a “Gastronomia” como vitrine. Contudo, 

ainda existe uma valorização profissional muito ruim, como mostra o relato a seguir, 

Sim, sim. Eu tento sempre ensinar o aluno que é importante que ele tenha o 
conhecimento de trabalhar para alguém. Mas, especificamente na minha área 
(eu até comentei com você mais cedo) a valorização profissional é algo que ela 
é ruim. Hoje a gastronomia existe. Ela deu um up, né, tem cursos de 
gastronomia, tem reality show, tem muitos programas de TV... Mas durante 
muitos anos ela foi uma profissão muito doméstica, e aí, como todo mundo faz 
um pouco daquilo que você vende como profissão, acaba que isso não é tão 
valorizado. Então, eu tento incentivar de maneira que tem que ter o seu próprio 
negócio sempre, porque vai ser realmente a forma de você ter um retorno 
financeiro que vai ser coerente com aquilo que você se prontificou a investir, 
porque investir num curso superior na área de Gastronomia só pra trabalhar 
pra alguém eu acho... Não vou dizer que é pífio. Eu acho que você pode muito 
mais do que isso, eu acho que o setor tem muito mais para oferecer do que 
simplesmente você vender a sua mão de obra pra uma outra pessoa. [E-MES] 
 

Observou-se que na Gastronomia buscar desenvolver o próprio negócio no intuito de 

obter retorno financeiro vai muito além de vender o conhecimento adquirido ao longo 
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do período acadêmico. 

É importante fomentar o empreendedorismo para alunos, professores e funcionários, 

como mostra o relato a seguir: 

Principalmente para os alunos e funcionários, né. Vamos pensar: dentro da 
instituição, eu acredito muito que nós devemos incentivar alunos, professores, 
funcionários, né, para empreender também dentro de projetos, para 
empreender nova forma de trabalho, e tudo. [E-ENS]. 
 

Nesse sentido, o empreendedorismo vai muito além de criar um negócio próprio. É 

possível empreender na própria profissão. Criar formas de trabalho também pode ser 

uma forma de empreendedorismo. 

 

A Figura 14 aborda o incentivo do empreendedorismo na Faculdades Promove.  

 
 

Bom, no curso de Administração eu 
percebo sim e percebo também na 
IES, por meio do Núcleo de Extensão, 
né, que sempre procura integrar a 
comunidade interna com a 
comunidade externa, né, o 
desenvolvimento de projetos. Então, 
eu creio que sim. [E-REA] 
 
De forma efetiva, não. Menos do que 
deveria, quando a gente tenta, né, 
divulgar vagas de estágio. É um 
esforço nessa direção mais distante, 
quando a gente tenta é fazer 
extensões, atividade de extensão, 
quando a gente incentiva os alunos, 
né, a participar da comunidade ao 
redor. Mas ainda é muito tímido. Acho 
que podia ser mais... [E-ITA]. 

 

Figura 14 
Mapa de categorização – Incentivos do empreendedorismo de forma efetiva na 
Faculdades Promove-unidade Prado (Infogram/Wordcloud) 

Você percebe que o empreendedorismo é incentivado na IES de forma 
efetiva? 



116 

Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

 

O incentivo ao empreendedorismo evidenciou-se mais no âmbito do curso de 

Administração, em que se observou a realização de atividades práticas e o 

envolvimento do Núcleo de Extensão, juntamente com as comunidades interna e 

externa em projetos sobre empreendedorismo. Ainda de que forma tímida, as ações 

vão acontecendo. Além disso, observou-se que apenas duas disciplinas, de modo 

formal, promovem ações sobre empreendedorismo, como mostra o relato a seguir: 

Não, muito pouco. Você tem o quê? Duas matérias que lidam com disso, o que 
seria mais uma questão formal, né. Mas ações voltadas para os colaboradores, 
não, não vejo. [E-ENS] 
 

Ressalta-se, ainda, que as ações são voltadas para os alunos, e não para os 

colaboradores. 

 

Um dos professores mencionou que, muitas vezes, falta oportunidades para conhecer 

o aluno fora do meio acadêmico.  

 

O pouco incentivo é voltado para semear para esse discente a importância de se 

arriscar, de correr riscos, e que vale a pena empreender, como mostra o relato a 

seguir: 

Ah! Isso é complicado, porque, às vezes, a gente não tem a oportunidade de 
conhecer o aluno fora da IES. Então, ali você, vamos dizer assim, durante todo 
tempo que eu posso, os momentos oportunos, aquilo é semeado no coração 
dele: “Vale a pena empreender! Vale a pena arriscar, porque 
empreendedorismo também não quer dizer que você vai empreender e dar 
certo. Às vezes, você pode fazer e simplesmente dar errado. A gente tenta 
sempre lançar isso, mas nem sempre você se encontra novamente com esse 
aluno no mercado para você saber que aquele incentivo foi feito da maneira 
mais correta possível e surgiu frutos. Isso é mais difícil um pouco de mensurar. 
 

Nota-se que após o término do curso o contato entre aluno e professor é mínimo ou, 

até mesmo, inexistente.  

 

Então, fica difícil saber se aquela semente de incentivo plantada ao longo do curso 

gerou frutos ou não e se o discente se tornou um empreendedor e obteve sucesso em 

seus empreendimentos. 
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A Figura 15 trata da importância da aprendizagem sobre empreendedorismo. 
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Ah! É igual eu falei com você, né: O 
Brasil é um país empreendedor, né. 
Então, o empreendedorismo, ele está 
presente em todas as áreas, né. Nós 
estamos aqui focando muito em 
Administração, mas eu penso que 
qualquer curso hoje tem essa 
preocupação, né, porque hoje as 
empresas buscam, né, um perfil mais, 
digamos assim, mais criativo, mais 
inovador, né, que o profissional tenha 
uma capacidade de criar, de inovar, de 
empreender, né. Porque, às vezes, você 
não tem que empreender no próprio 
negócio, dentro da própria empresa que 
você trabalha. É possível você 
empreender, né, criar novas 
possibilidades, novos projetos, novos 
negócios que possam agregar valor, né, 
a empresa como um todo. [E-REA]. 
 
Eu penso que não precisa ser um 
conteúdo... apesar de estar dentro das 
normas do MEC. Não precisa ser um 
conteúdo próprio de uma disciplina, ter 
uma disciplina separada na grade pra 
isso, mas que seja transversal e passe 
por e seja colocado dentro de algumas 
disciplinas pra ter esse caráter mesmo 
individual, sabe. [E-ITA] 

Figura 15 
Mapa de categorização – Importância sobre a aprendizagem do empreendedorismo 
na Faculdades Promove-unidade Prado (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Constatou-se que há uma preocupação global na qual instituições de ensino, 

empresas e mercado busquem empreendedores, profissionais com perfil criativo e 

inovador. Além disso, nota-se que este é um aprendizado essencial, pois o aluno tem 

a oportunidade de conhecer e escolher alternativas, como entrar para o mercado de 

trabalho formal ou construir seu negócio próprio, como ilustra o depoimento a seguir: 

Ah! Eu acho essencial. Por que é essencial? Isso eu falo muito em sala de aula, 
né. Nem todo mundo quer ser o dono da empresa. Algumas pessoas vão 
escolher ser funcionários, né, com horário específico pra iniciar e pra encerrar 
as atividades. Mas é importante porque, mesmo você não tendo o seu próprio 

Qual sua percepção acerca da importância da aprendizagem para o 
empreendedorismo? 
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negócio, é interessante saber como que ele funciona, pra que, dentro daquela 
ferramenta ali, você seja útil pra quem for empreender, já que, às vezes, você 
fez outra escolha. [E-MES]. 
 

Quanto a possuir uma disciplina específica sobre empreendedorismo na grade 

curricular da Faculdades Promove unidade Prado, os resultados estão sumarizados 

na Figura 16. 

 

 

Então! a Administração, né, tem as 
disciplinas que envolvem a 
criatividade, inovação, o próprio 
Projeto Integrador de 
Empreendedorismo, né, o plano de 
negócio 1 e o plano de negócio 2. E as 
outras disciplinas de uma forma 
indireta trabalham também conteúdo 
de empreendedorismo, né, e 
procuram também aplicar, né, essa 
teoria na prática, por meio dos projetos 
que nós desenvolvemos, né, como a 
Feira do Rolo, a Feira do 
Empreendedor, a Feira de Serviços, 
agora em outros cursos... [E-REA]. 
 
O que eu vejo mais é isso aí mesmo. 
Mais na Administração. E eu vejo o 
PIN. O que eu percebo nos outros é 
isso, nos cursos que eu trabalho [E-
ADA]. 

 

Figura 16 
Mapa de categorização – Importância sobre a aprendizagem do empreendedorismo 
na Faculdades Promove-unidade Prado (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Os resultados indicam uma série de atividades relacionadas ao empreendedorismo 

no curso de Administração, incluindo disciplinas, projetos e eventos, todos no intuito 

de despertar no aluno a capacidade de empreender. Ressalta-se que o Projeto 

Integrador é de natureza prática. Promove diálogos, discute conceitos e, em algumas 

situações, envolve várias profissões. O curso de Gastronomia  desenvolveu um PIN 

A IES possui uma disciplina específica sobre empreendedorismo em 
sua grade curricular? 
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específico para o empreendedorismo no semestre anterior, como detalha o 

depoimento a seguir, 

[...] A grade da gastronomia mudou, mas a gente tinha, nós tínhamos, um pin 
que era especifico de empreendedorismo, né. É, agora, para ser sincero, me 
falha a memória se ele... Eu não dou aula pro primeiro período, então isso não 
tá claro pra mim agora, mas nós tínhamos esse... Da disciplina que era 
específica de empreendorismo e acontecia no primeiro semestre de faculdade, 
tá. Então, assim, existiu, mas eu não posso afirmar que agora existe, porque 
realmente me deu uma dúvida aqui. [E-MES] 
 

Outros dois cursos ofertam atividades relativas ao empreendedorismo e também 

adotam os projetos integradores como metodologia de ensino: “Sim, temos sim! os 

projetos integradores. Nós temos o empreendedorismo e a consultoria nos dois 

cursos. [E-ENS]. 

 

Sobre a realização de projetos integrados, aproveitando disciplinas já existentes, os 

resultados estão sumarizados na Figura 17. 

 

 

 

Assim, por exemplo, tem é a questão da 
disciplina de Consultoria. Na disciplina de 
Consultoria os alunos conseguem intercalar a 
disciplina em si, que é a prestação de um 
serviço, mas agregando  o aprendizado das 
outras disciplinas, seja uma disciplina prática, 
seja de marketing, seja do francês aplicado à 
gastronomia. Então assim, existe esse 
incentivo.[E-MES] 
 
Sim, sim. Em certos momentos sim, né, 
principalmente quando procura questões mais 
sociais, né. Então, alguns professores acabam 
levando essa questão social e junto com a sua 
disciplina. [E-ENS]; 
 
É o PIN, Projeto Integrador, eu acho que é o PIN 
e os Projetos Integradores e também os Projeto 
de Extensão [E-ADA]. 
 
Sim, sim, é isso que a gente faz aqui. 
Exatamente isso.[E-ITA] 

Figura 17 
Mapa de categorização – realização de projetos integrados, aproveitando disciplinas 
já existentes na Faculdades Promove-unidade Prado (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

A IES realiza projetos integrados, aproveitando disciplinas já existentes? 
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A Faculdades Promove procura desenvolver ações que beneficiem a comunidade 

externa em suas demandas, como descreve o relato a seguir  

É também por meio dos projetos de Extensão, né, projetos integradores, né. 
Então, por exemplo, na Administração nós estamos aí alinhando um projeto 
com o [...] da Extensão, né, que é uma intervenção lá no Morro do Cafezal, né, 
com o apoio do pessoal da Rádio Favela FM. Então, a ideia é levar alunos e 
professores, né, para poder ajudar aquele pequeno empreendedor ou aquela 
pessoa que tem o desejo de abrir o seu próprio negócio, mas não sabe como 
fazer. Então, nós damos algumas orientações em relação à área de Marketing, 
né: como projetar a marca, a imagem da empresa, a parte financeira, a parte 
de recursos humanos, treinamentos, né? Então, assim, são projetos de 
extensão, né. que contemplam aí a comunidade externa, né. [E-REA]. 
 

Nesse sentido, os alunos podem contribuir no auxilio e no esclarecimento de dúvidas 

da comunidade, além de obter aprendizado nas atividades práticas proporcionadas 

pela intervenção em pequenos negócios. A intervenção realizada no Morro do Cafezal 

possibilita ao acadêmico vivências junto a pessoas que, muitas vezes, não teve a 

oportunidade de alcançar uma formação, mas com o apoio do corpo docente e 

discente recebem esclarecimento e suporte para dar continuidade ao seu pequeno 

empreendimento. 

 

Cabe ressaltar que a Rádio Favela funciona em um barracão “na favela do Cafezal”, 

Situada no alto do bairro da Serra, surgiu com a finalidade de reduzir a violência na 

região da Vila Fátima, no conglomerado de onze favelas. Ao longo dos anos, 

desenvolveu diversos projetos voltados para questão social. Atualmente, essa 

parceria entre a TV Promove e o conglomerado das Faculdades Promove  trouxe uma 

troca de conteúdo e serviços importante para minimizar um pouco dos problemas 

socias. É uma forma de intercâmbio de conhecimentos em favor da comunidade 

externa. Essa parceria, que une profissionais da rádio, educadores e alunos, 

especialmente do curso de Administração, tem gerado frutos, pois os alunos têm 

atuado frente aos problemas dos empreendedores do Morro do Cafezal, utilizando o 

conhecimento teórico absorvidos das disciplinas e empregando nas necessidades da 

população envolvidas nesse projeto de extensão. 

 

No que tange à forma como a IES inclui em seu plano pedagógico o 

empreendedorismo, a Figura 18 mostra os resultados 
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Eu acho que no caso entra 
no projeto institucional, né, 
porque nos projetos 
pedagógicos dos cursos de 
Administração e Gestão, 
sim, né. Tanto é que tem a 
curricularização da 
Extensão, os Projetos 
Integradores, o Plano de 
Negócio 1, o Plano de 
Negócio 2, os conteúdos 
presentes nas disciplinas 
interligadas, né, a essa área 
de empreendedorismo... 
Agora, na instituição como 
um todo teria que ser o NOP 
 
Deve ter, sim! Enquanto 
NOP, eu não sei. Não sei 
mesmo 
 
Acho que eu não saberia te 
responder com clareza na 
gastronomia.[E-ENS. 

 

Figura 18 
Mapa de categorização – Inclusão do empreendedorismo no plano pedagógico da 
Faculdades Promove-unidade Prado (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

O Projeto Pedagógico do Curso desenvolvido pela Faculdades tem como foco o 

empreendedorismo, que visa despertar no aluno a criatividade, a criação de 

oportunidades, bem como contribuir para o ambiente no qual está inserido, como 

mostra o relato a seguir. 

No PPC, sim, né. Está dentro da grade e é uma das coisas que trata com o 
egressos, né. É um dos quesitos que a gente coloca para a questão dos 
egressos, né, ser uma pessoa empreendedora, levar e tal, uma série de coisas. 
Tanto é que as disciplinas do Empreendedorismo estão em todos os cursos da 
instituição, independente se apenas em Direito ou em Administração ou em 
Psicologia. No Direito tem, na Saúde tem. Nós temos essa questão. [E-ENS] 
 

Ressalta-se, ainda, a existência de quatro eixos envolvendo o PPC: 

Empreendedorismo, Responsabilidade Social, Direitos Humanos e  Formação Geral 

O plano pedagógico da IES inclui o empreendedorismo? Se sim, de que 
forma? 
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do aluno, como mostra o relato a seguir.  

Inclui a partir desses projetos, né. São quatro pontos discutidos em quatro 
eixos. O Empreendedorismo é um dos quatro eixos que a gente discute aqui, 
junto com outros. Acho que tem tudo a ver com Empreendedorismo também, 
né: Responsabilidade Social, Direitos Humanos e é parte da Formação Geral, 
né, de todos. [E-ITA]. 
 

De modo geral, a intenção da IES é disponibilizar no mercado profissionais com um 

perfil empreendedor que possa contribuir para a sociedade, o mercado de trabalho e 

o ambiente no qual está inserido. 

 

Quanto à formação discente e ao fato de a IES proporcionar estímulos para um pensar 

de maneira independente, original e criativa, os resultados são apresentados na 

Figura 19. 

 

 

 

Sim, por meio das Metodologias Ativas, né. [E-
REA]. 
 
Eu acho que sim... Ativas, isso, exatamente, por 
meio das Metodologias Ativas. [E-ADA]. 
 
Sim. Talvez não. Não sei se isso está de maneira 
clara, mas nós, como professores, a gente sempre 
pensamento fora da caixinha, vamos dizer assim, 
pra que o aluno possa sempre buscar algo que seja 
diferente para área de conhecimento dele. [E-MÊS. 
 
Quando achamos professores pra dar, sim. Ela 
pensa que esteja professor que tenha esse perfil, e 
esse professor não é capacitado pela instituição, 
né. Mas é exatamente movimento inverso: procura-
se professores que já tenham isso no perfil. [E-ITA]. 
 
Eu acredito que sim, quando se têm na grade 
algumas disciplinas que são diferentes, né, e que 
são voltadas pra isso, eu acredito que sim, né. 
Quando tem disciplinas mais reflexivas, né, 
pensando na questão multicultural, né, sim. [E-
ENS]. 

Figura 19 
Mapa de categorização – Estímulos da Faculdades Promove-unidade Prado para os 
discentes pensarem de maneira independente, original e criativa 
(Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

Quanto à percepção sobre a formação discente, a IES proporciona estímulos 
para um pensar de maneira independente, original e criativa? 
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Nota-se que por meio das Metodologias Ativas o aluno recebe incentivos e 

orientações sobre o empreendedorismo. Ademais, observa-se dentre as condutas da 

IES a contratação de professores portadores de um perfil empreendedor para a 

Faculdade, professores capacitados não são tão importantes quanto aqueles 

detentores de um perfil  empreendedor. Ou seja, ensinar os discentes a pensar fora 

da caixinha pode levá-los a descobrir um mundo de novos conhecimentos. 

 

Sobre o desenvolvimento de atividades para estimular nos discentes a busca por 

informações de forma autônoma, delineiam seus resultados na Figura 20. 

 

 

Sim [E-REA] 
 
Sim, também, né. [E-ADA] 
 
Na verdade, todas as atividades que 
a gente aplica o objetivo é sempre 
que o aluno consiga pensar fora 
daquilo que tá explicitado ali, né. Ás 
vezes, mesmo numa prova simples, a 
gente busca que ele responda de 
uma maneira que ele entendeu dentro 
do conteúdo, e não que ele decorou 
vendo um slide. É assim o tempo 
todo. [E-MES] 
 
Eu acho que isso está ficando a cargo 
do perfil do professor também, muito 
mais oao perfil do professor do que a 
uma pratica da docência, né, como 
um todo. [E-ITA] 
 
Sim. Nós temos o PIBIC, né, a bolsa 
de iniciação científica, temos as 
jornadas, temos as bolsas de 
extensão, a PAEx, né, que ajudam 
sim  esse aluno a empreender, a fazer 
as coisas dentro da instituição. [E-
ENS] 

 

Figura 20 
Mapa de categorização – Desenvolvimento de atividades para estimular nos 
discentes a busca por informações de forma autônoma (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Existem atividades que objetivam estimular nos discentes a busca por 
informações de forma autônoma? 
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A Figura 21 refere-se às atividades que objetivam desenvolver capacidades de 

liderança e comprometimento dos discentes. 

 

 

 

 
Sim. A Feira de Serviços, a Feira do Rolo, 
a Feira do Empreendedor, né. Eu acho que 
isso simula a capacidade do aluno em 
termos de organização, de trabalho em 
equipe, de administração do tempo, de 
administração em conflitos, tudo que eles 
aprendem em sala de aula, né. Em termos 
de conteúdo, é uma oportunidade da 
aplicabilidade desses conceitos na prática. 
[E-REA]. 
 
Sim, sim, a gente sempre tenta fazer. 
Principalmente os trabalhos em grupos, as 
apresentações, os trabalhos práticos, a 
gente incentivam essa liderança, mesmo 
sabendo que nem todo mundo, ás vezes, 
tem esse , e a gente respeita também, né? 
[E-MES]. 
 
Diretamente, não. [E-ITA]. 
 
Ah! Geralmente nos trabalhos em grupo, 
né, a gente tem essa tônica e também, às 
vezes, nas feiras que nós promovemos, 
nas jornadas que nós promovemos, né. 
Então, às vezes, são convidados alunos 
para  participarem, juntar, montar esses 
projetos, pra montar congressos, pra 
montar alguns cursos. [E-ENS]. 

Figura 21 
Mapa de categorização – Atividades que objetivam desenvolver capacidades de 
liderança e comprometimento dos discentes (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Notaram-se ações contínuas promovidas pela Faculdades Promove no sentido de 

desenvolver as habilidades dos alunos. A IES, preocupada em maximizar o potencial 

de seus discentes, elabora diversas feiras, como Feira do Rolo, Feira de serviços e 

Feira do Empreendedor. Atividades de trabalho em grupo ou trabalhos práticos 

ajudam os alunos a trabalhar em equipe. Além disso, é possível ao aluno participar 

das jornadas promovidas para IES, o que torna o cotidiano acadêmico repleto de 

práticas preparando o aluno para o mercado de trabalho. 

Existem atividades que objetivam desenvolver capacidades de liderança e 
comprometimento dos discentes? 
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A Figura 22 trata das atividades que objetivam estimular a busca de oportunidades e 

iniciativas para os discentes concretizar objetivos. 

 

 

Sim. Por meio do Plano de Negócio 1 e do  
Plano de Negócio 2,  nós já tivemos vários 
alunos que criaram, né, um produto, criaram 
seu próprio negócio, por meio dessas duas 
disciplinas. E, depois, eles realmente criaram 
a empresa, a partir do Plano de Negócio, né. 
Inclusive, uma aluna da sorveteria... Nós da 
faculdade fomos visitar. Então, ela criou essa 
sorveteria na época que ela estava fazendo 
o Plano de Negócio 1 e o Plano de Negócio 
2. [E-REA] 
 
Ah! Lembro! Foi verdade. Foi sim. [E-ADA] 
 
Sim, sim. Um pouco do que eu falei, sim. [E-
MES] 
 
Assim, no Plano Pedagógico deve ter, né, 
objetivos já orientados por profissional. Bom, 
a instituição tem, né. Assim, tá tudo muito 
solto nesses dois anos, né. Então, além do 
NAI, né, que é o Núcleo de Atendimento ao 
Egresso, e do Núcleo de Estágio. Esqueci a 
sigla dele agora... É tanta sigla!... É essa 
forma bem tradicional mesmo que está 
prevista pelo MEC que a gente precisa fazer. 
[E-ITA]. 

 

Figura 22 
Mapa de categorização – atividades que objetivam estimular a busca de 
oportunidades e iniciativas para os discentes concretizar objetivos 
(Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Constataram-se dentre as falas dos entrevistados frutos constituídos a partir de ações 

realizadas pela Faculdades Promove. As orientações serviram para alguns alunos 

alcançar objetivos traçados dentro de sala de aula. Cita-se como exemplo “A 

Sorveteria”. Além disso, aquele aluno que tem interesse acadêmico desenvolve 

projetos interessantes, aceita as orientações da Monitoria e participa da Iniciação 

Científica, juntando elementos para se tornar um empreendedor de sucesso. 

Existem atividades que objetivam estimular a busca de oportunidades e 
iniciativas para concretizar objetivos? 
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A Figura 23 trata das atividades que objetivam desenvolver a capacidade de 

independência e de autoconfiança dos discentes.  

 

 

 

 
Sim! Todos esses projetos e essas 
práticas, né, nós temos no curso de 
Administração, os órgãos empresariais 
que são aplicados, né. Em algumas 
disciplinas, inclusive, nós temos esses 
jogos no nosso Núcleo de Práticas em 
Administração. Temos uma sala lá na 
João Pinheiro, né, com esses jogo., 
Então, os professores, eles podem 
pegar esses jogos e aplicar  em sala de 
aula ou então na nossa Sala de 
Inovação, na sala do Nina, que é uma 
sala que é um espaço bem lúdico, né, 
que ele tem possibilidade, né, de 
desenvolver essa parte mais interativa 
com os alunos. Então, é possível sim. 
 
Sim... também. [E-ADA] 
 
Ah! O tempo todo, o tempo todo. É o 
que o mercado de trabalho acaba 
exigindo do profissional que tá se 
formando numa faculdade ou qualquer 
outro curso. [E-MES] 
 
Não [E-ITA] 

Figura 23 
Mapa de categorização – Atividades que objetivam desenvolver capacidades de 
independência e autoconfiança dos discentes (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Os resultados indicam que ações são realizadas pela IES, inclusive, com a prática de 

ministrar jogos em espaços lúdicos ou em sala de aula para estimular a capacidade 

desses discentes. Contudo, apenas a mobilização da IES não é suficiente para o 

desenvolvimento desse aluno. Faz-se necessária  sua participação, assim como seu 

interesse e sua integração, como revela o relato a seguir. 

Capacidade de independência. Eu não consigo visualizar assim não, né.  Por 
exemplo, nos PINS, nos projetos integradores e nos seminários, o aluno, ele 
tem meio que correr atrás, né, tem que ir, tem que  a campo, tem que achar 
uma instituição, né, apresentar o projeto, né, fazer um trabalho nessa 
instituição, né. Dessa forma, sim. Agora, outras atividades eu não estou 
conseguindo me recordar, não. [E-ENS]. 

Existem atividades que objetivam desenvolver a capacidades de 
independência e de autoconfiança? 
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No que tange à realização de atividades que objetivam desenvolver a busca constante 

pela qualidade e eficiência dos discentes, a Figura 24 sumariza seus resultados. 

 

 

[...] O Plano de Negócio é uma 
forma dele avaliar ali os erros, os 
acertos, né, e tentar aprimorar e 
tentar melhorar. Acho que nem 
precisa de falar dos projetos 
pedagógicos, projetos 
interdisciplinares, né, que são os 
PINS. Eles estabelecem aí essas 
etapas, pra que o aluno possa 
entregar, né, o próprio plano de 
negócio. 

 
É, sim [E-ADA]. 
 
Sim. Sim, também. [E-MES] 
 
Não. No curso de Psicologia, não. 
Não sei em outros cursos se tem 
essa realidade, mas no curso de 
Psicologia, não. [E-ITA]. 
 
Hum... Não me recordo. [E-ENS]. 

 

Figura 24 
Mapa de categorização – Atividades que objetivam desenvolver a busca constante 
pela qualidade e eficiência dos discentes (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Averiguou-se nesta indagação que os discentes têm a oportunidade de compreender 

seus erros e ou acertos quando cursam  a disciplina Plano de Negócio, pois ao longo 

de doze meses o aluno tem a oportunidade de construir e realinhar sempre que 

necessário e ao final concluir se sua criação é viável ou deve ser abandonada, como 

mostra o relato a seguir. 

Sim. Eu acho que esses projetos que são desenvolvidos isso é uma forma de 
estimular também essa capacidade em termos de criação com maior 
qualidade, com maior eficiência, apontando ali as deficiências e tentando 
corrigir, porque isso faz parte do processo de aprendizagem, né. O erro e o 
acerto. Então, é igual o plano de negócio. Quando o aluno monta o plano de 

Existem atividades que objetivam desenvolver a busca constante pela 
qualidade e eficiência? 
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negócio, às vezes, ele chega à conclusão, ao término, que o negócio não é 
viável, e isso não quer dizer que ele não concluiu bem a disciplina. Muito pelo 
contrário, né. O plano de negócio ele visa mostrar viabilidade ou não do 
negócio, né. Então, você vai construindo. E depois, com base, né, em tudo que 
foi elaborado no decorrer de um ano, né, porque ele leva um ano para construir 
esse plano de negócio, ele pode chegar realmente à conclusão pela 
inviabilidade financeira de que aquele negócio não é interessante, né. [E-REA] 
 

Essa prática adotada pela IES mostra-se interessante, pois, ao realizar um 

empreendimento sem compreender sua viabilidade, as perdas e prejuízos podem ser 

arriscadas e o negócio morrer logo no início de sua implementação. 

 

Sobre as atividades que objetivam desenvolver capacidades de planejamento e 

estabelecimento de metas dos discentes, a Figura 25 ilustra os resultados. 

 

 

 

Há... Sim! E é o tempo todo 
orientado, né. A gente percebe, ás 
vezes, algumas licitações, mas 
isso o tempo todo é sempre feito. 
[E-MES] 
 
Também não. [E-ITA]. 
 
Sim, no projeto integrador, sim. 
Ah! Nas apresentações dos 
circuitos integradores, né, que os 
alunos têm que apresentar, sim, 
né? Ah! Na questão, às vezes, das 
feiras que a gente chama de 
Apresentação dos Trabalhos 
Acadêmicos, né. Alguns projetos, 
eles têm que ter essa capacidade, 
sim. [E-ENS] 

Figura 25 
Mapa de categorização – Atividades que objetivam desenvolver as capacidades de 
planejamento e estabelecimento de metas dos discentes (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Existem atividades que objetivam desenvolver capacidades de planejamento 
e estabelecimento de metas? 
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Em relação às atividades que objetivam desenvolver a capacidade de persistência 

dos discentes, os resultados estão descritos na Figura 26. 

 

 

Ah! Sim, né. Também [E-REA]. 
 
Ah! Eu acho que sim também  
[E-ADA]. 
 
Só pra pontuar, o nosso mercado 
de trabalho não é dos melhores. 
De todos, de maneira geral. É 
um mercado difícil, né. Não vai 
ser, às vezes, a primeira opção 
ou a primeira oportunidade que 
vai ter sucesso. Então, a 
persistência é essencial. [E-
MES]. 
 
A vida acadêmica já exige isso! 
Há! É uma exigência estar aqui... 
Tudo luta contra... [E-ITA], 

 

Figura 26 
Mapa de categorização – Atividades que objetivam desenvolver capacidades de 
planejamento e estabelecimento de metas dos discentes (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Observou-se que, dada as altas exigências e cobranças do professores no 

desenvolvimento dos projetos, a dedicação e a persistência do aluno são basilares 

para se chegar à conclusão do curso, como mostra o relato a seguir. 

Persistência? Persistência, eu acho que dentro desses projetos, né, porque, se 
o aluno não persistir ali, ele literalmente é reprovado, né. Se ele não fizer as 
atividades, se ele não cumprir , né. E tem umas atividades que são até bem 
legais assim. Quando nós incentivamos que esse aluno participe de questões 
externas, né, concursos externos, algumas coisas nesse sentido. [E-ENS]. 
 

Sobre as atividades que objetivam desenvolver capacidades dos discentes de assumir 

riscos calculados, a Figura 27 descreve seus resultados. 

Existem atividades que objetivam desenvolver a capacidade de 
persistência? 
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Sim. Acho que no plano de negócio é 
possível, né. Quando ele trabalha a questão 
da viabilidade financeira, né. Então, existem 
riscos calculáveis, né, que é possível ser 
feito com uma certa margem de erro, né.  
[E-REA] 
 
Sim. Existem, sim.[E-MES] 
 
Não. A gente até estimula a reflexão, a 
crítica, mas muito distante da coisa mais 
pragmática, fazer uma análise de risco, né. 
[E-ITA] 
 
Hum… Os estágios, né, os estágios, porque 
nesse sentido o aluno, ele vai 
experimentando aquilo ali. É óbvio que 
orientado, né, mas nos estágios  tem isso. 
[E-ENS] 

Figura 27 
Mapa de categorização – Atividades que objetivam desenvolver capacidades dos 
discentes de assumir riscos calculados (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

De modo geral, por meio de disciplinas focadas no empreendedorismo, a Faculdade 

Promove tem desenvolvido nos alunos a capacidade de correr riscos, uma vez que ao 

longo da construção do plano de negócios espera -se que, ao chegar ao final dos 

cálculos, obtenha se a “viabilidade financeira” do empreendimento/projeto simulado. 

Essa é uma forma também de fornecer aos alunos maior compreensão sobre atitudes 

empreendedoras e de mostrar as possibilidade de abertura de novos negócios no 

mercado. 

 

Considerando o objetivo: Identificar de que forma essas ações foram planejadas e 

implementadas, a primeira indagação refere-se à realização de visitas a empresas da 

região metropolitana de Belo Horizonte, cujos resultados estão expostos na Figura 28. 

 

Existem atividades que objetivam desenvolver a capacidade de 
persistência? 
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Ah! Existe. Não vou responder 
por todos os professores, mas 
existe uma diferença muito 
grande do que é feito durante 
uma aula. Igual, por exemplo, 
eu tô com uma turma de quase 
40 alunos e uma diferençado, 
que é feito em logística dentro 
de uma produção. Então, os 
meus alunos, eu sempre levo 
pra conhecer a estrutura de 
funcionamento de um 
estabelecimento, pra eles 
verem, porque é óbvio que 
dentro da faculdade a gente faz 
os processos, mas é uma 
dinâmica e um a logística muito 
mais, muito diferente da feita 
no mercado de trabalho. Então, 
eu sempre levo eles pra 
conseguirem ter essa 
percepção e também fazer 
algum tipo de comparação e 
avaliação. [E-MES] 
 
Sim, sim! No PIN, né, no 
Projeto Integrador e nas visita 
às empresas. [E-ADA] 
 
Sim, sim! Tanto no início com o 
Projeto Integrador quanto na 
questão da Extensão, das 
atividades de Extensão.[E-
ENS]. 

 

Figura 28 
Mapa de categorização – Realização de visitas a empresas da região 
(Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

A realização de visitas a empresas da região é mais um recurso utilizado pela 

Faculdades Promove que veio para complementar a formação de seu alunado, pois 

nesse processo ocorre a troca entre o discente e toda a estrutura e dinâmica da 

empresa em seu dia a dia e todo o seu histórico que, de certa forma, acaba sendo 

aberto para o aluno, ocorrendo, desse modo, uma integração: Aluno-Faculdade-

Empresa, como detalham os relatos a seguir. 

É a própria feira de serviço que é o projeto que nós temos na Administração. O 
aluno tem que trazer a empresa pra dentro da faculdade, né. Então, eles 
montam os estandes, e a ideia é exatamente apresentar a empresa. Isso o 
aluno que tem que fazer, né. Mas pra isso ele tem que ir na empresa, ele tem 

Existe a realização de visitas a empresas da região? 
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que fazer uma caracterização da empresa, ele tem que levantar o histórico da 
empresa, quando que ela foi construída, né, o seu, o produto, quais são os 
processos da empresa, quais são os fornecedores, os principais concorrentes 
e aí, né. No dia da feira, ele monta o estande da empresa e aí ele vai apresentar 
a empresa, né.  [E-REA]. 
 
Os alunos têm essa opção durante o estágio organizacional. Então, é bem 
pontual estar localizando isso daí. Mas os outros têm outros estágios 
institucionais que não exatamente empresariais. [E-ITA] 
 

Todo o conhecimento gerado ao longo dessa integração é disposto por meio da Feira 

de Serviços e compartilhado com toda a comunidade acadêmica. 

 

A IES tem como prática selecionar três professores para fazer um tipo de avaliação 

às cegas, esses três professores são designados pela instituição para fazer esta 

análise de modo oculto. Assim, os alunos são submetidos a avaliação onde suas 

competências, habilidades e desempenho são avaliados, como mostra o depoimento 

a seguir. 

Nós temos aí elementos ocultos. São três professores. Os alunos não ficam 
sabendo e vão percorrendo, né, todos os estandes. E, aí, eles fazem 
perguntas. Então, a ideia é realmente levar o aluno a conhecer a empresa, o 
produto, os processos, né, a questão da qualidade, da comunicação, né. Então, 
esse é um trabalho que é muito estimulado, né, e que, de certa forma, o aluno 
consegue perceber a aplicabilidade daquilo que ele estuda em sala de aula, 
né, em termos de teoria com a prática, né, vivenciando aquilo ali dentro da 
empresa e sem contar por meio do próprio estágio curricular que é obrigatório 
a partir do sexto, sétimo e oitavo  período. Ele é obrigado a fazer um estágio 
dentro duma empresa. [E-REA] 
 

Essa experiência mostra-se positiva, especialmente pelo valor agregado ao curso, 

pois na prática esses alunos tiveram que adentrar a empresa e absorver informações 

importantes e ao final resultou no alinhamento da teoria ministrada em sala de aula 

juntamente com a prática observada nas atividades da empresa. Ou seja, no mundo 

empresarial. 

 

Os resultados elencados na Figura 29 referem-se à realização de atividades lúdicas 

envolvendo olimpíadas, gincanas e feiras na Faculdades Promove. 
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[...] Os jogos Hackathon, empresariais  
e lúdicos estão disponíveis lá no 
conjunto de práticas de Administração. 
Nós compramos, e aí eles ficam sob a 
responsabilidade de cada professor que 
for utilizar [E-REA] 
 
Muito. [E-ADA] 
 
Sim, sim! Acontecem algumas feiras. 
As feiras dos pins, geralmente, no final, 
agora menos, né, porque a gente 
passou esse tempo remoto, mas 
durante o período presencial, no final de 
semestre, os aluno faziam as feiras pra 
apresentação dos trabalhos integrados. 
[E-MES]. 
 
Tem. São institucionais também, né. [E-
ITA]. 
 
Sim. Feiras existem. Algumas 
disciplinas a gente estava começando a 
trabalhar isso, né, mas aí veio a 
pandemia e atrapalhou tudo Inclusive 
com a sala de Google For Education, 
né, que é uma sala planejada e 
pensada pra isso. [E-ENS] 

Figura 29 
Mapa de categorização – Realização de atividades lúdicas, tais como, olimpíadas, 
gincanas e feiras (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022. 

 

Os Jogos Hackathon tornaram-se uma prática que mobiliza e estimulam os alunos a 

competirem. São formados por dois empresários e equipes com no máximo dez 

jogadores. Eles são desafiados a propor soluções para determinado problema após 

receberem uma carga volumosa de informações relativas a toda estrutura da 

empresa, produtos, serviços, comunicação, concorrentes. Com isso, têm um prazo de 

vinte e quatro horas para propor soluções, como mostra o relato a seguir. 

Sim, nós temos um projeto que é muito legal, que é o Hackathon, que é um 
game, né. Então, o que nós fizemos? Nós convidamos duas empresas, né, dois 
empresários. Eles fazem a apresentação da empresa para os alunos, né. 
Evidentemente que antes disso os alunos montam as equipes, né, que, 

Existe a realização de atividades lúdicas, tais como, olimpíadas, gincanas e 
feiras? 
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geralmente, são formadas por, no máximo, dez alunos. Aí, os empresários, eles 
apresentam a empresa, né. Falam tudo da empresa, como que ela foi 
constituída, o que que é o produto da empresa, os processos e aí apresentam 
os principais problemas que a empresa vem enfrentando. Então, os alunos se 
reúnem, entendeu, aí eles têm 24 horas pra apresentar as soluções 
construtivas, né, as correções aí dos problemas que foram apresentados. E, 
aí, essas ações que são apresentadas pelos alunos são avaliadas pelos 
empresários e eles escolhem, né, a melhor proposta. E, aí, os vencedores são 
premiados com certificado, com medalha. Então, é uma disputa muito bacana, 
porque o aluno, literalmente, coloca a mão na massa, coloca em prática todo o 
conhecimento que ele adquiriu no decorrer do curso dele, né. [E-REA]. 
 

Esse tipo de atividade só poder ser adotado para alunos do quarto ao oitavo período, 

pois nos períodos iniciais a falta de maturidade e, principalmente, de conteúdo não 

permite a apresentação de propostas construtivas.  

 

Outro importante instrumento utilizado pela Faculdades Promove são os Jogos 

Empresariais, constituídos por duas fases. Inicialmente, são apresentados cases, 

sobre os quais todas as equipes devem apresentar uma solução. Em seguida, as três 

equipes classificadas participam da segunda etapa, realizada virtualmente. Um 

segundo case é entregue às equipes para uma nova solução, como mostra o relato a 

seguir. 

[...] É superinteressante também. Ele é dividido em duas etapas. A primeira 
etapa é presencial, e nós apresentamos um case. Aí, todas as equipes 
recebem o mesmo case e apresentam também uma solução, né. Depois, os 
três melhores classificados vão pra segunda etapa, que é virtual, que também 
é um outro case que eles têm que apresentar a solução. E, aí, depois nós 
escolhemos uma equipe de professores, nós escolhemos os melhores 
trabalhos, né, as melhores soluções. Aí, também são premiados com 
certificados e medalhas. E, por fim, além dos jogos empresariais, né, tem os 
jogos lúdicos, né, que nós trabalhamos a capacidade de comunicação, de 
administração de tempo, de administração de conflitos [E-REA]. 
 

Além das premiações e medalhas, o ganho maior para esse alunado é a experiência 

proporcionada pelos jogos: habilidades importantes,  que, certamente, serão utilizadas 

fora da IES, vão sendo desenvolvidas de modo interativo. 

 

A Figura 30 apresenta os resultados referentes à realização de eventos dentro da 

escola com a participação de empresários da região. 
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Sim. Tem esses que eu acabei de 
falar, o Hackathon [E-REA]. 
 
Sim. [...] É do Hackathon... 
 
Na época do presencial, a gente até 
fazia mais, né. Fazia o Festival 
Integrado do Queen, né.Tinha umas 
atividades ali no pátio...[E-ITA]. 
 
Sim. Quando nós promovemos as 
feiras de estágio, né. Então, 
geralmente, a gente traz empresas 
para falarem pra colocar estandes e 
tudo, geralmente junto com a Semana 
Acadêmica desses alunos, desses 
cursos. [E-ENS] 

 

Figura 30 
Mapa de categorização – Realização de eventos dentro da escola com a 
participação de empresários da região (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Constatou-se que, além dos eventos relacionados aos Jogos Hackathon, ocorre a 

realização de outras ações que contam com a participação de empresários do setor, 

como mostra o relato a seguir. 

Existem, sim. Geralmente, muitos trabalhos que são apresentados. Existe uma 
banca de avaliação e, normalmente, os professores convidam alguns 
empresários do setor para participarem, trazerem a expertise do mercado e 
aquela habilidade adquirida, né, e trazer isso para os alunos. Não somente 
ouvindo da gente que é professor. [E-MES]. 
 

A palavra do empresário para os alunos possui grande relevância, pois os estes têm 

a oportunidade de ouvir de pessoas que atuam no mercado sua experiência, suas 

dificuldades, seu sucesso. Isso pode reforçar ou não os ensinamentos do docente. 

Certo é que a oportunidade de ouvir além dos professores pode esclarecer dúvidas e 

ir além dos ensinamentos em sala de aula. 

Existe a realização de eventos dentro da escola com a participação de 
empresários da região? 
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A indagação sobre o uso de estudos de caso ou problematização nas aulas tem seus 

resultados apresentados na Figura 31. 

 
 

 

Então, acabei de falar nos jogos 
empresariais. A gente trabalha com os 
cases, né. [E-REA]. 
 
Sim, sim, com certeza. Acho que sim. [E-
ADA]. 
 
Existia também essa mesma iniciativa. Não 
existe mais porque a escola estava 
fechada, né. Mas acontecia muito, 
principalmente nos cursos de Estética. Eu 
via mais no curso de Psicologia. Era bem 
menos. Lançamento de livros, né. Essas 
coisas aconteciam aqui... Ou trazer o 
prefeito e a assessoria do prefeito para cá 
para dar palestra. Já fez muito essas 
coisas. Ah! Pelo amor de Deus! Tem que 
usar porque é o mais perto que eles vão 
chegar da prática. Eu estava fazendo isso 
hoje... [E-ITA]. 
 
Sim. Eu uso bastante estudo de caso, né, 
e trabalhamos um pouco. Não na 
metodologia completa [...] [E-ENS]. 

Figura 31 
Mapa de categorização – Utilização estudos de caso ou problematização nas aulas 
(Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

A experiência docente contribui com a teoria ministrada em sala de aula. O uso de 

cases relacionados às vivências e compartilhados com os discentes possibilita avaliar 

situações ocorridas no mercado profissional sob vários contextos, como mostra o 

relato a seguir. 

Utilizo. Utilizo porque é uma forma muito eficiente de você fazer a pessoa 
avaliar um contexto, né. Então, a gente tenta usar algumas. Tem quase 20 anos 
que eu trabalho no setor de panificação. Então assim, tem várias situações 
ocorrendo ao longo dos anos, e aí eu trago isso da experiência profissional e 
alguns de outras pessoas, pra que a gente problematize, converse, debata, 
ache uma solução, porque, às vezes, pro mesmo problema, você encontra 
mais de uma solução, né. [E-MES]. 

Você utiliza estudos de caso ou problematização nas aulas? 
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Considerando o objetivo “Identificar quais são as estratégias usadas para desenvolver 

o empreendedorismo”, a primeira indagação refere-se à estratégia de ensino da IES 

dirigida à transmissão de conhecimentos e informações, capaz de levar o discente a 

produzir por sua própria capacidade (Figura 32). 

 

 

Esse é o objetivo. A gente sabe que cada um tem 
sua limitação, mas o objetivo do professor eu 
acho que é muito parecido com o objetivo dos 
pais. Você vai cuidar do seu aluno até que chegue 
o momento que ele consiga andar com as 
próprias pernas. [E-MES] 
 
Sim. Muito. A gente é muito incentivado aqui a 
trabalhar com metodologia ativa, principalmente 
pra além da questão da formação em psicologia, 
que acaba sendo uma formação voltada pra isso. 
Não adianta transmitir esse conhecimento. Tem 
que aprender vivendo. [E-ITA] 
 
Ah! Sim. Quando a gente tem instituído é uma 
coisa chamada TDE, que é o Trabalho Discente 
Efetivo, né. Então, nós temos a parte formal, né, 
que é a transmissão do conhecimento. Mas temos 
também essa parte do TDE, que o aluno deve 
buscar esse conhecimento, né, por meio de 
pesquisas, atividades... Às vezes, é baseado em 
metodologias e tudo. [E-ENS] 

 
 

Figura 32 
Mapa de categorização – Estratégia de ensino da IES dirigida à transmissão de 
conhecimentos e informações capaz de levar o discente a produzir por sua própria 
capacidade (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

De modo geral, pode se inferir que a postura dos docentes em relação aos alunos é 

de cuidado e vai muito além das obrigações profissionais. As orientações são para 

uma constante busca por conhecimento. O aluno deve construir seu caminho 

acadêmico de forma que ao final do curso se torne um profissional de êxito no 

mercado formal ou um empreendedor de sucesso. 

A estratégia de ensino da IES é dirigida à transmissão de conhecimentos e 
informações capaz de levar o discente a produzir por sua própria capacidade? 
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Quanto ao fato de a estratégia pedagógica da IES envolver a transmissão de conteúdo 

correspondente a valores culturais indispensáveis a uma boa formação e 

aprendizagem, os resultados estão sumarizados na Figura 33. 

 

 

 

 
 
Sim, sim! Existem. Eu acho que até porque 
não tem como você ensinar. Por mais que 
sejam técnicas e processo, é muito relativo 
à cultura que a gente vive. Alguns valores 
e princípios e a ética envolvida. Então, sim. 
O tempo todo [E-MES]. 
 
Isso aí até tinha um projeto, mas agora 
nem sei se tem. Acho que não tem mais 
não né. Agora não tem mais. Acho que não 
tem mais, não. [E-ADA] 
 
Acredito que sim, principalmente quando 
eles dão liberdade para gente criar matriz 
que vão discutir temas importantes, né. O 
curso de Psicologia, por exemplo: gênero, 
sexualidade, questão racial, dependência 
química...  [E-ITA]. 
 
Na questão da cultura, quando nós 
envolvemos as ações da extensão, tá, e 
quando nós incentivamos a participação 
em alguns projetos solidários. Então, nós 
temos essa participação e envolvimento 
cultural, sim. [E-ENS. 

Figura 33 
Mapa de categorização – Estratégia pedagógica da IES envolve a transmissão de 
conteúdo correspondente a valores culturais indispensáveis para uma boa formação 
e aprendizagem (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Nota-se que é forte o empenho da IES para transmitir valores que vão além do ensino 

de técnicas e processos. As ações de extensão realizadas pela Faculdades Promove 

enfatizam dentro da cultura acadêmica eventos como o Circuito Cultural da Liberdade 

e ainda preconiza valores, princípios e ética, os quais fará parte da vida do discente 

mesmo depois da diplomação. Ou seja, por toda a vida, como descreve o relato a 

seguir. 

 

A estratégia pedagógica da IES envolve a transmissão de conteúdo 
correspondente a valores culturais indispensáveis para uma boa formação e 
aprendizagem? 



140 

Inclusive, nós temos um projeto na Administração que, na realidade, era Sexta 
Cultural. Aí, depois, nós entendemos que sexta feira não era um bom dia. Aí, 
nós passamos pra Quarta Cultural, porque a unidade ela fica muito próxima da 
Praça da Liberdade. Lá, então, nós temos circuito cultural da Praça da 
Liberdade. Então, nós reunimos os alunos e professores e levamos os alunos 
na visitação. Fazemos a reserva, né. E, aí, eles visitam lá toda essa parte 
cultural, né, esse circuito cultural da Liberdade. [E-REA]. 
 

No que tange à IES criar estratégias básicas e fundamentais para colocar em prática 

ideias e inovações, gerando empregos, renda e condições melhores de vida para os 

discentes, os resultados estão sumarizados na Figura 34. 

 

 

Tem um setor de empregabilidade que é 
responsável pelo setor, né.  Ele atende por 
demanda, né. Então, quando tem alguma 
demanda, ele fala: “Olha, tem uma empresa 
precisando de treinamento e tal”. Aí, 
geralmente, o professor monta o treinamento e 
ele convida, né, os alunos, porque tem que ser 
como voluntário, né, para poder participar do 
projeto. Mas não há uma inserção desse aluno 
no mercado de trabalho a partir dessa 
atividade. [E-REA] 
 
Sim. [E-ADA]. 
 
Sim, sim! O Promove tem várias ações internas 
com o objetivo de recolocação profissional de 
primeiro emprego, sim, com certeza. [E-MES] 
 
Tem. Tem uma série de iniciativas, né, que são, 
por exemplo, o Projeto Político do Curso, né, 
que é institucional, né, o estágio interno, bolsas 
pra atletas... Então, existem essas iniciativas, 
todas muito tímidos nesse momento, mas 
existem. [E-ITA] 

 
 

Figura 34 
Mapa de categorização – Criar estratégias básicas e fundamentais para colocar em 
prática ideias e inovações, gerando empregos, renda e condições melhores de vida 
para os discentes (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 
 

A IES procura criar estratégias básicas e fundamentais para colocar em 
prática ideias e inovações, gerando empregos, renda e condições melhores 
de vida para os discentes? 
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Constatou-se que a IES mantém um setor de empregabilidade, cujo atendimento 

ocorre de acordo com a demanda, em que treinamentos são realizados nas empresas 

que demandam por esses serviços e professores se mobilizam para realizar o evento, 

de modo voluntário. Além disso, programas de recolocação profissional e primeiro 

emprego também são estratégias da IES para auxiliar o discente a ter ou aumentar 

sua condição financeira e, consequentemente, melhor qualidade de vida. Ademais, a 

Gestão de Carreira e estágios ofertados pelo curso de Administração também foram 

citados, como mostra o relato a seguir, 

Através de algumas disciplinas, tá, quando cê tem a disciplina Gestão de 
Carreira na Administração, né, quando você tem algumas estratégias de 
estágio, né. Quando nós promovemos, vamos atrás. Tudo isso a gente busca 
essa melhoria, sim. 

 

A Figura 35 apresenta os resultados referentes ao estímulo de conhecimentos e à 

vontade de desenvolver competências empreendedoras do discente. 

 

 

 

Sim. Eu não costumo falar motivar, não, porque eu 
acho que a motivação é algo muito interno. Mas o 
estímulo, não. O estimular as pessoas a serem 
empreendedoras a quererem correr risco, a se 
arriscarem, sim, eu faço isso com grande 
frequência. [E-MES] 
 
Como professora, faço isso muito pouco. Como eu 
disse, acho que é uma questão transversal. Então, 
quando a gente tá desenvolvendo competências e 
habilidades de ser psicólogo, né. Mas eu ainda 
acho que falta essa discussão. Não só na minha 
matéria, nas minhas matérias. Do meu jeito de ser 
professora, as coisas têm sido vistas de forma 
muito equivocada também, né. Muitas vezes, os 
alunos tão achando que ser empreendedor é ter 
um perfil no Instagram, né. Complicado, mas não 
é isso. Pode ser até isso, mas não é. Isso é um fim, 
né, de um processo. [E-ITA]. 
 
Na disciplina que eu leciono é um pouco 
complicado, mas é da forma que eu trabalho, né. 
Eu os coloco pra pensarem e produzirem, sim. [E-
ENS]. 

Figura 35 
Mapa de categorização – Estímulo de conhecimentos e a vontade de desenvolver 
competências empreendedoras do discente (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

Você estimula os conhecimentos e a vontade de desenvolver competências 
empreendedoras do discente? 
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Constatou-se nesta questão que apenas o curso de Gastronomia mostrou práticas de 

incentivo ao empreendedorismo. Para o curso de Psicologia este estímulo não se 

evidencia, sendo considerada apenas uma questão transversal. 

 

Considerando o objetivo “Identificar as dificuldades e facilidades na implementação 

do empreendedorismo”, a primeira indagação refere-se à forma como os discentes 

são orientados no processo de implementação do empreendedorismo (Figura 36). 

 

 

Por meios de projetos. [E-REA]. 
 
É como eu acho que é minha resposta 
anterior: são mal implementados. [E-
ITA]. 
 
É igual eu te disse. Na minha 
disciplina, no que eu trabalho hoje, eu 
não tenho dentro da minha carga 
horária alguma disciplina que seja 
voltada nesse sentido, né. [E-MES] 
 
Bem, na Administração nós temos um 
simulacro de uma empresa júnior, né, 
e na clínica, na Psicologia, muito da 
questão da empresa, da casa, né. 
Não sei se eles tão ainda nessa fase 
desses estágios mais práticos, né. [E-
ENS] 

 

Figura 36 
Mapa de categorização – Forma como os discentes são orientados no processo de 
implementação do empreendedorismo (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

No Curso de Administração as orientações para o empreendedorismo mostram-se 

mais frequentes por meio de projetos, empresa júnior e simulados. As ações do Curso 

de Psicologia envolvem projetos como empresa da casa. Na Gastronomia não existe 

orientações ou uma disciplina específica voltada para o empreendedorismo. Contudo, 

os docentes trabalham de modo paralelo, trazendo para sala de aula situações de 

Como os discentes são orientados no processo de implementação do 
empreendedorismo? 
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pessoas que já empreenderam e chegaram ao sucesso, mas mostrando sempre ser 

uma área de dificuldades, como mostra o relato a seguir. 

Eu tento incentivar esse empreendedorismo trazendo dados mesmo do 
mercado, do retorno que você pode ter, até das dificuldades, porque isso não 
é um mar de rosas, né. Existem várias histórias de sucesso de pessoas que 
deram certo na quinta, sexta vez. Então, o fato de você empreender não é uma 
garantia de sucesso, mas sempre vai ser uma garantia de sucesso. Então, 
dentro ali dos contextos dos conteúdos que eu trabalho eu trago essas 
informações com o objetivo de estimular esse aluno. [E-MES] 
 

A Figura 37 descreve as principais dificuldades na implementação do 

empreendedorismo para os discentes da IES. 

 

 

 

Eu penso que a questão do tempo, né, 
porque o perfil do nossos alunos são alunos 
que trabalham o dia todo. Então, ele, 
querendo ou não, ele tem que ter uma 
disponibilidade para poder investir um 
pouco mais... [E-REA]. 
 

Medo mesmo. Eu não vou nem dizer que é 
específico de um discente em si. O ser 
humano tem muito medo do novo. Uma 
frase que eu uso muito é: “O que o máximo 
que pode acontecer é dar errado”. E, aí, 
quando você fala assim: “Ah! Não é só isso 
que pode acontecer”. É óbvio que você tem 
que calcular os riscos, você tem que ver o 
que você vai investir, estudar um pouco 
desse mercado, vê se existe um público que 
de repente quer o produto que você pensa 
em oferecer. Ou você entende que você 
pode criar essa demanda mesmo não 
existindo ainda a oferta? [E-MES] 
 

Eu acho que às vezes é cultural, né, não ser 
a ação de um ou outro professor, mas ser 
uma ação mais conjunta, né. Não adianta, 
tá, só o PPC, né. Ele tem que ter isso no 
DNA dos professores também. [E-ENS] 

Figura 37 
Mapa de categorização – Principais dificuldades na implementação do 
empreendedorismo para os discentes da IES (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Os resultados indicam que o tempo é uma das maiores dificuldades enfrentadas pelo 

alunado, pois muitos trabalham durante o dia todo. Com isso, a disponibilidade para 

Quais são as principais dificuldades na implementação do 
empreendedorismo para os discentes da IES? 
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investir mais nas reuniões de grupo e participar de um evento extracurricular torna-se 

muito limitada, como mostra o relato a seguir. 

Eu penso que essas disciplinas, né, elas são importantes, e o aluno reconhece 
isso, né. Nós já temos vários testemunhos de alunos que passaram pela 
instituição e que hoje têm o seu próprio negócio a partir dessas disciplinas, a 
partir dos projetos que foram desenvolvidos no decorrer da sua trajetória 
acadêmica. Mas eu penso que talvez a parte mais difícil é de conciliar a questão 
do tempo, da disponibilidade dele, né, porque, muitas vezes, ele não tem tempo 
nem pra reunir com o grupo, né. Então, a gente sempre fala com o professor 
pra estimular isso, né, de uma forma mais efetiva, levando pro nosso espaço 
lá da Sala do Minas, Sala de Inovação, dando suporte técnico com os 
laboratórios de informática, através de palestras de pessoas que já 
empreenderam, já trabalharam muitos anos com empreendedorismo, né. [E-
REA] 
 

Dentre as iniciativas da Faculdades Promove para minimizar as dificuldades de seus 

acadêmicos cita-se a realização de palestras. Na aula inaugural desse semestre 

houve a presença de uma aluna egressa, atualmente empreendedora de sucesso, 

proprietária da empresa American Burguer, Camila Guerra, relatando um pouco de 

sua experiência e das dificuldades enfrentadas até chegar ao sucesso, como 

corrobora o relato a seguir, 

Inclusive, ontem, nós tivemos uma aula inaugural com a presença da 
proprietária do American Burguer, Camila Guerra. Ela falou como que 
começou, né, e hoje ela tem um negócio assim de extremo sucesso, né, e como 
que a formação dela no curso de Administração, os projetos que foram 
desenvolvidos, como que tudo isso contribuiu, né, pra formação dela. Mas, 
mesmo assim, sinalizando que não foi fácil, porque ser empreendedor não é 
fácil, né. Então, isso é envolve muito, né. É a capacidade da pessoa de superar 
desafios, a capacidade de resiliência, porque nem sempre as coisas vão dar 
certo de primeira. Então, a pessoa tem que ter persistência, ela tem que 
acreditar, ela tem que ser estimulada de alguma forma, e a academia ela tem 
um papel importante nesse sentido, e não só com a informação, mas com a 
formação também dos nossos alunos. [E-REA] 
 

Outro fator de dificuldade incidiu na heterogeneidade dos cursos e dos docentes. Ou 

seja, trazer a mesma linguagem, especialmente no curso de Psicologia, pois 

professores de especializações como Administração, Gastronomia não conhecem 

especificidades da Psicologia. É o que diz o relato a seguir. 

Eu acho que é trazer isso para linguagem que um profissional de uma área, de 
um curso específico, entenda, de trazer isso mais aplicado, trazer um caso de 
um psicólogo, né. Muitas vezes, o professor que vai dar a disciplina de 
Empreendedorismo é um cara, vamos supor, da Administração, da 
Gastronomia, ele não conhece o nosso mercado, não conhece nosso código 
de ética, ele não sabe os limites que a gente pode fazer... [E-ITA]. 
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As principais facilidades associadas à implementação do empreendedorismo, na 

opinião dos discentes da IES, estão elencados na Figura 38. 

 

 

A questão da estrutura. A instituição oferece 
em termos de espaço, em termos de material 
didático. Como eu falei, da questão dos jogos 
empresariais, uma sala lúdica que estimula, 
de uma certa forma, a capacidade de criação, 
de inovação, né, e os laboratórios de 
informática. Então, acho que esse suporte 
técnico também ele ajuda. [E-REA. 
 
Dependendo do ramo que a pessoa atua, não 
existe um investimento tão alto, tá. Por 
exemplo, dentro da Gastronomia, se a pessoa 
escolher fazer bolo, esses bolos caseiros, 
cenoura, banana, iogurte ou que quer que 
seja, como uma batedeira, né, com um 
investimento de 400 reais e um bom fogão 
você consegue fazer um bom produto. Não 
existe inicialmente um investimento muito alto. 
É óbvio que, dependendo do porte do negócio, 
você vai ter que gastar mais. Mas existe uma 
grande facilidade de você começar a ofertar 
isso de repente na sua própria casa, no 
condomínio, onde você mora, esperar, 
estudar e ver a expectativa de retorno pra 
depois avaliar com mais segurança e fazer um 
investimento maior. [E-MES]  

Figura 38 
Mapa de categorização – Principais facilidades na implementação do 
empreendedorismo para os discentes da IES (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

O SEBRAE é citado como um importante facilitador quando se trata de implementação 

do empreendedorismo, tendo em vista que os discentes podem contar com o apoio 

de professores que também prestam assessoria para a entidade. 

 

Com isso, o alunado tem a vivência prática, como ilustra os relatos a seguir, 

Olha, eu acho que uma das facilidades é a questão do apoio do docente, 
porque nós temos vários professores que são consultores do SEBRAE. Então, 
eles têm muita prática, né. Então, ter um professor dando essa assessoria, né, 
e dando também a oportunidade do aluno vivenciar na prática, né, alguns 
projetos que são realizados dentro e fora da instituição, eu penso como um 
fator positivo. [E-REA] 
 

Quais as principais facilidades na implementação do empreendedorismo para 
os discentes da IES? 
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Alguns professores com experiência de mercado e já trabalham nessa linha do 
empreendedorismo, né. Já são empreendedores têm uma proximidade com 
institutos tipo SEBRAE, né, tipo a Endeavor.  Ah! Nesse sentido sim. Foi até 
ofertado, há uns quatro, cinco anos, uns cursos. Não tem mais. Foi em 2010, 
ofertado na IES alguns cursos da Endeavor para o desenvolvimento do 
empreendedorismo. [E-ENS] 
 

Facilitadores como as redes sociais e o uso da tecnologia  têm-se evidenciado como 

habilidades dos discentes, tornando-se uma ferramenta para iniciativa de empreender, 

como detalha o depoimento a seguir. 

Parece que existe uma linguagem muito acessível que já rola no universo 
deles, mas não rolava no nosso, né. Nas redes sociais, né, que já facilita o 
entendimento deles de iniciativas empreendedoras. E hoje, também, até a 
própria tecnologia é uma iniciativa empreendedora, né. O tanto de coisa que 
eles conseguem fazer a partir da habilidade... Quanto mais habilidoso é, né, 
em saber lidar com essas ferramentas tecnológicas. Mas ela consegue usar 
isso a favor do próprio crescimento dela, de ter uma ideia nova. [E-ITA] 
 

Considerando o objetivo “Identificar de que forma os resultados são mensurados”, a 

primeira indagação refere-se a quais indicadores são utilizados para mensurar o 

empreendedorismo discente (Figura 39). 

 

 

 

 
Ah! Por meio das etapas e dos resultados dos projetos 
que são desenvolvidos, né. Então, por meio das 
etapas desses projetos, o professor ele vai não só 
orientando, acompanhando, né, e fazendo com que o 
aluno tenha possibilidade de corrigir, né? As 
deficiências [...] [E-REA] 
 
É porque, na verdade, nem sempre é o que eu falei em 
outra pergunta. Por exemplo, pela rede social você 
consegue acompanhar ali e ver que um aluno teve 
sucesso: tá fora do país, abriu a própria empresa. Mas 
eu não sei se existe um indicador que seja capaz de 
fazer essa mensuração, entendeu. [E-MES]. 
 
Geralmente, o produto que eles fazem nos PINS, tá, é 
o produto final. A gente pede, às vezes, entrega do 
projeto, apresentação dos resultados dentro das 
empresas, das organizações, das ONGs que eles 
estão, né. Então, nesse sentido, a gente consegue 
mensurar e até avaliar em forma de banca, né, quando 
eles apresentam esses projetos no circuito integrador. 
[E-ENS] 

Figura 39 
Mapa de categorização – indicadores utilizados para mensurar o empreendedorismo 
discente IES (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

Na sua percepção, quais indicadores são utilizados para mensurar o 
empreendedorismo discente? 
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Os resultados indicam a possibilidade de acompanhar ex-alunos por meio das redes 

sociais, podendo, inclusive, verificar seu sucesso, uma vez que as mídias sociais 

permitem esse acesso, saber se o empreendimento teve êxito, inclusive fora do país. 

Contudo, em termos de métricas, não se têm indicadores capazes de mensurar os 

resultados.  

 

Internamente, a Faculdade consegue mensurar os índices por meio de indicadores 

como PINS, produto final oriundos dos projetos e a apresentação dos resultados dos 

projetos para empresas externas (escolhidas para desenvolvimento do estudo). As 

bancas de avaliadores conseguem fornecer números suficientes para serem 

mensurados e chegar-se a determinado índice. 

 

Pode-se afirmar que a entrega das etapas dos projetos também auxilia na orientação 

do discente, pois, à medida que ela é feita, vai recebendo, além das pontuações, 

orientações para corrigir erros e deficiências ao longo do processo, uma vez que são 

atividades com duração de doze meses de execução. Ainda nesse sentido, são 

atividades que demandam do aluno envolvimento com outras equipes, empatia, 

trabalho sob pressão e administração de conflitos dentre outras habilidades, como 

configura o relato a seguir. 

Eu acho que é um processo. Não é que ele vai ser avaliado só no final, né. 
Acho que isso é todo um processo, desde o processo da criação, né, das ideias, 
elas começam a surgir. O desenvolvimento de cada etapa do projeto. Isso tudo 
vai sendo analisado, né: o envolvimento do aluno, a participação dele, a 
interatividade não só com a equipe de trabalho, mas com outras equipes 
também, né. Então, essa capacidade de se relacionar, que eu acho que a gente 
fala tanto, que é qualquer profissional, né. E, como a gente tá focando nessa 
questão do empreendedor, ele tem que ter, né, as habilidades, técnicas, né. 
Mas ele também tem que ter as habilidades comportamentais. Então, não 
adianta nada ele ter uma habilidade técnica e não saber se relacionar, né, não 
saber trabalhar sob pressão ou administrar conflitos, né, ou trabalhar em 
equipe, ou questão da empatia. Então, todas essas habilidades nós 
procuramos estimular e desenvolver, né, no decorrer de todo esse processo. E 
quando que falo processo, né, é por meio das disciplinas, né, que possuem 
atividades práticas por meio de projetos que são, a cada etapa, avaliados, são 
analisados, e o professor tem condições aí de acompanhar o desenvolvimento 
do aluno e mensurar essa questão da evolução, ou não, ou a dificuldade de 
cada aluno fazer aí as intervenções necessárias. [E-REA] 

 

Quanto ao fato de a utilização de indicadores possibilitar melhor visibilidade do 

processo empreendedor os resultados estão descritos na Figura 40. 
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Sim. [E-REA] 
 
Sim, sim! [E-ADA]. 
 
Sim, porque através de dados a gente 
consegue ser mais assertivo, né, 
exceto o dado dessa última pergunta, 
que eu acho que é muito difícil de 
mensurar na área. O Sebrae traz 
muitas informações. Por exemplo, na 
área de Gastronomia: “Vou abrir um 
restaurante”. Ah! Quantos restaurantes 
que abrem por ano e quantos fecham? 
Ah! Por que que fecham? É má 
administração, é falta de capital de giro, 
de repente o público comprou a ideia? 
Então, os indicadores são balizadores 
pra pessoa ter mais assertividade É 
isso. [E-MES] 
 
Também não sei te dizer. [E-ITA] 
 
Sim, porque nós temos o professor 
acompanhando, né. Nós temos o 
professor acompanhando a atividade. 
E, depois, isso é mostrado pra 
comunidade. A  ideia é até os melhores 
projetos é a extensão fazer a 
apresentação desses melhores 
projetos, né, como forma de incentivo. 
[E-ENS] 

 
 

Figura 40 
Mapa de categorização – A utilização de indicadores pode possibilitar melhor 
visibilidade do processo empreendedor (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Constatou-se que a utilização de indicadores permite maior visibilidade do 

desempenho do aluno. Então, os indicadores são balizadores para maior 

assertividade nos projetos, na medida em que os professores fazem o 

acompanhamento dos discentes e seus projetos. Posteriormente, todo esse resultado 

pode ser compartilhado com a comunidade tanto acadêmica quanto externa, podendo 

inclusive haver premiações, o que motiva os alunos a participarem com mais afinco, 

 

No que tange ao fato de o uso de indicadores ajudar a valorizar o processo 

empreendedor, a Figura 41 sumariza seus resultados. 

Você acredita que a utilização de indicadores possibilita melhor visibilidade 
do processo empreendedor? 
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Eu acredito que sim porque, na realidade, 
é um feedback, né, que você tem. É um 
controle, né, que você tem das etapas, das 
ações. Então, eu penso que sim. [E-REA] 
 
Acho que sim também. [E-ADA]. 
 
Vou tirar, por exemplo a CPA, né, que é a 
Comissão Permanente de Avaliação. Em 
certos aspectos, os indicadores deixam 
mais claro aquilo que a instituição precisa 
melhorar e dá mais visibilidade para 
melhora, para melhoria em si. Em outros, 
você percebe que é muito mais intangível, 
né, de indicador, de coisas que são 
percebíveis, são muito intangíveis, são 
difíceis, né. Não é nem definir; é mensurar, 
então, nesse ponto. [E-ITA] 
 
Quando nós começamos a mostrar todos, 
sim, né. Quando conseguimos sensibilizar 
a todos que esses indicadores são 
importantes pro desenvolvimento do aluno. 
[E-ENS]. 

Figura 41 
Mapa de categorização – O uso de indicadores ajuda a valorizar o processo 
empreendedor (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

O uso de indicadores tornou-se fundamental como forma de feedback e de 

esclarecimentos necessários para os alunos, pois empreendedorismo não é apenas 

sucesso. Existem as dificuldades para se alcançar o sucesso, como mostra o 

depoimento a seguir. 

Sim, sim! Ajuda a valorizar, porque, às vezes, existe uma ilusão no 
empreendedorismo. Principalmente quem foi funcionário durante muitos anos 
e teve um patrão que empreendeu. De repente, ele pegou, ele conviveu com 
esse patrão nas vacas gordas, por assim dizer. Às vezes, ele acha que o 
empreendorismo só tem as benesses. E os indicadores, eu acho que vão, com 
certeza, trazer essa informação, no sentido de que existe uma parte que é 
muito boa e você vai colher se der certo, mas tem um grau de dificuldade que 
cada negócio vai acabar exigindo. [E-MES] 
 

A Figura 42 expõe os resultados sobre o fato de o uso de indicadores facilitar a 

visualização de interferências e orienta melhorias no processo. 

O uso de indicadores ajuda a valorizar o processo empreendedor? 
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Sim. Desde que seja feito em cada uma das 
etapas, seja muito bem controlado e 
administrado. Sim, né, porque aí você tem a 
possibilidade de fazer intervenções ali, né, 
quando você identifica ali alguns gargalos, e 
aí você tem a possibilidade de rever, né, e de 
propor ali um outro formato, novas ações. [E-
REA] 
 
Com certeza, porque, querendo ou não, os 
indicadores são, por assim dizer, uma 
experiência do mercado ou de alguns 
empreendedores, e isso te dá um norte pra 
saber essas dificuldades, pra saber os pontos 
de melhoria até pra você aprender com 
alguém que já errou no mesmo negócio que 
você vai fazer, né, pra você não repetir o 
mesmo processo. [E-MES] 
 
Dependendo do que o indicador está tentando 
mostrar, eu acho que sim. ´[E-ITA] 
 
Claro! Um exemplo disso foi a pandemia, né, 
que nós tínhamos circuitos e tudo era de forma 
presencial, né: as feiras... Com a pandemia 
nós tivemos que criar outros indicadores nos 
projetos para aliviar os projetos. [E-ENS] 

 

Figura 42 
Mapa de categorização – O uso de indicadores facilita a visualização de 
interferências e orienta melhorias no processo (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Os resultados indicam que o uso de indicadores pode ser eficiente, pois é capaz de 

indicar pontos de melhorias e de aprender com os erros de outrem. O exemplo citado 

foi a situação da pandemia decorrente da Covid-19 que assolou o mundo de forma 

surpreendente e indicadores tiveram que criados para o enfrentamento da crise. Da 

mesma forma, a Faculdades Promove teve que constituir novos indicadores de 

avaliação de projetos, procedimento que antes era feito de modo presencial. 

 

Sobre o fato de o monitoramento por indicadores auxiliar no direcionamento de metas 

estabelecidas no processo empreendedor, os resultados são mostrados na Figura 43. 

 

O uso de indicadores facilita a visualização de interferências e orienta 
melhorias no processo? 
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Sim... Sim! [E-REA]. 
 
Sim... Sim! [E-ADA]. 
 
Não. Não que eu me recorde. A IES ela 
sempre tenta trazer esse estímulo para 
que a gente também estimule o aluno a 
estar buscando empreender, e tal, mas 
não uma discussão focada nesse 
assunto, pelo menos no meu curso, tá. [E-
MES] 
 
Acredito que sim, né. [E-ITA]. 
 
Tá. À medida que nós temos os 
resultados, nós conseguimos mudar cada 
semestre um pouco, implementar outras 
coisas nessa disciplina. Igual eu falo com 
você que só dos projetos integradores. 
[E-ENS] 

Figura 43 
Mapa de categorização – O monitoramento por indicadores auxilia no 
direcionamento metas estabelecidas no processo empreendedor? 
(Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Percebeu-se que fornecer orientações aos docentes para fomentar o 

empreendedorismo entre os alunos à medida que os resultados vão surgindo permite 

à IES corrigir, alterar, criar e excluir práticas, especialmente aquelas relacionadas ao 

empreendedorismo. Então, pode-se inferir que o monitoramento por meio dos 

indicadores direciona os ajustes necessários semestralmente. 

 

Considerando o objetivo “Identificar a propensão dos alunos a empreenderem a partir 

das ações da instituição”, buscou-se compreender se a IES discute com os docentes 

aspectos didáticos relacionados à propensão ao empreendedorismo e o modo como 

executá-los (Figura 44). 

O monitoramento por indicadores auxilia no direcionamento metas 
estabelecidas no processo empreendedor? 
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Olha, a instituição, eu gostaria depois que 
a Imaculada pudesse completar. Na minha 
percepção, ela investe muito nessa parte 
pedagógica né. Principalmente assim no 
início do semestre, ela faz reuniões com os 
professores e com os coordenadores. [E-
REA] 
 
Na minha disciplina, não. Na minha 
disciplina é difícil você aplicar isso fora 
daquele contexto ali.[E-MES] 
 
Não. [E-ITA] 
 
Ah! Somente nesse grupo de professores 
que lecionam o PIN, tá. Na Administração, 
acredito que a coordenadora também 
conduza isso, né, com os professores dela 
dos últimos períodos. Mas com o PIN, com 
certeza, tá, que nós passamos o que nós 
desejamos, que os objetivo é com aquele 
PIN, né, com aquele Projeto Integrado., 
Então, isso é falado a todo semestre. [E-
ENS]  

Figura 44 
Mapa de categorização – A IES discute com os docentes aspectos didáticos 
relacionados à propensão ao empreendedorismo e como executá-los 
(Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

As discussões entre os docentes evidenciam-se no âmbito da Administração 

relacionados aos projetos integradores e PIN. Nas disciplinas Psicologia e 

Gastronomia não se observou-se esse tipo de discussão com foco em 

empreendedorismo. Contudo, a Administração mostrou-se muito satisfeita com as 

práticas da Faculdades Promove nesse sentido, apesar de que não especificamente 

sobre empreendedorismo a direção tem se mobilizado para atender às necessidades 

demandadas pelo corpo docente, como mostra o depoimento a seguir. 

[...] Estão sempre estimulando muito essa parte pedagógica das metodologias 
ativas, trazendo profissionais da área, né, pra poder contribuir com a sua 
prática, com sua experiência, né. O próprio Google For Education também foi 
um avanço significativo da instituição, né, o  desenvolvimento aí de alunos 
instrutores, né, dando suporte tanto pra professores quanto pra alunos. Então, 
eu penso que é um estímulo sensacional que a faculdade faz, entendeu. Agora, 
assim, especificamente focado unicamente no empreendedorismo, eu não 
percebo assim com muita clareza. Talvez o NOP. [E-REA] 

A IES discute com os docentes aspectos didáticos relacionados à propensão 
ao empreendedorismo e ao modo como executá-los? 
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Sobre a realização de oficinas de estudo, pesquisa, construção de conhecimentos e 

experimentação de práticas pedagógicas sobre a propensão ao empreendedorismo, 

os resultados estão expostos na Figura 45. 

 

 

 

 
 
Sim. O Núcleo de Práticas de 
Administração, formado por um grupo de 
professores, né, que a proposta não é só o 
desenvolvimento de projetos da 
comunidade interna e comunidade 
externa, né, mas também projetos de 
pesquisa para poder, né, trabalhar nessa 
questão não só do empreendedorismo, 
mas de outras áreas também relacionadas 
à Administração. [E-REA] 
 
Sim. [E-ADA]. 
 
Pode ser que um professor que de uma 
disciplina de PIN, que é integrador consiga 
com mais facilidade fazê-lo. [E-MES] 
 
Especificamente, não. A gente até tem um 
Núcleo de Inovação, mas não é só para o 
empreendedorismo. [E-ITA] 
 
Não conheço com esse nome, com essa 
roupagem assim, tá, mas a gente oferta, 
às vezes, alguns cursos, mas nada 
sistemático não, nada sistematizado não. 
[E-ENS]. 

Figura 45 
Mapa de categorização – realização de oficinas de estudo, pesquisa, construção de 
conhecimentos e experimentação de práticas pedagógicas sobre a propensão ao 
empreendedorismo (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Apesar de haver o Núcleo de Práticas de Administração e o Núcleo de Inovação, 

nenhum deles está voltado somente para o empreendedorismo (Figura 46). 

 

Existe a realização de oficinas de estudo, pesquisa, construção de 
conhecimentos e experimentação de práticas pedagógicas sobre a 
propensão ao empreendedorismo? 
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Ah! Dividindo experiências, 
compartilhando aquilo. Na verdade, muitos 
dos nossos professores já conviviam, já 
convivemos em outras situações ou em 
outras instituições. Então, acaba que a 
bagagem de cada um é acrescenta muito 
nesse enriquecimento do conhecimento do 
outro pra ele aplicar em sala de aula, né. 
Hoje eu sou colega de trabalho de pessoas 
que já foram meus professores, né. E, com 
a minha bagagem e a bagagem deles, a 
gente consegue fazer isso de forma mais 
efetiva pro aluno. [E-MES] 
 
Eu desconheço de que forma que isso 
acontece. [E-ITA] 
 
Sim. Na medida em que  nós que 
capacitamos um grupo, né. Uma época, lá 
no SEBRAE, foram mais ou menos vinte 
professores, porque estava aberto pra 
todos, né, que queriam participar. Então, 
foram mais ou menos vinte professores 
para nós pensarmos em algumas técnicas 
de empreendedorismo, algumas técnicas 
de inovação dentro do meio escolar. Isso 
foi 2019, né, que nós fizemos esse curso 
no SEBRAE. [E-ENS] 

 

Figura 46 
Mapa de categorização – Forma como ocorre a colaboração com seus pares e 
equipe gestora para construir conhecimento teórico e prático sobre a propensão ao 
empreendedora na IES (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Os resultados indicam que a troca de experiência entre os docentes e o modo de 

compartilhar uma bagagem de conhecimentos adquiridos ao longo da trajetória 

profissional são fundamentais para repassar ao aluno de modo efetivo o significado 

do empreendedorismo. Além disso, as capacitações docentes sobre as técnicas de 

empreendedorismo ofertadas pelo SEBRAE complementam a experiência 

profissional, qualificando o docente ainda mais para lecionar as disciplinas, em 

especial aquelas relacionadas ao empreendedorismo, como mostra o relato a seguir. 

De qualificação, dos professores, dos coordenadores, principalmente dos 
coordenadores para que eles possam ser multiplicadores mesmo, de ideias, 
né? De conhecimento, então assim, eu pelo menos tenho muito esse apoio e 

De que forma ocorre a colaboração com seus pares e equipe gestora para 
construir conhecimento teórico e prático sobre a propensão ao 
empreendedorismo na IES? 
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não só da direção acadêmica, como direção geral, mas também no NOP [...] 
[E-REA] 
 

Averiguou-se novamente a satisfação da Administração quanto ao apoio da direção 

tanto geral quanto acadêmica da IES, que recebe total apoio em suas demandas e 

sempre orientando os docentes, o desenvolvimento de projetos que envolvam a 

comunidade externa e seu entorno, como detalha o relato a seguir, 

Bom, eu não sei. Eu sou até suspeita pra falar, mas eu penso que nós 
coordenadores e professores também temos o apoio total, né, não só da 
direção acadêmica, da direção geral. E aí eu vou falar do professor Natanael e 
do professor Dante. São pessoas que eu estou diretamente ligadas, né, ligada 
a eles, né, porque a Administração funciona na João Pinheiro, Então, o contato 
que eu tenho é com o professor Dante e com o professor Natanael, e eles 
sempre apoiaram em todos os sentidos. Até, assim, eles também estimulam 
muito, né. O professor Natanael sempre usa a expressão “colocar o curso na 
rua”. Então, nós não temos que ficar aqui restritos à comunidade interna, né. 
Então, acho que a faculdade ela tem que servir a sociedade, né. Então, a gente 
tem que pensar também na sociedade como um todo. Então, por isso que 
estimula muito, né, essa capacidade de criar, desenvolver projetos com a 
comunidade externa, mas também dando suporte, né. [E-REA] 
 

De modo geral, observou-se o empenho dos professores em estimular as práticas de 

empreendedorismo entre seu alunado.  

 

Resultados das questões abertas sobre a propensão ao empreendedorismo na 
percepção dos alunos da Faculdades Promove 

 

Nesta fase da pesquisa o intuito foi analisar a percepção dos alunos da Faculdades 

Promove matriculados nos cursos de Administração, Psicologia e Gastronomia sobre 

a propensão ao empreendedorismo, com base no questionário de pesquisa questões 

abertas (Apêndice A). Ressalta-se que o perfil sociodemográfico deste grupo de 

pesquisados está exposto na etapa quantitativa desta dissertação. 

 

Considerando o objetivo “Identificar como o empreendedorismo está inserido no plano 

pedagógico da instituição”, a primeira indagação versou sobre o significado do 

empreendedorismo para os discentes (Figura 47) 
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Figura 47 
Mapa de categorização – Sobre o significado do empreendedorismo para os 
discentes da Faculdades Promove (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 
 

Identificou-se que dentre os 124 alunos que responderam à pesquisa o atributo 

capacidade foi relacionado ao significado empreendedorismo, mencionado por 11 

respondentes, ciando-se, a seguir, as principais respostas. 

Empreendedorismo é a capacidade de investir e inovar em atividades 
remuneradas ou não. [RQ3] 
 
É a capacidade de observar as oportunidades, investir e lucrar, criando 
soluções para certos problemas. [RQ40] 
 
Capacidade de criar ideias inovadoras para entregar soluções que o mercado 
vem precisando. [RQ42] 
 

Empreendedorismo é a capacidade de criar soluções para outrem cuja 
consequência de implementação seja algum tipo benefício para a comunidade 
ou para si. Além disso, é assumir riscos que envolvem ganhos ou perdas ao 
executar projetos. [RQ47] 

Em sua percepção, o que é empreendedorismo? 
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É a capacidade de ser criativo e utilizar da sua criação para ganhar dinheiro. 
[RQ49] 
 
É a capacidade de ter a visão no futuro para abrir um negócio próprio e 
inovador. [RQ54] 
 
É o ato de acreditar na sua capacidade de empreender e apostar em uma ideia 
que lhe atrai e traga benefícios financeiros. [RQ60] 
 
Capacidade de projetar nossos negócios ou de identificar transformações. 
[RQ72] 
 
Capacidade de criar, abrir, investir e gerenciar o seu negócio próprio. [RQ2]; 
[RQ83]; [RQ103] 
 
Capacidade de criar ou aproveitar algo que já existe para projetar novos 
negócios. [RQ105] 
 
Capacidade de empreender em novos negócios. [RQ111] 
 

De modo geral, essa capacidade tem foco em projetos, negócios e soluções, quer seja 

para abrir, criar, projetar ou gerenciar algo que esteja relacionado a resultados 

financeiros. 

 

Outro importante atributo utilizado para conceituar o empreendedorismo foi o termo 

empreender, citado por 16 alunos, como mostram as respostas a seguir. 

Empreender é a atitude de enfrentar ou de realizar aquilo que sonha que 
deseja em algo novo ou algo já existente. [RQ4] 
 
É o esforço empreender e implementar novos negócios e/ou iniciativas que 
visem ao sucesso do mesmo, à longevidade e ao retorno financeiro, tal qual o 
atendimento à uma demanda específica de mercado. [RQ10] 
 
A habilidade de empreender e resolver problemas a partir de soluções 
eficientes. [RQ18] 
 
Empreendedorismo é buscar estratégias para empreender. Empreender é 
sonhar, esboçar, planejar e executar. [RQ20] 
 
Empreender significa liberdade financeira, escolher seu próprio negócio e 
gerenciar, criando planos e objetivos para alcançar o sucesso de um negócio. 
[RQ23] 
 
Empreendedorismo é empreender. É inventar novas técnicas, ser capaz de 
desenvolver projetos para sanar problemas que podem ocorrer no seu negócio, 
[RQ25] 
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Empreendedorismo é a ciência de empreender. [RQ31] 
 
Empreendedorismo é uma maneira de você empreender e começar seu 
próprio negócio. Em outras palavras, você é seu próprio chefe. [RQ34] 
 
Processo de empreender sobre um negócio rentável. [RQ37] 
 
É o processo de empreender. criar algo novo. [RQ56] 
 
 

Acredito ser o caminho para se estabelecer como um objetivo: Empreender. 
Talvez a conquista da independência financeira. [RQ59] 
 
Empreender é como comportamento, nossa imagem, nosso jeito de ser. Não 
é somente vender produtos ou objetos. Vender meu próprio peixe, como as 
pessoas me veem em todas as áreas. [RQ73] 
 
Empreender em algo novo, abrir negócio próprio. [RQ74] 
 
É o ato de empreender em algum negócio. [RQ80] 
 
Empreender em algo para obter bom retorno financeiro. [RQ98] 
 
Empreender seu próprio negócio. Ser dono da sua renda. [RQ78] 
 

Na percepção dos discentes, existem formas de empreender negócios que podem 

chegar ao sucesso e, consequentemente, trazer retorno e liberdade financeira. O 

empreendedorismo é ciência, mas, ao mesmo tempo, é sonho. Por meio de novas 

técnicas, pode-se sanar problemas e, até mesmo, alcançar a longevidade de algum 

tipo de empreendimento. 

 

O significado de empreendedorismo foi também relacionado a iniciativa. Este termo 

foi mencionado por cinco alunos, como mostram as respostas a seguir. 

Iniciativa e energia para fazer algo por si mesmo, sem esperar do outro. [RQ5] 
 
Iniciativa de negócio a nível pessoal para gerar renda própria favorável e mais 
significativa.  [RQ29] 
 
Iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já 
existentes ou ter seu próprio negócio, ser inovador. [RQ41]; [RQ66] 
 
Empreendedorismo é o processo de iniciativa de implementar novos negócios 
ou mudanças em empresas já existentes. É um termo muito usado no âmbito 
empresarial e, muitas vezes, está relacionado com a criação de empresas ou 
produtos novos, normalmente, envolvendo inovações e riscos. [RQ55]. 
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Para realizar um processo de empreendedorismo, pode-se iniciar em nível pessoal 

ou, mesmo, realizar mudanças em empresas já existentes. Contudo, implementar 

qualquer tipo de mudança ou realizar alterações em algo já existente demandam 

energia para lidar com as situações decorrentes de inovações. 

 

Do total de 124 discentes, 28 responderam que reconhecem no empreendedorismo o 

negócio próprio, ou vice-versa, como detalham as respostas elencadas a seguir. 

 
É eu criar, construir ou dar forma a um negócio próprio. [RQ11]; [RQ28]; 
[RQ13]; [RQ108] 
 
Desenvolvimento e criação de um negócio próprio. [RQ14]; [RQ120] 
 
Vejo como ter seu próprio negócio. [RQ36] 
 
Empreendedorismo está relacionado à abertura de um próprio negócio ou à 
constante busca por melhora de processos para o crescimento da instituição 
em que se trabalha. [RQ44] 
 
Ter visão de mercado para ter o próprio negócio. [RQ52] 
 
Empreender é criar as condições para ser seu próprio gerente, criar um 
negócio próprio. [RQ53] 
 
É uma forma montar um negócio próprio ou modificar empresas que já 
existem. [RQ63] 
 
Empreendedorismo é a competência de criar um negócio do zero e gerenciar 
essa empresa de forma a gerar retorno positivo (valor). [RQ69] 
 
Montar um negócio próprio. [RQ75]; [RQ76] 
 
Alavancar o próprio negócio e fazer dele algo de sucesso. [RQ96] 
 
Criar e abrir um negócio próprio. [RQ99] 
 
Ser responsável ou ter seu próprio negócio e ou empresa. [RQ30];  [RQ45]; 
[RQ77]; [RQ97]; [RQ106]; [RQ115]; [RQ118]; [RQ122]; [RQ124] 
 
Empreender em um negócio próprio. [RQ101]; [RQ112]. 
 
Empreender em um negócio próprio, ter autonomia e qualidade de vida. 
[RQ109] 
 

A conquista de um negócio próprio pode resultar em retorno positivo tanto para novos 

negócios criados no mercado quanto para gerar melhorias em empresas privadas já 
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existentes. Além do mais, o empreendedorismo pode resultar em qualidade de vida e 

autonomia, na opinião dos alunos. 

 

Outros quatro alunos reconhecem no empreendedorismo um recurso para alavancar 

a carreira, como mostram as respostas a seguir. 

Inovação para criar a própria carreira. [RQ17]; Investimento pessoal da minha 
carreira. [RQ51]; É gerenciar sua própria carreira, seja como empresário, seja 
como funcionário, buscando crescimento. [RQ110]; Buscar de forma autônoma 
gerenciar sua carreira. [RQ114] 
 

Os discentes vinculam o empreendedorismo a ações voltadas para o desenvolvimento 

da carreira, quer seja empreendendo ou trabalhando em uma empresa privada. 

 

Os trechos destacados a seguir tratam do termo investir/investimento, que, na 

percepção de 12 discentes, enquadra-se no significado de empreendedorismo.  

É um investimento no meu próprio negócio. [RQ19]; Investimento. [RQ1]; 
[RQ32]; Um meio de uma pessoa investir em si mesma sem o auxílio direto 
de uma instituição. [RQ6]; Investimento a longo prazo. [RQ8]; Investir em seu 
próprio negócio. [RQ9]; Investir na melhoria. [RQ22]; É investimento em 
algum negócio o qual trará algum retorno financeiro. [RQ27]; investir em algo 
com objetivo de retorno. [RQ33]; É investir em ideias inovadoras, visando 
retorno. [RQ43]; Um investimento em algum negócio. [RQ46]; Investir no 
próprio negócio. [RQ79] 

 

Os investimentos realizados, na percepção dos alunos, referem-se à implementação 

de negócios que deem retorno financeiro, ainda que de longo prazo. O principal 

significado para esse grupo é obter ganho financeiro ou (valor). 

 

Pode-se inferir que para os discentes o foco ainda é a renda. Qualquer implementação 

de um negócio ou empreendimento tem como expectativa gerar renda ou faturamento, 

como mostram os dois relatos a seguir. 

 
É algo que você vê futuro e busca conhecer mais e, de alguma forma, busca 
investir e ter como sua ponte para o sucesso, sua fonte de renda. [RQ38] 
 
Aumentar o faturamento [RQ100] 
 

Das 124 respostas, 4 reconhecem o empreendedorismo como ideias novas ou 

estratégicas, colocadas em práticas, como mostram as respostas descritas a seguir. 
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É ser inovador, ter ideias novas que podem dar certo quando colocadas em 
prática no mercado de trabalho. [RQ7] 
 
Ter ideias inovadoras e conseguir colocar em pratica ideias estratégicas para 
alcançar o sucesso no desejado. [RQ24] 
 
E quando você tem alguma ideia de negócio e começa colocá-la em pratica. 
[RQ67] 
 
Alguém que tem uma ideia de um produto  colocar isso em prática e assume 
os riscos. [RQ82] 
 

Para se aventurar pelo empreendedorismo, é preciso pensar nas ideias a serem 

colocadas no mercado de trabalho que possam se manter e alcançar o sucesso 

almejado por seus idealizadores. 

 
Os resultados indicam que os termos inovação/inovar/inovador foram bastante 

evidenciados nas respostas de 5 discentes, como corroborado a seguir. 

 
Empreendedorismo é buscar algo inovador no mercado, fazer pesquisa de 
campo, plano de negócio e abrir sua própria empresa. [RQ39] 
 
Inovação de alguma coisa que está faltando na sociedade, onde possa atender 
a todos. Melhorar algo ou inovar algo. [RQ48] 
 
Projeto, ação e ato criativo, inovador e próspero. [RQ61] 
 
O ato de você inovar ou criar uma empresa onde irá proporcionar bens, 
serviços e trabalhos às pessoas. [RQ68] 
 
Inovar em sua área de conhecimento. [RQ102] 
 

Quando o assunto é empreendedorismo, a inovação é uma forma de criar ou modificar 

produtos, serviços, tecnologias e processos com soluções para atender às demandas 

identificadas no mercado. 

 

O reconhecimento do empreendedorismo pelos alunos envolveu atributos como 

oportunidades, novos projetos, planejamento, estratégias e empresas, fazer 

diferente, tarefa, Hobbie ou profissão e coisas que estão sempre em evolução, 

como ilustram as respostas explicitadas a seguir. 

Novos projetos - Basicamente, como oportunidades e invenções que 
diferentes pessoas podem ter ou fazer para resolver um problema ou uma 
situação específica, tudo isso tentando gerar um retorno para si. [RQ21]/ 
Procurar oportunidades e começar um negócio com objetivo de lucro. [RQ62]; 
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É a disposição para identificar oportunidades e investir em projetos capazes 
de gerar mudanças e impactos positivos. [RQ65] 
 

Novos projetos - Criar novos projetos. [RQ84]; Empreenderíamos é uma forma de 

coordenar, manusear novos projetos com um olhar diferenciado. [RQ15]. 

 
Planejamento, estratégias e empresa - É direcionar a força de planejamento e 

trabalho em alguma atividade. [RQ16]; Forma como elaboramos estratégias e 

planejamentos para o sucesso profissional. [RQ26]; Quando conseguimos planejar, 

ter autoconfiança, ter uma visão empreendedora. [RQ57]; Ter a sua empresa. 

[RQ107]; [RQ113]; [RQ123]; [RQ119] 

 
Várias outras compreensões foram citadas pelos alunos, a saber: 

Uma maneira de fazer diferente com dedicação e esforço para fazer dar certo 
[RQ58]; Uma maneira em que alguém que gosta de determinada tarefa, hobby 
ou profissão busca para viver confortavelmente sem ser comandado por 
outros. [RQ12]; É criar algo que contenha algo que a pessoa queira mostrar 
para o mundo. [RQ90]; Ser dono do seu próprio futuro. [RQ88]; É você 
executar o seu serviço com autonomia e responsabilidade e com a maior 
qualidade. [RQ91]; Empreendedorismo é criar, inovar,  coisas que estão 
sempre em evolução. [RQ64]; Usar o conhecimento adquirido para 
desenvolver algo próprio, com o intuito de ser próspero. [RQ104]. Quando 
uma pessoa passa a ser autônoma, ela inova dia a dia e procura oportunidade 
de crescimento. [RQ86];  
 

A arte de empreender exige do indivíduo aptidão e habilidades para enfrentar as 

barreiras impostas pelo mercado, como ilustram os dois relatos a seguir. 

 
Aptidão para criar e gerenciar uma empresa ou um negócio a fim de obter 
lucro. Claro que para isso vão depender de diversos fatores, como, habilidades, 
tomadas de atitudes, etc. [RQ50]; Empreendedorismo é a arte de navegar no 
mar cheio de tubarão, mas também promissor. O indivíduo com conhecimento 
necessário vai pescar seus frutos e distribuir empregos e fonte de renda para 
outras pessoas. No entanto, conta com diversas barreiras, e uma delas é a 
carga tributária, variação do mercado, e da moeda. [RQ35] 
 

O empreendedorismo é reconhecido pelo alunado da Faculdades Promove. A partir 

das práticas empreendedoras, é possível montar um negócio, superar as barreiras e 

desafios e chegar ao sucesso de um determinado negócio, beneficiando o próprio 

empreendedor e as pessoas em seu entorno, gerando emprego e renda. 
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Em relação à forma como o empreendedorismo deve ser incentivado aos alunos pela 

Faculdades Promove, os resultados estão sumarizados na Figura 48. 

 

 

 

Figura 48 
Mapa de categorização – Formas como o empreendedorismo deve ser incentivado 
aos alunos da Faculdades Promove (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Para 2 discentes a escola deve incentivar, mostrando o que realmente significa 

empreender, como mostra o relato a seguir. 

 
Através do incentivo real de como se deve empreender, mostrar os pontos 
positivos e negativos que existem em todo negócio e também os riscos que o 
empreender pode correr. [RQ7]; Ele deve ser sempre visto como opção viável, 
mas não como o foco ou o coração do mesmo. Deve ser incentivado como 
opção realista e que podemos, sim, seguir, mas sempre na categoria opção. 
[RQ21]. 

De que forma a IES deve incentivar o empreendedorismo a seus discentes? 
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É preciso evidenciar para o alunado os pontos positivos e negativos quando se deseja 

praticar o empreendedorismo. Além disso, considerou-se empreender como uma 

opção, e não uma necessidade, como se fosse um segundo plano. 

Na percepção de outros 2 alunos, a Faculdade promove não incentiva seu alunado 

ao empreendedorismo. Ainda que existam algumas práticas empreendedoras, elas 

não evoluem, pois a IES não dá segmento aos projetos, como corroboram os 

relatos a seguir. 

Deve haver projetos para incentivo. [RQ11]; Acredito que nem é incentivado 
[RQ49]; Com mais práticas, pois, quando desenvolvemos projetos, os 
professores e as IES poderiam incentivar a levar aquilo para frente, dando 
mais suporte ao aluno. Sinto uma falta muito grande nas grades curriculares 
das faculdades sobre o tema. Por exemplo, no meu curso até hoje ninguém 
passou ou falou “Como posso ser um psicólogo empreendedor na minha 
carreira? Como posso inovar, agir, abrir meu consultório?, Como funciona 
a parte burocrática, administrativa, financeira etc.? Isso teremos que aprender 
à risca. E, para quem gosta da área de RH, como abrir uma empresa de 
recrutamento e seleção, T&D, consultoria empresarial? Tudo isso deveria fazer 
parte dos ensinos, sejam superiores ou médio. [RQ48] 
 

As respostas de dois discente do curso de Psicologia revelam a queixa pela falta de 

suporte a esse grupo: O aluno quando não conta com orientações especialmente 

sobre o tema “Empreendedorismo”. Ele sente falta desse tipo de ensino em sua 

formação. 

 

Outros atributos estão relacionados à formação do alunado. Os estudantes 

compreendem que a Faculdades Promove poderia incentivar o empreendedorismo 

por meio de palestras, disciplinas e trabalhos, ensino e aulas (teóricas e práticas) 

ou, ainda, criando recursos para apoiar as ideias empreendedoras durante a formação 

acadêmica, como mostram os relatos elencados a seguir. 

 

Palestras, cursos e treinamentos - Com palestras reais de empreendedores de 

diversas áreas. [RQ15]; Com cursos e palestras, incentivando quem tem interesse 

em empreender. [RQ50]; Por meio de palestras, cursos complementares, discursões 

em fóruns, debates e, até mesmo, uma disciplina básica em todas as grades 

curriculares. [RQ56]; Com palestras, incentivos a projetos empreendedores, onde 

possa abrir a Palestra com a visão de novos empreendedores. [RQ66]; Por meio de 

palestras com empreendedores de sucesso e temas a serem abordados nas aulas. 
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[RQ68]; Por meio de palestras, vídeo e tirando dúvidas. [RQ79]; Com palestras, 

profissionais que venham trazer suas práticas. [RQ102]; Sim, por meio de palestras, 

práticas, estágios, contato com profissionais. [RQ111]. 

 

Para os estudantes, é fundamental o envolvimento da IES no que tange à oferta de 

Palestras capazes, principalmente, de incentivar o aluno a empreender, bem como a 

inclusão do empreendedorismo sendo ministrado em todos conteúdos. 

 

Um dos discentes reconhece o Projeto integrador (PIN) como uma forma efetiva de 

incentivo que já ocorre na IES, conforme resposta a seguir. 

 
Está sendo incentivado na matéria de PIN. Deviam investir mais em palestras 
e treinamentos. [RQ73]. 
 
 

Apesar de existir a realização do PIN, os alunos sentem falta de mais investimentos 

em palestras e treinamentos por parte da IES. 

 

Os discentes pontuaram o atributo ensinar como sendo uma forma de incentivo ao 

empreendedorismo, como revelam as respostas de cinco discentes. 

Ensinando os alunos a entenderem como podem desenvolver seu lado 
empreendedor e existindo matérias que expliquem bem sobre 
empreendedorismo. [RQ2]; De forma a ensinar os alunos a lidar com pessoas 
dentro do negócio e com a frustração proveniente de metas não alcançadas, 
sem necessariamente desistir. [RQ12]; Ensinando como planejar a criação do 
negócio sobre planejamento financeiro. [RQ13]; Deve ensinar como abrir seu 
próprio negócio, falar dos riscos e sucesso, aprofundar nesse tema. [RQ19]; 
Por meio do ensino dos docentes e da criação de uma cultura empreendedora 
na instituição. [RQ114] 
 

Ao ensinar, os docentes devem se preocupar em repassar aos alunos questões como 

planejamento e riscos, e fazer com que eles consigam lidar com as frustrações que 

possam surgir em função do insucesso de determinado empreendimento. 

 

Na percepção dos 12 discentes, as aulas devem mesclar teoria e prática, envolvendo 

diversos contextos, para incentivar o empreendedorismo, como explicitam as 

respostas a seguir. 

De forma prática e mais ativa, potencializando nossas habilidades e nos 
encorajando. [RQ4]; Com aulas sobre gestão financeira e investimentos em 
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geral. [RQ22]; Com aulas de empreendedorismo e educação financeira [RQ23] 
 
Com aulas teóricas. [RQ84]; [RQ99]; Alinhando a teoria com a prática. 
[RQ28]; Com teorias e práticas e que estejam de acordo com o contexto social 
e econômico do aluno. [RQ54]; [RQ109]; Na teoria e na prática em todo o 
tempo [RQ100]; [RQ103]; [RQ112]; Propiciar mais prática [RQ96] 
 

Teoria e prática, na percepção dos alunos, devem caminhar juntas, respeitando as 

variáveis sociais, educacionais e econômicas dos discentes. 

 
Para 12 alunos participantes do estudo é fundamental que a IES reveja matérias, 

disciplinas, trabalhos e, até mesmo, didáticas capazes de incentivar o 

empreendedorismo para seu alunado, como mostra as respostas abaixo. 

Fornecendo matérias onde o tema deva ser discutido, palestras, estágios 
[RQ18]; Com inclusão de disciplinas independente da graduação escolhida. 
[RQ41]; Por meio de disciplinas que ensinem e motivem a empreender. 
[RQ43]; De forma mais didática e motivadora [RQ26]; O empreendedorismo 
deve ser incentivado com matérias que ensinem sobre gestão de negócios. 
Não adianta ter matérias voltadas para a inovação e tecnologia se não é 
ensinado o planejamento e gestão de um negócio próprio. [RQ44]; Por meio de 
trabalhos que envolvam diretamente a criação de empresas, ou administração 
da mesma. [RQ67]; trabalhos, disciplinas abordando o assunto. [RQ80]; Com 
disciplinas que prepararem o aluno. [RQ83]; Disciplinas, trabalhos, contato 
com os professores. [RQ98]; Trabalhos de um modo geral. [RQ101]; Por todas 
as disciplinas de todas as formas. [RQ106]; Sempre, nas disciplinas. 
[RQ119]. 
 

A trajetória acadêmica, desde que conduzida paralelamente com a realização de 

trabalhos, e a instituição de disciplinas e matérias envolvendo a criação de empresas, 

bem como a administração delas, tudo isso aliado ao contato com os professores é 

uma forma de incentivo ao empreendedorismo. Para os alunos, é importante ir além 

do conteúdo tecnologia e inovação; é necessário formar o aluno com expertise em 

planejar e gerir seu negócio próprio. 

 
Outros atributos, como o desenvolvimento de projetos e programas, a realização de 

eventos, a construção de uma boa base de formação, a orientação aos discentes 

sobre características e instrumentos, incentivando o empreendedorismo, são 

importantes para 5 alunos, como explicitam as respostas a seguir. 

Dando oportunidade de desenvolver projetos que nos ensine. [RQ77]; De 
modo que os estudantes saiam com uma boa base para gerir o seu próprio 
negócio. [RQ25]; Julgando pelo que aprendi até o momento, os projetos têm 
trabalhado bem este ponto. [RQ71]; Apresentando as características e 
instrumentos aos alunos. [RQ91]; Com mais programas que visem ao conceito 
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sobre o empreendedor. [RQ59]; 
 

Pode-se inferir que a instrução dos estudantes a partir da realização de projetos, 

programas e eventos envolvendo o empreendedorismo, possivelmente, resultará em 

uma boa base para que possam gerir seu próprio negócio ao fim do curso. 

 
Criar estratégias, contribuir para a formação de um raciocínio lógico, realizar uma 

educação empreendedora e apostar em ideais propostas pelos estudantes são formas 

de incentivar o empreendedorismo na Faculdades Promove, na percepção de 7 

alunos, com exposto a seguir. 

Criando de incentivos por meio de estratégias, conhecimentos gerais em 
vários segmentos. [RQ3]; Sim, pois tal formação pode implicar uma boa 
tomada de decisão em um futuro onde o indivíduo decida investir em uma 
iniciativa empreendedora. [RQ10]; Não sei exatamente como, mas 
conhecimento é poder. Ajudar na formação de um raciocínio lógico e 
coerente favorece o sucesso. [RQ45]; O empreendedorismo deve ser 
incentivado por meio de educação de uma mentalidade empreendedora, 
assim como estudo e aprendizagem de histórias de empreendedores bem 
sucedidos. [RQ47]; Pode ser incentivado dando oportunidade e apoiando e 
apostando na ideia do discente. [RQ60]; Na formação contínua. [RQ110]; 
Obter apoio para desenvolver ideias e projetos. [RQ120] 
 

A educação empreendedora é basilar para esses discentes. A escola pode contribuir 

para o desenvolvimento de um raciocínio lógico, mas também apostando em ideias 

e projetos propostos pelos alunos ao longo de sua formação. 

 
Dez alunos aludiram à presença de pessoas experientes na IES para falar de suas 

vivencias como empreendedores, bem como para mostrar como empreender ou 

tornar-se um empreendedor, como exposto nas 10 respostas a seguir. 

Trazendo exemplos e experiências. [RQ17]; Trazendo depoimentos e 
história verdadeiras, não excluindo as questões e dificuldades sociais.  [RQ31]; 
Primeiramente, levando empreendedores de sucesso para palestrar aos 
alunos, para eles verem o passo a passo de como foi a jornada de cada um até 
o topo. Segundo, criando métodos de incentivo ou, até mesmo, parcerias com 
grandes empresas, para os alunos se sentirem empenhados e seguros na hora 
de empreender. Terceiro, acompanhar o aluno no seu processo de 
empreendedorismo. Por mais que isso pareça ser uma atividade 
extracurricular, de certa forma, irá fazer com que o aluno se sinta  mais seguro 
na hora de abrir o seu negócio. [RQ42]; Mostrando alternativas, soluções e 
particulares. [RQ37]; Acredito que com exemplos de empreendedorismos e 
mais conteúdos sobre o assunto. [RQ65]; Com exemplos de pessoas 
palestrando e mostrando suas práticas. [RQ75]; Trazendo relatos e 
experiências de pessoas que vivenciam essa realidade. [RQ58]; Mostrar de 
forma clara e sucinta como e qual a melhor forma para empreender ou tornar-
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se um empreendedor. [RQ32]; [RQ61]; [RQ78] 
 

Em verdade, os discentes sentem falta de indicativos que os levem a empreender e 

de histórias de sucesso ou fracasso que possam orientá-los, inclusive trazendo não 

só realidades sociais de pessoas que tentaram empreender, como também o 

compartilhamento de soluções para futuros empreendedores. 

 
Os resultados indicam que 4 estudantes chamaram a atenção para a questão dos 

riscos ao se empreender, como mostram as respostas a seguir. 

 
Cursos sobre riscos e divulgação de ideias que deram certo. [RQ5]; De uma 
forma que as pessoas entendam os riscos, do que se trata, quais benefícios,  
como isso deve ser feito da maneira correta e, principalmente, de que maneira 
isso pode ser feito, juntamente com o caminho do curso escolhido pelo 
formando. [RQ6]; Expondo riscos e benefícios de forma clara e objetiva, pois 
assim sabermos escolher o melhor caminho a seguir. [RQ34]; Explicar riscos, 
possibilidades e benefícios de uma empresa, quando necessário para a 
profissão. [RQ62] 
 

É importante que ao longo do curso o aluno tenha contato com esse tipo de 

informação, pois o ato de conhecer e avaliar os riscos de um empreendimento pode 

ser fundamental para seu sucesso ou fracasso do empreendimento. 

 
O termo inovação surgiu em meio às respostas de 4 alunos, como dito a seguir. 

Inovação e facilitação do ensino. Atualização acadêmica. [RQ8]; Inovar de 
forma mais efetiva e objetiva. [RQ33]; [RQ36]; Mostrando como ser inovador 
de forma bem clara e ampla, desde o pré- primário. [RQ51]; Desenvolvimento 
na capacidade de inovar. [RQ52] 
 

Para os estudantes, inovar deveria ser iniciado logo nos primeiros anos da educação. 

Eles enfatizam que é preciso ensinar isso de forma clara, ampla e objetiva, pois inovar 

incide em um desenvolvimento desde as séries iniciais. 

 
A IES poderia criar espaços para comercialização ou anúncios de produtos ofertados 

pelos alunos no ambiente acadêmico, como dito na resposta a seguir. 

A instituição poderia fornecer dentro do espaço da faculdade uma forma de 
venda, onde os alunos poderiam vender ou anunciar alguns produtos. [RQ35] 
 

Outros atributos foram mencionados por 5 alunos da seguinte forma: 

Construir algo que tenha que ser alcançado. [RQ90]; De forma opcional. 
[RQ86]; Incentivando a abertura de novos negócios. [RQ88]; [RQ38]; 
Qualidade do serviço, preço competitivo. [RQ29] 
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De modo geral, a construção de algo pode significar a abertura de novos negócios. 

Para isso, é preciso considerar critérios como preço e qualidade, ambos apontados 

como fundamentais quando o assunto é empreendedorismo. 

 
Um aluno vinculou o incentivo ao empreendedorismo por meio de uma narrativa 

conceituando o termo empreendedorismo, como revela a resposta a seguir. 

Empreendedorismo: disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e 
realizar projetos, serviços, negócios. Iniciativa de implementar novos negócios 
ou mudanças em empresas já existentes, ger. com alterações que envolvem 
inovação e riscos. [RQ55] 
 

Por fim, um aluno enfatizou: 

Não concordo com o empreendedorismo. [RQ53] 
 

Quanto ao fato de o empreendedorismo ser incentivado na Faculdades Promove de 

forma efetiva, os resultados estão descritos na Figura 49. 

 

 

 

 

Figura 49 
Mapa de categorização – Formas como o empreendedorismo é incentivado de modo 
efetivo aos alunos da Faculdades Promove (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Em sua percepção, o empreendedorismo é incentivado de forma 
efetiva? Se sim, de que forma? 
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A visão positiva sobre um empreendedorismo incentivado de modo efetivo aos alunos 

por parte da Faculdades Promove evidenciou-se para 32 dos 124 alunos que 

participaram da pesquisa, como ilustram as respostas a seguir. 

Sim. De forma exaustiva e como único plano futuro. [RQ8]; Sim. Através do 
SEBRAE. [RQ16]; Sim, com a visualização daquele que já atingiu o ápice e a 
prática do novo aspirante. [RQ17]; Sim, afinal ele não é ignorado. Ele se faz 
presente e, quando incentivado, ele é elogiado, o que constrói uma visão 
positiva do mesmo. [RQ21]; Sim. Uma vez que a pessoa busca empreender, 
ela reconhece formas de ganhar mais e ter mais liberdade financeira e 
pessoal. [RQ23]; Sim. As consultorias do SEBRAE dizem muito sobre. [RQ28]; 
De forma a proporcionar segurança financeira aos envolvidos. [RQ29]; 
Depende, pois varia da percepção de cada pessoa. Não existe uma fórmula 
certa, pois o que deu certo pra mim pode dar certo pra você ou não. Porém, 
acredito muito que, quando se é mostrado com clareza os prós e os contras, 
está no caminho certo. [RQ34]; Sim, pois nos faz ter uma visão de um futuro 
mais amparado. [RQ38]; apenas no PIN, no primeiro período, onde os alunos 
não são maduros o suficiente para aproveitar a matéria. [RQ39]; Tem 
melhorado muito. Talvez em função da diminuição da burocracia, com a 
possibilidade do MEI, seja pela difusão da informação ou por causa da internet 
e da tecnologia. [RQ45]; Sim. Hoje em dia é o tempo todo falando sobre 
empreendedorismo. [RQ46]; Sim, na formação de profissão. [RQ63]; Sim, 
com as aulas. As palestras que vemos na faculdade, de alguma forma, isso 
nos incentiva. [RQ64]; Sim, pois e um mundo cheio de desafios e de 
dificuldades. Muitos não alcançam o sucesso e ficam pelo caminho com o seu 
sonho de empreender. [RQ67]; Sim, por meio das redes sociais, marketing e 
propagandas. [RQ79]; Sim, trabalhos, disciplinas e dica de tutores. [RQ80]; 
Sim, na aula de PIN - Projetos Integradores. [RQ52]; [RQ86]; [RQ88]; Sim, nas 
disciplinas. [RQ69]; [RQ97]; Sim, disciplinas, trabalhos, contato com os 
professores. [RQ98]; Sim, com trabalhos e ensino nas aulas. [RQ101]; Sim, 
em todo o curso, estágios e práticas. [RQ104];  [RQ105];  
 

Para os discentes o incentivo efetivo ao empreendedorismo é considerado exaustivo 

e tem foco principalmente no futuro do estudante. Além disso, o SEBRAE e alguns 

professores da IES, muitos deles empreendedores, fomentam no aluno o gosto por 

empreender. Já a instituição realiza, por meio das redes sociais. O marketing e as 

propagandas são formas encontradas pela IES para promover o empreendedorismo. 

Ademais, as aulas, palestras, disciplinas e, especialmente, o PIN - Projeto Integrador 

é amplamente utilizado no âmbito do empreendedorismo. 

 

Por fim, um aluno relatou que a situação fiscal do País dificulta as pessoas a 

empreender, como dito a seguir. 

Hoje no país há muita cobrança de imposto, impossibilitando muitos 
profissionais a entrar no mercado. [RQ55] 
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Os resultados indicam respostas negativas para: não, não muito, acredito que não 

e infelizmente não para 50 dos 124 alunos que responderam ao questionário. Além 

disso as expressões não muito, acredito que não, ainda não muito e infelizmente 

não também foram mencionadas por 6 alunos, como descrito a seguir. 

Não muito. [RQ1]; [RQ96]; Não tanto. [RQ11]; Acredito que não. [RQ53]; 
Infelizmente não. [RQ100]; Ainda não muito. [RQ102] 
 

Outras 12 negações foram apontadas pelos alunos sobre o incentivo do 

empreendedorismo de forma efetiva pela IES, como elencado a seguir. 

Não, pois não temos um preparo para as dificuldades que surgem com ele. 
[RQ4]; Não percebi este incentivo ou pode ser algo com pouca divulgação. 
[RQ9]; Não acho. É mencionado indiretamente, mas não incentivado de 
forma efetiva. [RQ10]; Não, pois pode notar que muitas empresas que 
começam não duram muito tempo devido à falta de conhecimento. [RQ13]; 
Não, pois faltam engajamento e vontade de mostrar além do teórico. 
[RQ15]; Não, pois é trazido logo no primeiro período, e neste o aluno chega 
sem nem saber direito do que se trata o curso que ele está fazendo. Quem dirá 
de empreender nessa área... [RQ24]; Não. Deveria ser deixado para o fim da 
graduação. [RQ25]; Mas na maior parte das vezes, não. É preciso um 
incentivo maior. [RQ37]; Não se Pulam muitos pontos básicos, prático e 
crucias para o dia a dia do empreendedor enquanto focam muito em teorias. 
[RQ40]; Não. As IES têm focado no ensino de disciplinas voltadas para 
inovação e tecnologia, mas se esquecem que o básico do 
empreendedorismo é a gestão do próprio negócio. Não adianta ser apenas 
criativo e inovador se não tiver maneiras de sustentar as próprias ideias. 
[RQ44]; Não. No Brasil essa movimentação do empreendedorismo está 
começando agora. Até mesmo por causa da pandemia que ocorreu no mundo. 
Com isso, as pessoas começaram a se virar pra sobreviver. Quando falamos 
em classes, percebemos que os menos favorecidos não têm uma instrução 
deste no âmbito familiar quando nas escolas. Falar de empreender é algo novo 
para uma determinada classe social. Falar de investimentos, saúde financeira, 
dentre outros assuntos, é algo que ainda não faz parte do cotidiano, seja por 
uma estrutura social já enraizada ou pela falta de conhecimento ou 
desinteresse das pessoas. [RQ48]; Não acho que é incentivado de forma 
efetiva, porque no Brasil abrir uma empresa é difícil e, com isso, não gera muito 
atrativo a uma boa parte da população. Mas eu acredito que nos dias atuais o 
assunto de empreender está sendo mais ouvido. [RQ50]; Não, pois, de um 
lado, enaltece muito a conquista do dinheiro, como se empreender fosse  
algo como “ganhei tanto”, como uma relação de causa e efeito, porque não 
mostra o processo, investimento e princípios básicos de como fazer. [RQ56]; 
Não. Falta muita informação e conhecimento para acesso aos objetivos 
ofertados pelo mesmo. [RQ59];  
 

Os resultados indicam que, de modo geral, falta aos alunos preparo  para enfrentar as 

dificuldades, seja por conhecimento e engajamento, seja por falta de informações 

sobre o empreendedorismo. Além disso, no Brasil o movimento empreendedor 
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mostra-se no início, e abrir empresa por aqui é muito difícil. Em sala de aula, os 

discentes percebem o foco na teoria e um ensino ministrado logo no início da 

graduação, o que é ruim, porque eles estão ingressando no curso. O ideal seria que 

essa disciplina PIN fosse inserida ao final do curso, a partir dos períodos finais, pois 

assim os alunos teriam maior conhecimento desenvolvido ao longo de sua formação, 

podendo aproveitar mais todo o conteúdo e as atividades voltadas para o 

empreendedorismo ofertadas pela IES. Constatou-se que ainda existem muitas 

deficiências para se alcançar um ensino empreendedor efetivo para os alunos da 

Faculdades Promove. 

 

No que tange à importância do ensino do empreendedorismo para os discentes, os 

resultados estão elencados na Figura 50. 

 
 

 

 

Figura 50 
Mapa de categorização – Importância do ensino do empreendedorismo para os 
discentes Faculdades Promove Prado (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Em sua percepção, o ensino do empreendedorismo é importante? Se 
sim, de que forma? 
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As expressões importante e/ou muito importante evidenciaram-se para 8 

respondentes, para os quais a implementação de um empreendimento demanda 

muito trabalho, incidindo principalmente em trabalhar no próprio negócio. Portanto, o 

empreendedorismo é capaz de auxiliar essa jornada, como dito nas 7 respostas a 

seguir, 

É importante. [RQ7]; Muito importante, pois, na realidade, muitos não 
entendem a importância de se trabalhar o empreendedorismo. Um profissional 
precisa entender a demanda do mercado. Quando uma pessoa busca uma 
formação, ela está buscando crescimento, e empreender, de certa forma, é 
crescer. [RQ24]; Muito importante, pois teremos mais segurança nos passos 
que daremos. Sabendo dos riscos, teremos mais maturidade para possíveis 
propostas. [RQ38]; É importante no sentido de que a maioria de nós estão 
acostumados a trabalhar em negócios que não nos pertencem, que, apesar 
dos pontos negativos, nos passam uma certa segurança. Por essa razão, seria 
legal contar com especialistas e fontes fiéis que demonstrem quais são as 
fraquezas do meio e, assim, aumentar nossa segurança em investir. [RQ43]; 
Muito importante. Na faculdade tivemos matérias que nos fizeram perceber 
que antes da criação do empreendimento existe muito trabalho, muito estudo, 
análise de mercado, de local, de mão de obra, de insumo, de cliente... Para 
isso, muitas vezes, precisamos criar uma rede de apoio. [RQ45]; É importante, 
por meio de livros, histórias e dinâmicas de incentivo. [RQ47]; Muito 
importante. Na forma de práticas e incentivos. [RQ48]; É importante, pois 
conseguimos idealizar, planejar e gerenciar. [RQ57]; É importante o ensino e 
o incentivo das diversas formas de inserção e exploração do mercado e da 
profissão. [RQ62];  
 

De modo geral, o empreendedorismo precisa ser disseminado entre os alunos, pois é 

na faculdade que esses conhecimentos serão repassados com segurança. Ao fim do 

curso, além de conhecerem as demandas relativas a empreender, esses alunos terão 

maior segurança se optarem por investir em algum tipo de empreendimento. 

 

Na percepção de 11 discentes, o empreendedorismo deveria ser instituído nas 

escolas cada vez mais cedo. Ou seja, quanto mais jovem o aluno for inserido no 

mundo do empreendedorismo, maiores serão suas chances de se tornar um futuro 

empreendedor de sucesso, como mostram as respostas a seguir. 

Sim. Leve. Explicando benefícios, mas não impondo uma necessidade ou única 
solução de futuro. [RQ8]; Sim. Deve ser ensinada nas instituições de ensino 
desde a infância. [RQ16]/ Sim, já que estamos sendo formados futuros 
profissionais, ajudar a visar e como abrir seu próprio negócio ajudaria 
bastante. [RQ19]; Sim. Incluindo nas escolas. [RQ27]; Sim, pois, se desde 
de criança fosse ensinada, não teria tanto desemprego. [RQ51]; Sim. A 
capacidade apresentada ajuda a compreender e dar autonomia ao futuro 
empreendendo. [RQ59]; Por meio do programa, as crianças e os jovens são 
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colocados em contato direto com empreendedores e têm seus interesses pela 
criação de negócios inovadores estimulados. [RQ69]; Sim, para preparar 
novos e futuros empreendedores. [RQ66]; Na base. Ensino médio. [RQ71]; 
Sim, para que o futuro empreendedor/profissional tenha uma renda melhor. 
[RQ96]; sim, para dar ao aluno uma oportunidade de empreender no futuro. 
[RQ102]; Sim, pois nos possibilita empreender no futuro. [RQ103] 
 

Quanto mais jovem o aluno adentrar no mundo do conhecimento empreendedor, 

maiores as oportunidades e menores a chances de se tornar um desempregado no 

futuro. 

 
A realização de palestras, eventos e disciplinas e a formação continua são 

importantes quando se trata de empreendedorismo, na percepção de 10 alunos da 

Faculdades Promove, como dito nas respostas a seguir. 

Sim. Como matéria não obrigatória e temas transversais. [RQ5]; Sim! 
Palestras e minicursos com os desafios encontrados para criar seu próprio 
negócio na área. [RQ9]; Sim. Da mesma forma que é de suma importância a 
educação financeira, é importante a conscientização da melhor forma de 
como manejar recursos em prol de um empreendimento. [RQ10]; Sim. É uma 
nova forma de ver o mundo. Sem a aula sobre empreendedorismo, eu nunca 
queria trabalhar sem ser de carteira assinada. Ele começou a abrir meus olhos 
para o novo. [RQ13]; Sim, com aulas sobre o tema, considerando 
principalmente conceitos e ferramentas vigentes. [RQ22]; Sim, de forma 
didática e inovadora [RQ26]; Sim, tendo mais matérias especifica sobre o 
assunto. [RQ36]; Sim. O ensino pode ajudar e influenciar diversas pessoas, e 
não só aquelas que querem abrir um negócio. O empreendedorismo vai além 
de só ter aptidão para gerenciar um negócio. As pessoas podem adquirir 
habilidades, atitudes e conhecimentos que vão ser utilizados no decorrer de 
sua vida. [RQ50]; Sim. Com palestrantes bem sucedidos, uma disciplina 
específica sobre o tema desperta maior interesse aos alunos. [RQ68]; Sim, na 
forma de gestão. [RQ76]. 
 

De modo geral, para os alunos as atividades realizadas pela faculdade são meios de 

descobrir o empreendedorismo e sua total importância na vida dos acadêmicos. Por 

meio de suas atividades, o interesse dos alunos acaba sendo despertado para um 

caminho empreendedor. 

 

Para 2 discentes é necessário haver maior ênfase nas disciplinas voltadas para o 

empreendorismo, planejamento e gestão de negócios, como dito a seguir. 

Sim. Deveria ter, além das matérias de inovação, uma disciplina para ensinar 
o básico de planejamento e gestão de negócios, mesmo que seja para 
despertar o interesse dos alunos que desejam ter o próprio negócio, para que 
busquem esse tipo de instrução depois. A maneira que o país lida com negócio 
próprio é muito superficial. Por isso, vemos tantos empreendimento abrirem e 
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fecharem, porque não há esse foco na gestão. Não basta ter só boas ideias e 
saber atender demandas; é necessário entender de mercado, negócios, 
logística e valores. [RQ44]; Sim. Deve ser a partir da base, com problemas 
corriqueiros (precificação de serviço, taxa de impostos, público alvo...) até os 
mais complexos (modelo de negócio, marketing, etc.) [RQ40] 
 

Apensa um aluno considerou ainda muito incipiente a maneira como o país trata o 

empreendedorismo, pois não basta ter ideias para empreender, sendo  necessário um 

conhecimento profundo sobre as diversas áreas do mercado. Além disso, a 

complexidade imposta pelo empreendedorismo origina-se de problemas tributários, 

burocráticos e administrativos. 

 

Dentre os 124 alunos, 6 veem na importância do empreendedorismo o atributo 

possibilidades, como ilustram as respostas a seguir. 

Sim, pois nos mostra várias possibilidades. [RQ75]; Sim, pois amplia as 
possibilidades de atuação. [RQ101]; Sim. Ajudando a enxergar novas 
possibilidades. [RQ60]; Sim, pois abre a mente para novas possibilidades. 
[RQ25].; Sim, pois é por meio dele que o aluno terá noção das possibilidades 
de empreender. [RQ54]; Sim, porque nos possibilita uma visão pra além de 
apenas trabalhar para as outras pessoas. [RQ109] 
 

Desse modo o empreendedorismo, desde que bem ministrado, pode ajudar o aluno a 

enxergar novas possibilidades de atuação e de novos empreendimentos.  

Dentre os 124 alunos 7 associaram a importância do empreendedorismo a 

sustentabilidade, desenvolvimento e funcionamento do mercado de trabalho, 

como dito nas respostas a seguir. 

Sim. Para que se possa ter sustentabilidade. [RQ91]; Sim. Para o 
desenvolvimento do país. [RQ108]; [RQ114]; [RQ115] ; Sim, pois nos ajuda a 
entender como o mercado de trabalho funciona. [RQ79]; Sim, pois nos ajude 
a pensar com criatividade e nos r para o mercado de trabalho. [RQ63]; Sim. 
Um país que desenvolve o empreendedorismo tem mais chance de 
sucesso. [RQ14] 
 

Na percepção dos alunos, um país que pratica o empreendedorismo tem maiores 

chances de se desenvolver e, até mesmo, alcançar o sucesso no mercado 

competitivo. 

 

O empreendedorismo é importante como investimento e renda extra, além de 

fomentar a economia. Contudo, pode haver ganhos e perdas, como mostram as 

respostas de 9 alunos a seguir. 
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Sim, pois, em minha visão, o empreendedorismo é um investimento. [RQ1]; 
Sim, pois o empreendedorismo gira a economia. [RQ23]; Sim. Mostrando a 
realidade do cenário atual e se está apto para investir. [RQ28]; Sim, ensinando 
como se faz: ganhos e perdas ao empreender. [RQ32]; Sim, a ensinar as 
pessoas a investirem melhor. [RQ33]; Sim, vender algum produto, saber 
negociar e fornecer renda para diversos empregos. [RQ35]; Sim, para se ter 
uma renda extra. [RQ78]; sim, para ter uma segunda fonte de renda. [RQ86]; 
Sim, pois é um fator que fomenta a economia, além de conter diversas 
oportunidades de atuação. [RQ80]. 
 

Um relato focalizou um aspecto particular: 

Sim, quase uma forma obrigatória, pois o funcionário não ganha dinheiro, e 
sim o patrão. [RQ90] 
 

Na percepção desse aluno, o empreendedor pode se diferenciar no mercado ao 

adquirir ganhos que, se fosse um funcionário em empresa privada, não conseguiria. 

 

Para 3 alunos o empreendedorismo permite ampliar a visão e abrir a mente, 

aprendendo como planejar um empreendimento, como dito a seguir. 

 

Sim, muito, para que abra a mente dos alunos quanto a isso. [RQ11]; Sim. O 
empreendedorismo abre a visão do indivíduo de como planejar um projeto, 
executando de maneira educativa financeiramente. [RQ20]; Sim, para nos 
ensinar a ter visão de mercado. [RQ74] 

Uma aluna do curso de Psicologia expôs o seguinte relato: 

Sim, pois na área de Psicologia, por exemplo, temos a opção de fazer 
atendimento clínico autônomo. Para isso, requer um conhecimento, mesmo 
que seja prévio, sobre empreendimento. para que saibamos lidar com o nosso 
próprio negócio. [RQ34] 
 

Pode-se inferir que, especialmente no curso de Psicologia, a importância do 

empreendedorismo incide em ministrar aulas que tenham como pauta o 

empreendedorismo, para capacitar os discentes e orientá-los ao fim do curso, quando, 

certamente, irão realizar algum tipo de empreendimento para desempenhar as 

funções adquiridas em sua formação. 

 

Outros 3 alunos afirmaram que o empreendedorismo é importante durante todo o 

tempo do curso, como configuram as respostas a seguir. 

Sim. Em todo o tempo no curso. [RQ111]; Sim. Falar disso todo o tempo. 
[RQ106]; Sim. No dia a dia. [RQ97] 
 

Outros atributos foram associados à importância do empreendorismo, na percepção 
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12 alunos, como ilustrado a seguir. 

Sim. Exemplos de pessoas que empreenderam a alcançam sucesso, até 
mesmo das que falharam. [RQ2]; Sim. Para a criação de novos empregos e 
oportunidades de mercado. [RQ3]; Sim, de uma forma que, quanto mais as 
pessoas buscarem informação e serem autônomos nas suas vidas, toda uma 
população cresce junta. [RQ6]. Sim, de maneira dinâmica e divertida, 
ensinado os alunos a lidarem com problemas e soluções e se unirem para 
empreender. [RQ12]; Sim. Para pessoas que desejam ter o próprio negócio 
e aprender estratégias e métodos para tal é mais que essencial. [RQ15]; Sim, 
de forma a contribuir para aqueles que têm anseio em empreender. [RQ17]; 
Sim, pois é fundamental para um profissional saber empreender. [RQ18]; 
Sim, sendo ensinado como uma opção viável, pois, na minha opinião, parte da 
efetividade do empreendedorismo é justamente a espontaneidade de quando 
e como segui-lo. [RQ21]; Sim. Buscar conhecimentos nas iniciativas de 
profissionais notoriamente qualificados. [RQ29]; Sim, pois lidar com o negócio 
é opção de sobrevivência. [RQ30]; Sim, para auxiliar o aluno a ser 
autônomo, caso seja de seu interesse. [RQ31]; Sim. É importante para um 
aperfeiçoamento de quem deseja seguir essa área. [RQ37];  
 

Os alunos acreditam que por meio do empreendedorismo é possível que as pessoas 

possam sair da zona de conforto e se tornarem um administrado próspero. Os 

professores podem ajudar aquele aluno que têm anseio em empreender. Para tanto, 

esse estudante pode buscar por algum tipo aperfeiçoamento, conhecimentos e 

informações capazes de auxiliá-lo a colocar seu negócio no mercado.  

 

As pessoas precisam conhecer a importância do empreendorismo, pois ele pode 

aumentar a visibilidade de oportunidades, conquistar seus sonhos e projetos, crescer, 

pessoal e profissionalmente, e criar empregos e oportunidades.  

 

É preciso demonstrar, contudo, novas maneiras de praticá-lo e encorajar os alunos, 

utilizando exemplos de pessoas que empreenderam e incentivando-os cada dia mais 

tanto na criação de novas empresas como na fomentação de novos interessados em 

empreender. 

 

Sobre a realização de projetos integrados aproveitando disciplinas já existentes, os 

resultados estão sumarizados na Figura 51. 
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Figura 51 
Mapa de categorização – realização de projetos integrados aproveitando disciplinas 
já existentes na Faculdades Promove (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 
A Faculdades Promove mantém o Projeto Integrador conhecido popularmente pelos 

alunos como PIN, com duas vertentes: consultoria e empreendedorismo, estas 

chamadas pelos docentes de PIN1 e PIN 2. Além disso, instituiu os projetos de 

extensão e o Hackaton, como exposto por 9 dos 124 alunos a seguir. 

Sim. Na matéria de PIN foi possível criar uma empresa fictícia, onde 
“gerenciamos”. [RQ57]; Conhecido como PIN, que viabiliza o conhecimento do 
mesmo. [RQ59]; Sim, por meio do PIN e Hackaton, que são trabalhos voltados 
para . [RQ67]; Sim, mas acho muito fraco. Os PINs são ótimos com temas 
muito importantes para nós e a sociedade. Mas acho que, por falta de interesse 
de alguns professores da IES ou, até mesmo, dos alunos, não passa apenas 
de mais uma matéria a ser feita. [RQ48]; Sim. Existem projetos de extensão 
e disciplinas integradas para o ensino do empreendedorismo. [RQ9]; [RQ62]; 
Sim, ensinando como elaborar pequenos projetos. [RQ3]; [RQ32]; Sim. 

A IES realiza projetos integrados aproveitando disciplinas já existentes? 
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Hackaton, Projeto de iniciação científica. [RQ42]; Sim, por meio de projetos 
de pesquisas que podem ter como fonte de estudos áreas do nosso interesse 
ou curso, para fazer a junção com outros. [RQ56] 
 

Além disso, os professores abordam o empreendedorismo nas aulas em atividades 

práticas, palestras, pesquisas, disciplinas, grade curricular, trabalhos e 

estágios, como descrito por 13 alunos a seguir. 

Sim, por meio de atividades práticas que façam com que as demandas de 
mercado conversem com a teoria do meu curso. [RQ10]; Tem uma matéria de 
empreendedorismo que temos que criar a nossa empresa, porém ela poderia 
ser mais para o final do curso, e não no início. [RQ13]; Sim, justamente por 
meio trabalhos e aulas sobre conceitos ou práticas úteis dessa área. [RQ16]; 
[RQ21]; Sim. Na verdade, há algumas propostas relacionadas ao tema da 
disciplina. Então, o projeto é desenvolvido, mas poucas disciplinas [RQ22]; 
[RQ96]; Sim. Em forma de feiras. [RQ28]; [RQ58]; Sim. Mas é necessário 
melhores aplicações. [RQ37]; Sim, nos estágios práticos de 
empreendedorismo e consultoria, porém de forma muito teórica e rápida. 
[RQ40]; Sim. Possui em sua grade curricular disciplinas que promovem essa 
integração. [RQ41]; Sim, mas são apenas três semestres e não abordam 
nenhum tema de forma profunda. [RQ43]; Sim e não, há uma proposta de PIN 
como projeto integrador, mas que, na prática, funciona como uma disciplina 
independente que não dialoga com nenhuma outra disciplina em curso, ao 
invés de ser uma oportunidade de trabalhar em conjunto com uma disciplina 
desenvolvendo um trabalho verdadeiramente enriquecedor, servindo a duas 
matérias. É proposto o desenvolvimento de um projeto com base em algo que 
não tem relação com nada que está sendo trabalhado nas outras disciplinas. 
[RQ44].  

 

Mesmo havendo em torno de treze atividades apontadas pelos alunos envolvendo o 

empreendorismo, eles ainda se queixam da necessidade de mais intervenções a 

serem proposta pela IES com foco específico no empreendedorismo e que sejam mais 

longas do que as que acontecem atualmente e duram apenas três meses, 

aproximadamente. Para que o aluno consiga, ao final de sua formação, abrir o próprio 

negócio, faz-se necessária a realização de mais atividades integradas às atividades 

acadêmicas já existente, ou, até mesmo, a criação de eventos pautados somente no 

empreendedorismo. De modo geral, existe aproveitamento de disciplinas, contudo o 

aluno não consegue associar isso à realização de disciplinas já existentes. Para 

aqueles que estão iniciando no curso reconhecer qualquer tipo de associação ainda é 

prematuro.  

 

No que tange à forma como a IES inclui em seu plano pedagógico o 

empreendedorismo, os resultados estão descritos na Figura 52. 
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Figura 52 
Mapa de categorização – Inclusão do empreendedorismo no plano pedagógico da 
Faculdades Promove (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Reconhecem a inclusão do empreendedorismo no plano pedagógico da Faculdades 

Promove 71 alunos, como exposto nas respostas descritas a seguir. 

Sim, incentivando o mesmo. [RQ1]; Sim, de forma superficial. [RQ4]; Sim, 
na disciplina de Projeto Integrador-PIN. [RQ5]; [RQ11]; [RQ12]; [RQ13]; 
[RQ18]; [RQ20]; [RQ24]; [RQ25]; [RQ26]; [RQ29]; [RQ34]; [RQ37]; [RQ39]; 
[RQ58]; [RQ59]; [RQ63]; [RQ71]; [RQ73]; [RQ110]; [RQ82]; [RQ106]; [RQ108]; 
[RQ110]; [RQ113]; [RQ115]; [RQ124]; Sim, através de projetos realizados 
pelos alunos. [RQ7]; Sim. Projeto integrador do segundo semestre, nos dando 
a oportunidade de termos uma empresa fictícia onde somos donos. [RQ8]; Sim. 
Através de aulas teóricas e práticas, porém a prática não é muito bem 
aprofundada na realidade. [RQ15]; Sim. [RQ16]; [RQ47]; [RQ54]; [RQ72]; 
[RQ84]; [RQ102]; [RQ105]; Sim. Tem uma disciplina específica, que nos 
ensina de modo bem superficial como realmente é e como fazer na linha visão. 
[RQ19]; [RQ109]; Sim, como algo que faz parte da nossa realidade e sempre 
lembrando de sua efetividade. [RQ21]; Sim, na forma de matéria. [RQ30];  
Sim, um projeto básico, porém não me foi ofertado [RQ31]; Sim, aulas e 
pequenos projetos. [RQ32]; Sim. De forma errada, o projeto deveria ser feito 
no final do curso para todas as disciplinas. [RQ35]; Sim. Algumas matérias têm 
como base fundamentos de empreendedorismo [RQ33]; [RQ67]; Sim. Possui 
em sua grade disciplinas integrativas, visando ao empreendedorismo. 

O plano pedagógico da IES inclui o empreendedorismo? Se sim, de que forma? 
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[RQ41]; Sim, em um dos estágios básicos no início do curso. [RQ40]; Sim, 
com matérias atualizadas com as necessidades de mercado e com a proposta 
de PIN. [RQ44]; Sim. Na grade curricular. [RQ45]; Sim, em disciplinas 
optativas e projetos integradores onde, o foco é no empreendedorismo. 
[RQ62]; Sim. Aulas, palestras. [RQ64]; Sim. Palestras e projetos 
empreendedores. [RQ65]; Sim, ensinando em aulas direcionadas ao 
empreendedorismo. [RQ66]; Sim, por meio dos Projetos Integradores e 
Plano de Negócios. [RQ68]; Sim, por aproximar os estudantes de 
profissionais do mercado [RQ69]; Sim, em forma de matéria acadêmica. 
[RQ74]; Sim, por meio de algumas disciplinas. [RQ75]; [RQ77]; RQ80]; 
[RQ101]; Sim, na forma de conhecimento e aprendizado. [RQ76]; Não sabia. 
Temos algumas matérias que falam sobre. [RQ79]; Creio que sim. [RQ96]; 
[RQ98]; Sim, certamente. [RQ104]; [RQ111]; Sim, indiretamente. [RQ107]; 
Sim, disciplina que fortalece a prática de empreendedorismo. [RQ114]; Sim. 
Através da disciplina de empreendedorismo, valoriza-se essa necessidade. 
[RQ120] 
 

Diante de tantos apontamentos, é possível inferir a inclusão do Plano Pedagógico no 

contexto da Faculdades Promove, que ocorre por meio de matérias, aulas práticas e 

teóricas, palestras, disciplinas optativas, projetos integradores/empreendedores, 

estágios básicos e Plano de Negócios. Ainda está inserido na grade curricular da IES, 

fato importante pois transmite ao aluno conhecimento e aprendizado fortalecido por 

meio dessas práticas, além da aproximar o alunado ao mercado empreendedor ou 

profissional. 

 

Demonstram aspectos negativos quanto a essa questão 35 alunos, como dito a seguir. 

Não. [RQ2]; [RQ3]; [RQ9]; [RQ10]; [RQ14]; [RQ17]; [RQ23]; [RQ27]; [RQ36]; 
[RQ42]; [RQ43]; [RQ48]; [RQ49]; [RQ50]; [RQ51]; [RQ57]; [RQ83]; [RQ99]; 
Não que eu saiba [RQ6]; [RQ55]; [RQ78]; Não sei (informar, responder, 
desconheço). [RQ46]; [RQ52]; [RQ53]; [RQ56]; [RQ60]; [RQ61]; [RQ86]; 
[RQ90]; [RQ91]; [RQ97]; [RQ100]; [RQ112]; Não. Sequência só um período 
e seria ótimo se fosse maior. [RQ38]; Não. Considerando o conhecimento 
sobre meu curso. [RQ22]; Não. Mas já foi comentado. [RQ28] 
 

Novamente nesta indagação, inserem-se alunos que desconhecem, mas entendem 

que já ouviram em algum momento comentários. Ainda, consideram o período no qual 

é ministrado qualquer atividade muito curto, argumentando que o ideal seria prorrogar, 

para melhor entendimento do empreendedorismo. 

 

Em relação a estimular os discentes a pensarem de maneira independente, original e 

criativa, os resultados estão sumarizados na Figura 53. 
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Figura 53 
Mapa de categorização – Estímulos da Faculdades Promove para os discentes 
pensarem de maneira independente, original e criativa (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

A opinião dos estudantes em relação aos estímulos promovidos pela Faculdade 

mostra-se positiva. A IES realiza práticas para estimular seu alunado, como exposto 

a seguir. 

Sim, Projeto Integrador PIN, disciplinas e trabalhos. [RQ5]; [RQ29]; [RQ52]; 
[RQ74]; [RQ82]; [RQ86]; PIN-1-2 (empreendedorismo, consultoria). [RQ13] 
Sim. No desenvolvimento dos projetos acadêmicos, por exemplo. [RQ22]. 
Sim. Apresentando projetos que envolve várias disciplinas. [RQ41]; Sim, com 
editais de projetos e trabalhos. [RQ47]; [RQ50]; RQ83]; Sim, visando ao 
entendimento do empreendedorismo, criando projetos com grupos da própria 
faculdade. [RQ59]; Sim, com projetos como Hackathon. [RQ65] 
 

Os projetos são nesta questão o carro-chefe da instituição, pois é por meio deles que 

o aluno passa a se inteirar do universo empreendedor. Ele vai sendo inserido aos 

poucos, por meio de consultorias e eventos como Hackaton e participando de grupos 

dentro da própria IES.  

Quanto à percepção sobre a formação discente, a IES proporciona estímulos 
para um pensar de maneira independente, original e criativa? 
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As atividades sobre empreendedorismo realizadas pela IES para estímulo aos 

estudantes novamente se evidenciam a partir de trabalhos, matérias, atividades 

(complementares e abstração), aulas, palestras e disciplinas, como configuram as 

respostas a seguir. 

Sim, na elaboração de alguns trabalhos desafiadores. [RQ2]; RQ16]; [RQ33]; 
[RQ54]; [RQ55]; [RQ66]; [RQ69]; [RQ73]; [RQ97]; [RQ99]; [RQ100]; [RQ104]; 
[RQ110]; [RQ111]; [RQ113]; Sim. A matéria em si. [RQ8]; Sim, por meio de 
atividades de abstração e conhecimento de mercado, assim como a 
conscientização sobre a vastidão em possibilidades de atuação do psicólogo. 
[RQ10]; Sim, por meio de atividades complementares, palestras e Lives. 
[RQ11]; Sim, com a realização de trabalhos para a abertura de empresa, que 
nos permite, frequentar uma instituição. [RQ20]; Sim, com aulas e palestras 
inovadoras. [RQ30]; [RQ64]; [RQ98]; Sim. Não com muito entusiasmo, mas por 
meio de palestras etc. [RQ37]; Sim, trazendo palestras e nos levando a 
campo. Isso tem sido muito bacana. [RQ38]; Sim, ofertando disciplinas 
atualizadas com as necessidades de mercado e professores inteirados com as 
atualidades que incentivam os alunos a reflexões contemporâneas. [RQ44]; 
Sim, por meio de palestras e divulgação de pesquisas científicas com um viés 
de aperfeiçoamento profissional e cooperação com o crescimento de 
conhecimento e desenvolvimento da sociedade, por meio dos nossos projetos. 
[RQ56]. 
 
Sim. Os trabalhos que fazemos para a criação de empresas busca sempre 
aumentar nosso leque de informações, de maneira a lidar e administrar certas 
situações. [RQ67]; Sim, nas disciplinas. [RQ77]; [RQ114]; Sim, com os aulas, 
trabalhos, especialmente em grupo. [RQ96]; . [RQ102]; [RQ103]; [RQ105]; 
Sim, por meio de atividades que possibilitem autonomia do aluno. [RQ120]. 
 

Para os discentes, essas atividades auxiliam na compreensão das dinâmicas 

mercadológicas. Além de se manterem atualizados, eles são impulsionados a 

reflexões contemporâneas, bem como podem contribuir com a sociedade por meio 

dos projetos de desenvolvimento na instituição e também buscam atender a 

comunidade e seu entorno. 

Outra forma de incentivo da escola perante seus alunos são as postagens, como 

mostram as respostas a seguir. 

Sim, por meio de postagens e palestras. [RQ1]; Sim, por meio de postagens, 
documentos e vídeos nos demais meios digitais de informação. [RQ6] 
 

A possibilidade de fazer postagens permite ao aluno fazer divulgações por meio de 

mídias digitais, recurso que vem sendo extremamente utilizado nos últimos anos. 

 

Outro ponto, explicitado por 6 estudantes, refere-se aos agentes de ensino, 

(professores e tutores). De toda forma, procuram estimular o empreendedorismo 
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perante o alunado da Faculdades Promove, como dito a seguir. 

Sim, com estímulos e experiências pessoais dos tutores. [RQ21]; Sim. Os 
professores compartilham relatos e experiências. [RQ58]; Sim. Mas alguns 
professores acabam fechando um pouco as possibilidades, devido à visão 
mais tradicionalista. [RQ45]; Sim, na forma de incentivo e aprendizado dos 
professores. [RQ76]. Sim. Profissionais capacitados que estimulam isso. 
[RQ80]; Sim. Docentes empreendedores estimulam isso em seus alunos. 
[RQ101]; Sim, alguns professores nos incentivam bastante. [RQ109] 
 

Observa-se o empenho dos professores para incentivar o empreendedorismo em seus 

alunos. Eles compartilham experiências pessoais, o que é importante, tendo em vista 

que alguns dos docentes da Faculdades Promove são também empreendedores. 

Contudo, ainda existem no ambiente acadêmico docentes com comportamento um 

pouco mais tradicionalista, o que dificulta um pouco esse tipo de incentivo. 

 

Outros aspectos foram evidenciados por 5 docentes, como exposto a seguir. 

Sim, elaborando questões a partir do ponto de vista dos teóricos, mas dando 
oportunidade da individualidade de cada um. [RQ3]; Falta mais originalidade. 
Não muito. [RQ15]; Sim, fazendo com que seja possível pensar fora da caixa. 
[RQ57]; Sim, nos tornando capazes de buscar novos conhecimentos. [RQ63] 
 

O respeito à individualidade, ao pensar fora da caixa e à aquisição de novos 

conhecimentos é evidenciado. Ele contribui para incentivar os alunos da Faculdades 

Promove a empreender. 

 

O fato de não existir estímulos e de, muitas vezes, as informações sobre o 

empreendedorismo serem passada de forma romantizada foi apontado por dois 

acadêmicos. 

Depende, pois varia de cada professor. Não existem estímulos, de modo 
geral, para que isso ocorra. [RQ34]; Não. As disciplinas voltadas para a área 
são, muitas vezes, passadas de forma superficial e/ou romantizada. [RQ62] 
 

Observou-se, ainda, que o incentivo ao empreendedorismo também depende do 

professor. Tal situação apresenta grande variação de um professor para outro. 

Também, as disciplinas são ministradas de forma superficial. Na percepção dos 

estudantes, as formas de incentivar o alunado poderiam melhorar. 

 

A Figura 54 refere-se às atividades promovidas pela Faculdades Promove que 

objetivam desenvolver capacidades de liderança e comprometimento dos discentes. 
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Figura 54 
Mapa de categorização – Atividades que objetivam desenvolver capacidades de 
liderança e comprometimento dos discentes (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Nesta indagação, 14 alunos concordaram, sinalizando com o termo Sim e 8 

apontaram nos projetos (integradores-PIN, iniciação científica e outros diversos) 

ofertados pela IES para desenvolver a capacidade de liderança e comprometimento 

dos alunos, como mostram os trechos destacados a seguir. 

Sim. [RQ29]; [RQ55]; [RQ66]; [RQ69]; [RQ84]; [RQ97]; [RQ98]; [RQ99]; 
[RQ100]; [RQ104]; [RQ107]; [RQ110]; [RQ111]; [RQ112]; Sim, Projetos 
integradores-PIN. [RQ5]; [RQ8]; [RQ24]; [RQ53]; [RQ54]; [RQ62]; [RQ86]; 
[RQ108]; Sim, com projetos de iniciação científica ou pesquisas. [RQ30]; 
Sim, com elaboração de projetos. [RQ83] 
 

Atividades como aulas, trabalhos, estágios, estágio em consultoria, disciplinas e 

seminários foram pontuadas por 13 alunos, como expõem as respostas a seguir: 

Sim, por meio de aulas e trabalhos. [RQ1]; [RQ33]; [RQ64]; [RQ77]; [RQ103]; 
[RQ120]; Sim, com a realização de atividades individuais ou em grupo. 
[RQ3]; [RQ82]; [RQ109]. Sim. Existe uma disciplina focada em 

Existem atividades que objetivam desenvolver capacidades de liderança e 
comprometimento dos discentes? 
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empreendedorismo, mas os projetos foram realizados em grupo. [RQ7]; Acho 
que os estágios oferecidos na instituição. [RQ9]; Sim, por meio de dinâmicas 
referentes a disciplinas com foco no mercado de trabalho. [RQ10]; Sim, 
através de trabalhos e seminários. [RQ15]; Sim, com de trabalhos de 
elaboração de pequenas empresas ou negócios menores. [RQ21]. 
 

Essas atividades propiciam aos alunos a vivência de criar empresas, pequenos 

negócios, a partir de ideias constituídas em sala de aula. É uma forma de o aluno ter 

experiências que poderão ser levadas mesmo após sua formação. 

 

Contudo, a resposta de um dos respondentes mostra práticas ainda de modo 

incipiente ou embrionário, como exposto a seguir. 

No meu curso foi feito, mas não de forma efetiva. Parece estar de forma 
embrionária. [RQ59]  
 

Constatou-se também a presença de líderes de classe ou de projetos como o 

Hackaton, a criação de grupos, o uso das redes sociais e o incentivo dos 

professores, tudo isso aliado à tecnologia, incentivando a autonomia e a 

responsabilidade dos alunos, como corroborado a seguir. 

Sim. Líder classe. [RQ20]; sim, por meio de reuniões e encontros. [RQ56]; 
Sim, Professores incentivam, uso da tecnologia, trabalhando nossa 
autonomia e responsabilidade. [RQ63]. [RQ105]; Sim. Os projetos Hackaton, 
pois eles têm líderes que comandam uma equipe em busca de uma resposta 
para algum problema. [RQ67]; Sim. Como a criação dos grupos. [RQ72]; Sim, 
pelas redes sociais. [RQ79] 
 

Do total de 124 alunos, 2 discentes alegaram não ter percebido e não saber dizer nada 

sobre as atividades ofertadas e ou praticadas pela Faculdades Promove, como 

descrito a seguir. 

Não. Antes da pandemia houve um movimento para a criação de um D. A., 
mas isso se perdeu. De vez em quando há uma movimentação de abaixo-
assinados para mudanças de algumas situações, sendo alguns acatados e 
outros não, mas nada além disso. [RQ44]; Não. Mesmo que tenha os 
representantes de turma, alguns não têm "conselheiros". Falo por ter uma vasta 
experiência como gerência, mas fui me desenvolvendo. Alguns alunos são 
novos e nunca trabalharam. A IES não auxilia nesta questão de liderança, de 
trabalhar com pessoas, desenvolvimento de líderes etc. [RQ48] 
 

Na opinião dos alunos, não existe por parte da IES efetividade para capacitá-los. O 

que se comenta é que apenas alguns movimentos ocorrem, mas que, em função da 

pandemia, até mesmo a criação do D.A. acabou se perdendo no processo. Eles ainda 

enfatizam que é preciso desenvolver e trabalhar a liderança com os alunos. 
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Sobre as atividades que objetivam desenvolver capacidades de independência e 

autoconfiança dos discentes. os resultados são evidenciados na Figura 55. 

 

 

 

Figura 55 
Mapa de categorização – Atividades que objetivam desenvolver capacidades de 
independência e autoconfiança dos discentes (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Na percepção de 18 estudantes, sim, a IES realiza atividades que objetivam 

desenvolver capacidades de independência e autoconfiança dos discentes, como 

exposto a seguir. 

Sim. [RQ24]; [RQ55]; [RQ57]; [RQ66]; [RQ69]; [RQ84]; [RQ97]; [RQ98]; 
[RQ99]; [RQ100]; [RQ102]; [RQ104]; [RQ107]; [RQ109];[RQ110]; [RQ111]; 
[RQ112]; [RQ113]. 
 

O Projeto Integrador (PIN) foi mencionado por 3 alunos, como mostrado seguir. 

Sim. O  Projeto Integrador (PIN). [RQ5]; [RQ7]; Sim, com o Projeto Integrador 
(PIN). [RQ9]; Sim. O Projeto Integrador (PIN), quando se consegue aplicá-lo. 
[RQ53] 

Existem atividades que objetivam desenvolver capacidades de 
independência e autoconfiança? 
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Além do PIN, outras atividades com vistas a desenvolver a autoconfiança dos 

discentes foram apontadas por 21 discentes, conforme os trechos a seguir. 

Sim, através das atividades propostas que propõem maior autonomia quanto 
ao assunto tratado, tal qual formato a ser apresentado. [RQ10]; Sim, com os 
seminários e discussões. [RQ22]; Sim, incluindo atividades e palestras. 
[RQ27]; Sim, em forma de palestras. [RQ30]; [RQ46]; Sim, nas aulas práticas 
e estágios. [RQ31]; [RQ32]; [RQ64]; [RQ72]; [RQ77]; [RQ103]; [RQ105]; Sim, 
nos trabalhos de iniciação científicas. [RQ38]; Sim, através de alguns projetos 
e trabalhos. [RQ50]; Sim, nos trabalhos em grupo e palestras. [RQ65]; Sim, 
alguns trabalhos em sala e simpósios [RQ75]; [RQ96]; sim, abordado nas 
disciplinas. [RQ80]; [RQ101]; [RQ114]; Sim, em apresentações de trabalhos. 
[RQ120]. 
 

A realização dessas atividades possibilita ao aluno trabalhar questões relacionadas à 

autonomia e a realizar atividades práticas que vão contribuindo com sua formação ao 

longo do curso. 

 

Atributos relacionados com motivações pessoais, conhecimento pessoal e 

autoconfiança durante todo o curso foram mencionados por 5 alunos. 

Sim. com incentivos e motivações pessoais. [RQ3]; Sim, em todo o contexto 
do curso da minha área de formação escolhida. [RQ29]; [Q58]; Sim, com a 
busca de ferramentas em torno do conhecimento pessoal. [RQ59]; Sim, nos 
dando a oportunidade de falar em grupos e resolver desafios, praticar o que é 
estudado para adquirir conhecimento que nos deixa mais seguros 
(autoconfiança) [RQ63]  

 

Aspectos negativos foram mencionados.  

Não sei. [RQ1]; [RQ86]. [RQ90]; Não sei dizer ao certo. [RQ21]/ Desconheço. 
[RQ60]; Não me lembro. [RQ8] ; Não vejo tanto. [RQ11]; Não conheço 
[RQ13]; Não tem autoconfiança. [RQ15]; [RQ17]; Não com frequência e 
divulgação. [RQ37]; Não que eu tenha percebido. [RQ39]; Não sei informar. 
[RQ52]; Não, pelo menos não que eu saiba. De forma geral, para o curso de 
Psicologia são ofertadas as orientações de estágio, mas isso é uma relação 
do curso não da instituição. [RQ44]; [RQ6]; Ainda não vi e pouco. [RQ78]; 
[RQ91]; [RQ106]; [RQ108]; [RQ115] 

 

Na percepção dos estudantes, falta divulgação desse tipo de atividade no ambiente 

acadêmico. 

 

Quanto ao fato de a IES promover atividades que objetivam desenvolver a busca 

constante pela qualidade e eficiência dos alunos, os resultados estão sintetizados na 

Figura 56. 
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Figura 56 
Mapa de categorização – Atividades que objetivam desenvolver a busca constante 
pela qualidade e eficiência dos alunos da Faculdades Promove 
(Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Para essa indagação, a Faculdades Promove tem o reconhecimento dos alunos, pois 

busca desenvolver a qualidade e a eficiência, e os alunos associam as atividades a 

disciplina, aulas, matérias, trabalhos, cursos, seminários, discussões e 

palestras, como revelado a seguir. 

Sim, investimento nas aulas práticas. [RQ1]; Sim. Acredito que em todas as 
matérias sempre se busca a excelência. [RQ8]; Sim, na criação da disciplina 
de Projeto Integrador (PIN). [RQ9]; [RQ29]; [RQ24]; [RQ41]; Sim. Em várias 
disciplinas preza pela qualidade e eficiência na execução das tarefas, com um 
crivo exigente para avaliação. [RQ10]; Sim, através das aulas e cursos 
complementares. [RQ11]; Sim, através dos trabalhos escritos e 
apresentações. [RQ15]; Sim, através de matérias especificas. [RQ18]; Sim. Os 
trabalhos antes citados são corrigidos minuciosamente justamente para isso. 
[RQ21]; Sim, com os seminários e discussões. [RQ22]; Sim, em aulas e 
palestras. [RQ30]; Sim, através de alguns projetos e trabalhos. [RQ32]. 

Existem em sua IES atividades que objetivam desenvolver a busca constante 
pela qualidade e eficiência? Se sim, de que forma? 
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Na percepção desses alunos, a IES busca ensinamentos no intuito de aprofundar os 

conhecimentos dos alunos por meio destas atividades. 

 

Sobre as atividades que objetivam desenvolver a capacidade de planejamento e de 

estabelecimento de metas dos discentes, a Figura 57 ilustra os resultados. 

 

 

 

 

Figura 57 
Mapa de categorização – Atividades que objetivam desenvolver a capacidade de 
planejamento e de estabelecimento de metas dos discentes (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Para 9 estudantes existem, e ainda vêem o projeto integrador-PIN e projetos de 

extensão como instrumento de capacitação utilizado pela IES 8 alunos, como exposto 

a seguir. 

Existem atividades que objetivam desenvolver capacidades de planejamento 
e estabelecimento de metas? 
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Sim. Na disciplina de Projeto Integrador-PIN. [RQ5]; RQ24]; RQ29]; [RQ62]; 
Projeto de Extensão e Iniciação Científica. [RQ9]; Sim, os PINs possuem 
essa função, a fim de tratar a respeito de uma temática. O desenvolvimento 
de um planejamento rigoroso e efetivo garantirá o sucesso da atividade em 
grupo. [RQ10]; Sim, através da matéria PIN no primeiro semestre, a mesma 
ensina como fazê-lo. [RQ12]; Sim, com todas as ferramentas disponibilizadas 
pelo programa PIN. [RQ59]. 
 

Os estudantes também vinculam essa capacitação a matérias, projetos, disciplinas, 

trabalhos, aulas e atividades avaliativas, como descrito nas respostas a seguir. 

Sim. Acredito que várias matérias da pisco buscam metas com seus clientes. 
[RQ8]; Sim, através de matérias especificas. [RQ18]; Sim, com os projetos. 
[RQ22]; [RQ82]; [RQ83]; Sim, interatividade no projeto de criação entre 
algumas disciplinas. [RQ41]; Sim . Trabalhos em grupo, em equipe e 
palestras. [RQ65]; [RQ120]; Sim, com alguns trabalhos. [RQ45]; [RQ96]; 
[RQ97]; [RQ103]; Sim, através de alguns projetos e trabalhos. [RQ50]; Sim, 
em algumas matérias do primeiro semestre. [RQ78]; Sim, abordado nas 
disciplinas. [RQ80]; [RQ101.]; [RQ114]; Sim, na sala de aula e nas atividades 
avaliativas. [RQ109]; [RQ105]. 
 

Os professores são apontados pelos alunos por desenvolverem essas atividades, 

como dito por 2 alunos: 

Sim. Dentro de algumas aulas os professores fazem isso. [RQ1]; Sim, os 
professores incentivam a criação de planos de estudos. [RQ56]. 
 

O plano de ensino e a definição de prazos e tarefas, bem como a realização de 

exercícios teóricos também ajudam na capacitação para a elaboração de planos e 

metas, como corroboram os trechos a seguir. 

Sim, o próprio plano de ensino apresentado no início de semestre nos obriga 
a nos organizar para a entrega nas datas corretas dos trabalhos e nos preparar 
antecipadamente para as provas. [RQ40]; Sim, quando nos definem prazos e 
tarefas. [RQ63]; Existem exercícios teóricos em algumas aulas, mas não é 
constantemente que acontece. [RQ68]; [RQ76]. 
 

Para 42 alunos a IES não realiza capacitações, conforme descrito a seguir. 

Não. [RQ2]; [RQ3]; [RQ4]; [RQ7]; [RQ15]; [RQ19]; [RQ20]; [RQ23]; [RQ25]; 
[RQ26]; [RQ27]; [RQ28]; [RQ30]; [RQ31]; [RQ32]; [RQ34]; [RQ35]; [RQ36]; 
[RQ39]; [RQ42]; [RQ43]; [RQ44]; [RQ47]; [RQ48]; [RQ49]; [RQ51]; [RQ54]; 
[RQ57]; [RQ58]; [RQ61]; [RQ67]; [RQ69]; [RQ72]; [RQ73]; [RQ74]; [RQ77]; 
[RQ79]; [RQ84]; [RQ106]; [RQ108]; [RQ113]; [RQ124]; Declararam 
Desconheço. [RQ16]; [RQ53]; [RQ60];  Não que eu saiba. [RQ6]; Não vejo. 
[RQ11]; Não que eu me lembre. [RQ38]; Não recordo. [RQ66] 18 alunos; Não 
tem um sistema tão aprofundado assim.  [RQ21]; Não tenho 
conhecimento. [RQ13]; Não sei. [RQ14]; [RQ17]; [RQ46]; [RQ86]; [RQ52]; 
Nunca percebi. [RQ75] e Pouco. [RQ91]; [RQ107]; [RQ115]. 
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Em relação às atividades que objetivam desenvolver a capacidade de persistência 

dos discentes, a Figura 58 mostra os resultados. 

 

 

 

Figura 58 
Mapa de categorização – Atividades que objetivam desenvolver a capacidade de 
persistência dos discentes (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Dos 124 alunos, 12 assinalaram sim, conforme exposto a seguir. 

 
Sim. [RQ55]; [RQ84]; [RQ98]; [RQ100]; [RQ102]; [RQ104]; [RQ107]; [RQ110]; 
[RQ111]; [RQ112]; [RQ113]; [RQ120]. 
 

Desses, 8 vincularam o desenvolvimento da capacidade de persistência a: projeto 

integrador, matérias, seminários, discussões, trabalhos, e aulas práticas. Os trechos 

a seguir corroboram tal conclusão. 

Sim, por meio de várias matérias ou matérias específicas. [RQ8]; [RQ18]; Sim, 
com os seminários e discussões. [RQ22]; Sim. Na disciplina de Projeto 
Integrador (PIN) de consultoria. [RQ24]; [RQ29]; Sim, por meio de alguns 

Existem em sua IES atividades que objetivam desenvolver a capacidade 
de persistência? Se sim, de que forma? 
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projetos e trabalhos, na Iniciação Científica. [RQ50]; [RQ9]; Sim, trabalhos 
em grupo e palestras. [RQ65]; [RQ73]; [RQ103]; Sim, com alguns trabalhos 
acadêmicos. [RQ96]; [RQ97]; Sim, nas disciplinas. [RQ91]; [RQ101]; [RQ114]; 
Sim, na sala de aula e nas aulas práticas principalmente. [RQ105]; [RQ109]. 
 

Para esses alunos, a atividades de consultoria e, principalmente, as aulas práticas 

contribuem para seu conhecimento sobre empreendedorismo. 

 

Outras maneiras para desenvolver a capacidade de persistência dos estudantes são 

as vivências proporcionadas pelo próprio ensino e concluir as ações planejadas, 

como descrito nos trechos a seguir. 

Sim. Em sua maioria, buscam a experienciação com várias abordagens 
psicológicas, a fim de encontrar qual indivíduo se adapta melhor para que 
desempenhe com uma maior performance os objetivos. [RQ10]; Por meio do 
próprio ensino. [RQ53]; Sim, quando somos levados a concluir ações 
planejadas. [RQ63] 
 

Os professores exercem papel fundamental no desenvolvimento da capacidade de 

persistência desses estudantes e, mesmo, dando liberdade aos alunos em seu 

cotidiano e, quando necessário, os conduz conforme suas necessidades, como 

exposto a seguir. 

Sim. Os professores fazem isso, dentro de algumas aulas. [RQ1]; Sim, com a 
persistência dos professores que traz esperança. [RQ11]; Sim, porque é 
comum deixarmos soltos e livres para buscarmos. Mas, quando nos mostramos 
perdidos, sempre os professores "pegam nas nossas mãos" e direcionam. 
Isso incentiva-nos a persistir, já que no final acaba dando certo. [RQ45] 
 

Na percepção de 70 discentes a IES não realiza atividades para desenvolver a 

capacidade de persistência de seus acadêmicos, como demonstram os trechos a 

seguir.  

Desconheço. [RQ5]; [RQ60]; Não tenho conhecimento. [RQ13]; [RQ16]; Não 
sei. [RQ17]; [RQ46]; ]; [RQ52]; [RQ56]; [RQ64]; [RQ86]; Não me recordo de 
nada dessa temática. [RQ21]; Não com frequência. [RQ37]; Não que eu 
saiba. [RQ6]; [RQ38]; Não que eu tenha percebido. [RQ39];  
Ainda não presenciei. [RQ78]; Não tive contato. [RQ80]. Pouco, em 
algumas disciplinas. [RQ75]; [RQ106]; [RQ115]; Não, pelo contrário! Muitos 
problemas em que opinamos ficam sem soluções e continuam os mesmos. 
[RQ40]; Não, mas a ação busca objetivos como esses. [RQ59] 
 

Esses alunos se queixam por não haver por parte da Faculdades Promove qualquer 

ação no sentido de desenvolver neles a capacidade de persistência. 
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Sobre as atividades que objetivam desenvolver a capacidade dos discentes de 

assumir riscos calculados, a Figura 59 descreve seus resultados. 

 

 

 

Figura 59 
Mapa de categorização – Atividades que objetivam desenvolver capacidades dos 
discentes de assumir riscos calculados (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Os resultados indicam que, apesar de os professores praticarem as atividades em 

algumas aulas, especialmente no curso de Psicologia, os riscos calculados precisam 

ser mais bem explorados pelos docentes, como exposto a seguir. 

Sim, os professores fazem isso dentro de algumas aulas. [RQ1]; Existe, sim, 
a conversa de que todo investimento possui um risco, mas riscos calculados 
não foram citados. [RQ21]; Sim. Percebo principalmente frente aos 
atendimentos psicológicos. [RQ45]; Varia de professor para professor , 
não da instituição. [RQ106] 
 

 

Existem em sua IES atividades que objetivam desenvolver capacidades de 
assumir riscos calculados? Se sim, de que forma? 
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Sobre capacidade de persistência, 28 alunos não reconhecem o desenvolvimento 

dessas atividades na IES, conforme mostram os trechos, ressaltados a seguir. 

Desconheço. [RQ5]; RQ53]; [RQ60]; Não que eu saiba. [RQ6]; Não vi/vejo. 
[RQ11]; [RQ102]. [RQ38]; Não consigo descrever. [RQ9]; Não 
necessariamente. [RQ10]; Não tenho conhecimento. [RQ13]; [RQ16]; 
[RQ17]; Não que eu tenha percebido. [RQ39]; Não sei. [RQ46]; [RQ52]; 
[RQ56]; [RQ64]; [RQ69]; [RQ120]; Ainda não presenciei. [RQ78]; Não tive 
contato. [RQ80]; Não que eu me lembre. [RQ97]; RQ66]; [RQ63]; Não. acho 
que falta muito para a instituição chegar nesse nível. [RQ75] 
 

No que tange às disciplinas que abordam o empreendedorismo, a Figura 60 descreve 

seus resultados. 

 
 

 

Figura 60 
Mapa de categorização – Disciplinas que abordam o empreendedorismo 
(Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Quanto a existência de disciplinas com abordagens ao empreendedorismo, os 

resultados indicam a expressão Sim para 8 alunos, como exposto a seguir. 

Sim. [RQ1]; [RQ2]; [RQ16]; [RQ24]; [RQ25]; [RQ33]; [RQ72]; [RQ113]. 
 

Em sua IES quais são as disciplinas abordam o empreendedorismo? 
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Reconhecem o Projeto Integrador (PIN) como uma disciplina voltada para o 

empreendedorismo 57 alunos, como mostram as respostas a seguir. 

Projeto Integrador-PIN. [RQ3]; [RQ4]; [RQ5]; [RQ7]; [RQ8]; [RQ11]; [RQ12]; 
[RQ13]; [RQ15]; [RQ18]; [RQ19]; [RQ20]; [RQ21]; [RQ26]; [RQ28]; [RQ29]; 
[RQ30]; RQ32]; [RQ34]; [RQ35]; [RQ37]; [RQ38]; [RQ39]; [RQ41]; [RQ43]; 
[RQ44]; [RQ46]; [RQ47]; [RQ52]; [RQ53]; [RQ54]; [RQ57]; [RQ58]; [RQ59]; 
[RQ73]; [RQ74]; [RQ75]; [RQ76]; [RQ77]; [RQ78]; [RQ80]; [RQ82]; [RQ83]; 
[RQ96]; [RQ97]; [RQ98]; [RQ99]; [RQ101]; [RQ102]; [RQ103]; [RQ104]; 
[RQ105]; [RQ106]; [RQ109]; [RQ110]; [RQ111]; [RQ112]; [RQ114]; [RQ120]. 
 

Acham ou acreditam que existam disciplinas focadas no empreendedorismo 2 alunos. 

Acho que sim. [RQ100]; De certa forma, sim; não diretamente. [RQ10]. 
 

Informaram que o empreendedorismo tem sido abordado na Faculdade por meio de 

estágios, planos d negócios, Teoria Geral da Administração (TGA) e aulas de 

marketing e Administração 11 alunos, conforme destaca-se nas respostas a seguir. 

Consultoria, mas não abrange este aspecto. [RQ36]; O estágio básico de 
empreendedorismo e consultoria. [RQ40]; Empresário. [RQ55]; Plano de 
negócios; Teoria Geral da Administração (TGA), I e II [RQ42]; [RQ65]; 
Projetos Integradores e Ética profissional. [RQ62]; [RQ63]; Plano de 
Negócios, matéria sobre empreendedorismo. [RQ64]; [RQ66]; Marketing, 
Plano de Negócios, Administração. [RQ68]; [RQ69] 
 

Declarou ter cursado disciplinas específicas sobre empreendedorismo 1 aluno, como 

dito a seguir. 

Iche! Não lembro os nomes porque foram nos primeiros semestres do curso, 
mas era de Empreendedorismo mesmo, um ligado a Introdução, outra a 
Sustentabilidade e outra relacionada à tragédia de Brumadinho. [RQ45] 
 

Constatou-se que, por ter cursado essa disciplina no início do curso, foi difícil para 

esse aluno lembrar com detalhes o aprendizado do período.  

 
Para 3 alunos o ensino empreendedor não está atrelado a uma disciplina, mas, sim, 

ao perfil do professor. A forma como será feita essa abordagem depende do docente 

como dito a seguir: 

Depende do perfil do professor, não da disciplina [RQ91]; [RQ108]; [RQ115];  
 

No que tange à discussão da IES com os alunos sobre os aspectos relacionados à 

propensão ao empreendedorismo e ao modo de executá-los, a Figura 60 sumariza 

seus resultados. 
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Figura 61 
Mapa de categorização – A IES discute com os alunos aspectos relacionados à 
propensão ao empreendedorismo e ao modo de executá-los (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Sobre a questão de a IES discutir com os alunos aspectos relacionados à propensão 

ao empreendedorismo, os resultados indicam concordância, expressa pelo termo 

Sim, na opinião de 9 alunos. 

 
Sim, [RQ16]; [RQ24]; [RQ52]; [RQ55]; [RQ63]; [RQ74]; [RQ76]; [RQ100]; 
[RQ104]. 
 

Para 12 alunos o Projeto Integrador (PIN), dentre outros projetos, e os projetos de 

extensão são citados por envolver atividades que geram discussões sobre o 

empreendedorismo, mesmo que de forma indireta, conforme descrito a seguir. 

Sim, por meio do Projeto Integrador-PIN. [RQ5]; [RQ7]; [RQ15]; [RQ20]; 
[RQ25]; [RQ29]; [RQ37]; [RQ47]; [RQ54]; [RQ59]; [RQ73]; [RQ108]; Sim, 
somente através das disciplinas de Projeto Integrador e projetos de 
extensão. [RQ62]; Sim, como elaborar projetos. [RQ32]; indiretamente nas 
disciplinas de PIN e seminários integradores. [RQ120] 
 

 

Sua IES discute com os alunos aspectos relacionados à propensão ao 
empreendedorismo e ao modo de executá-los? Se sim, de que forma? 
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Assinalaram trabalhos, aulas, disciplinas, debates e palestras como forma de se 

discutir a propensão ao empreendedorismo na Faculdades Promove 7 alunos como 

dito a seguir: 

Sim e, novamente, cito que usam-se exemplos práticos, como, experiências, 
pessoas, e teorias, [os quais] proporcionam trabalhos específicos para o 
mesmo [RQ21]; Sim, em aulas, mas de forma muito superficial. [RQ40]; Tem 
uma parte teórica em algumas disciplinas que falam sobre 
empreendedorismo, mas nada muito extenso. Só o básico. [RQ42]; Sim, 
através de disciplinas ofertadas no início do curso. [RQ45]; Sim, debates em 
sala de aula. [RQ66]; Sim, palestras. [RQ65]; Sim, durante as aulas 
expositivas. [RQ106] 
 

Para esse grupo de alunos, as discussões sobre o empreendedorismo ocorrem de 

maneira superficial. Somente o básico tem sido abordado, e de modo aleatório. 

 
Na opinião de 44 alunos não há discussões sobre a propensão ao empreendedorismo 

na IES, enquanto outros, outros 16 alunos destacaram: 

Não muito no curso Psicologia. [RQ1]; Não sei. [RQ9]; [RQ18]; [RQ46]; 
[RQ69]; [RQ86]; [RQ101]; [RQ102]; [RQ107]; [RQ115]; Desconheço. [RQ60]; 
Não me lembro. Acredito que não. [RQ67]; [RQ110]; Ainda não presenciei. 
[RQ78]; Até o momento não. [RQ97]; Não de forma intencional. [RQ98]; 
Ainda não vi. [RQ112]; Às vezes. [RQ113]. 
 

Indicaram que as discussões ocorrem de modo indireto e com uma abordagem bem 

suscinta, ou seja, muto pouco tempo de estudo 2 alunos, como demonstram as 

respostas: 

Não de modo formal, mas sim indiretamente. [RQ114]; Muito pouco 
abordado na disciplina de PIN. Muitas turmas envolvidas e pouco tempo para 
estudo. Ficou mais focado no projeto. [RQ13] 
 

Para esses alunos o ideal é expandir as atividades, chegando ao patamar das 

discussões, pois o foco principal da IES tem sido o desenvolvimento dos projetos. 

 
A disciplina PIN, como um caminho para essa discussão, não ocorre como deveria 

para 2 alunos. 

Não de forma profunda. Só quando estamos desenvolvendo algum trabalho, 
como o do PIN, por exemplo. [RQ38]; A ideia é discutir sobre isso na disciplina 
de PIN, mas não acontece dessa forma. [RQ44] 
 

As discussões sobre a propensão ao empreendedorismo precisam ser mais 

trabalhadas pela Faculdade, levando o aluno a compreender melhor esse debate, que 

apenas se inicia, tanto mercado educacional quanto do trabalho. 
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Sobre a realização de oficinas de estudo, pesquisa, construção de conhecimentos e 

experimentação de práticas pedagógicas sobre a propensão ao empreendedorismo 

junto aos discentes, os resultados estão sintetizados na Figura 62. 

 

 

 

Figura 62 
Mapa de categorização – Realização de oficinas de estudo, pesquisa, construção de 
conhecimentos e experimentação de práticas pedagógicas sobre a propensão ao 
empreendedorismo (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Quando indagados sobre a realização de práticas pedagógicas relacionadas à 

propensão ao empreendedorismo, 7 alunos responderam Sim, como dito a seguir. 

Sim. [RQ24]; [RQ52]; [RQ69]; [RQ76]; [RQ98]; [RQ100]; [RQ104]. 

Existe em sua IES a realização de oficinas de estudo, pesquisa, construção 
de conhecimentos e experimentação de práticas pedagógicas sobre a 
propensão ao empreendedorismo? Se sim, de que forma? 
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Como forma de realização, o Projeto Integrador-PIN foi mencionado por 13 alunos 

como corrobora-se a seguir: 

Projeto Integrador-PIN. [RQ7]; [RQ8]; [RQ15]; [RQ29]; [RQ32]; [RQ35];  
[RQ54]; [RQ106]; [RQ107]; [RQ108]; [RQ113]; [RQ115]; [RQ124]. 
 

Na opinião de 11 discentes, as oficinas são realizadas por meio de matérias, 

disciplinas, projetos de extensão, aulas de ética, palestras, jornadas 

acadêmicas, iniciação científica e o projeto Hackaton, como mostram os trechos a 

seguir. 

Sim, através de matérias especificas. [RQ18]; Sim, em forma de disciplinas. 
[RQ30]; Existem projetos de extensão, mas não sei se algum deles abordou 
essa temática, pois não participei de nenhum até o momento. [RQ34]; Sim. Um 
deles, por exemplo, é o de Iniciação Científica. [RQ38]; Talvez nos projetos 
de extensão com temas escolhidos por alunos. [RQ39]; Sim, pelos projetos. 
[RQ58]; Sim, nas aulas de Ética. [RQ63]; Sim. Palestras, jornadas 
acadêmicas. [RQ65]; Sim, matérias de empreendedorismo. [RQ66]; Tem o 
Hackaton, que acontece semestralmente. Também há os projetos de 
Iniciação Científica. [RQ68]; Sim, de forma indireta. [RQ114] 
 

Os resultados indicam que para esse grupo de alunos a Faculdades Promove tem 

trabalhado para promover práticas pedagógicas orientadas para promover a 

propensão ao empreendedorismo.  

 

Responderam Não 40 alunos, outros 29 estudantes citam também outros aspectos 

negativos, como evidenciado a seguir: 

Mais ou menos/boa [RQ1]; [RQ55]; Desconheço. [RQ5]; [RQ53]; [RQ60]; 
Não possuo conhecimento sobre. [RQ10]; [RQ13]; [RQ16] [RQ17]; Não sei, 
porém creio que sim. [RQ12]; Não que eu saiba. [RQ25]; [RQ62]; [RQ72]; Não 
sei. [RQ37]; [RQ45]; [RQ46]; [RQ61]; [RQ64]; [RQ67]; [RQ77]; Não 
diretamente/totalmente. [RQ59]; [RQ109]; Ainda não presenciei. [RQ78]; 
[RQ86]; [RQ120]; Não tive contato. [RQ80]; [RQ101]; [RQ102]; [RQ105]; Até 
o momento não. [RQ97]; Ainda não vi. [RQ112 
 

Um estudante declarou:  

Isso não sei dizer, afinal, com a pandemia, várias coisas foram cortadas. Mas, 
sempre que possível, faziam palestras virtuais com convidados. [RQ21] 
 

De certa forma a pandemia da Covid-19 acabou afetando as atividades, sendo 

realizados apenas os eventos online na IES. 

 

Considerando o objetivo “Identificar de que forma essas ações foram planejadas e 

implementadas”, a primeira indagação refere-se à realização de visitas a empresas 
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da região metropolitana de Belo Horizonte, cujos resultados estão expostos na Figura 

63. 

 

Figura 63 
Mapa de categorização – Realização de visitas a empresas da região 
(Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Os resultados indicam que 17 alunos confirmaram a realização de visitas a empresas 

da região. E ainda, esses eventos são realizados no âmbito do Projeto Integrador 

(PIN), projetos de extensão, estágios e palestras, principalmente antes da 

pandemia da Covid-19, como mostram as respostas de 10 alunos a seguir. 

Com o Projeto integrador (PIN). [RQ29]; [RQ52]; [RQ78]; [RQ79; Por meio do 
projeto PIN, a IES faz contratos com as empresas. [RQ20]; Sim, por meio de 
estágio. [RQ24]; Sim, palestras. [RQ74]; Sim, principalmente antes da 
pandemia. [RQ110]; [RQ114]; Sim, projetos de extensão. [RQ32] 
 

Informaram que, além de a IES receber a visita de empresários, os professores 

levavam os alunos para visitas em hospitais, escolas, empresas e clinicas 3 alunos. 

Contudo, com o advento da Covid-19, essas práticas foram restringidas, assim como 

todas as atividades educacionais, que sofreram diversas modificações decorrentes do 

período pandêmico. 

 

 

Existe em sua IES a realização de visitas a empresas da região? Se sim, de que 
forma? 
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E ainda, 4 alunos explicam o modo como os eventos acontecem na IES, como dito a 

seguir: 

Sim. Os professores normalmente já pensam nisso e vamos trabalhando o 
olhar que teremos seja em Hospital, escola, empresa, clínica... [RQ45]; Sim, 
em hospitais. [RQ63]; Sim. Alguns empresários visitam a instituição. 
[RQ96]; Sim. No semestre passado fomos a uma empresa. [RQ97] 
 

Os resultados indicam que para 83 alunos a percepção foi negativa, informando Não, 

como respostas. Outros 26 estudantes apontaram aspectos negativos diversos, como 

dito a seguir: 

Não sei. [RQ13]; [RQ37]; [RQ46]; [RQ86]; [RQ91]; Não tenho conhecimento. 
[RQ16]; [RQ17]; Não que eu saiba. [RQ38]; [RQ59]; [RQ67]; [RQ72]; 
Desconheço. [RQ53]; [RQ60]; [RQ77]; [RQ120]; Acho que não. [RQ64]; Não 
recordo. [RQ66]; RQ113]; Não tive contato. [RQ80]; [RQ101]; Ainda não 
fomos. [RQ100]; [RQ112]; Não tivemos. [RQ102]; Não tive ainda. [RQ105]; 
[RQ111]; Pouco. varia de professor para professor. [RQ106]. 
 

Constatou-se que a pandemia da Covid-19 afetou as atividades de visitação, como 

afirmaram 4 discentes.  

Com a pandemia da Covid-19, desconheço. [RQ5]; Não. Acredito que devido 
à pandemia da Covid-19. [RQ8]; Novamente, cito que com a pandemia da 
Covid-19 não tenho como concordas ou discordar disso. [RQ21]; Não. Já ouvi 
falar que tinha opções de visitações, sim, porém neste momento nunca 
visitamos empresa nenhuma. Mas pode ser também que não aconteceu as 
visitas atualmente por conta da pandemia da Covid-19. [RQ42]; Não. Estamos 
no momento crítico da pandemia da Covid-19. [RQ55]; Quando entrei na 
instituição, disseram que tinha. Porém, logo veio a pandemia da Covid-19, e 
nunca houve de fato uma visita, infelizmente. [RQ68] 
 

As atividades educacionais foram duramente afetadas por um evento pandêmico, 

nunca antes vivenciado no mundo. Por isso, os eventos de visitação também ficaram 

suspensos. 

 

Um aluno mencionou que ocorreu visitação por meio dos estágios, mas realizado de 

modo geral, e não com foco no empreendedorismo, como dito a seguir, 

Não. Somente nos estágios práticos, porém não voltado ao 
empreendedorismo. [RQ40]; Essa resposta mostra a necessidade de a IES 
ofertar práticas que envolvam especificamente o empreendedorismo, na 
percepção desse discente. 

 

A Figura 64 apresenta os resultados referente à realização de eventos dentro da 

Faculdades Promove com a participação de empresários da região. 
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Figura 64 
Mapa de categorização – Realização de eventos dentro da Faculdades Promove 
com a participação de empresários da região (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Assinalaram a opção Sim 28 alunos em relação à presença de empresários 

palestrando dento da instituição de ensino, como dito a seguir. 

Sim. Teve algumas palestras online desde que entrei, mas no quesito pessoal 
não sei informar. [RQ21]; Sim, empresários. [RQ23]; Sim. [RQ24]; [RQ69]; 
[RQ72]; [RQ99]; [RQ110]. Acredito que sim. [RQ97]; [RQ100]; Projeto 
Integrador (PIN). [RQ29]; [RQ77]; [RQ106]; [RQ108]; Sim, palestras, 
seminários. [RQ64]; [RQ65]; [RQ76]; Sim, no Hackaton. [RQ66]; [RQ67]; Sim, 
Lives online. [RQ78]; Sim, matéria. [RQ74]; Sim, com palestras e o próprio 
Hackathon, que acontece semestralmente. [RQ68]. 

Existe em sua IES a realização de eventos dentro da IES com a participação de 
empresários da região? Se sim, de que forma? 
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Esses alunos ressaltaram que eventos como PIN, Hackaton, Lives, seminários e 

palestras são os veículos que permitem aos empresários expressar sua trajetória e 

mostrar aos alunos as vivências do empresariado no mercado. 

 

Ressaltaram a visita do empresário para falar dos processos e desafios relacionados 

a abertura do negócio próprio 5 alunos, como dito a seguir. 

Sim, poucas vezes. Empresários foram até a IES palestrar sobre como foi o 
processo para abertura do seu negócio e todos os desafios que tiveram que 
enfrentar no decorrer. [RQ42]; Sim. Alguns empresários visitam a instituição. 
[RQ96]; Sim. Eles são convidados a virem falar. [RQ98]; Sim. No semestre 
passado veio um palestrante. [RQ102]; Sim. Eles vêm para falar nas feiras, 
exceto na pandemia. [RQ109]. 
 

Lembraram que esses eventos ocorreram antes da pandemia 2 alunos como 

configurado a seguir. 

Sim. Antes da pandemia da Covid-19. [RQ8]; Sim, principalmente antes da 
pandemia da Covid-19 [RQ114]. 
 

Nota-se, de modo geral, que os eventos realizados pela IES, ao trazerem 

empresários, propicia aos estudantes novos conhecimentos em relação ao meio 

empresarial, agregando valor em sua formação. 

 

Afirmaram que não ocorreu a presença de empresários na IES 79 alunos e outros 21 

estudantes informaram os seguintes aspectos: 

Desconheço. [RQ5]; [RQ53]; [RQ60]; Não tenho conhecimento. [RQ13]; 
[RQ16]; [RQ17]; Acredito que não. [RQ37]; Não que eu saiba. [RQ38]; Não 
sei.[RQ45]; [RQ46]; [RQ52]; [RQ79]; [RQ86]; [RQ91]; [RQ120]; Não tive 
contato. [RQ80]; [RQ101]; Ainda não. Não tive ainda. [RQ111]; [RQ105]; 
Estou no início. [RQ112]; Não que me lembro. [RQ113]. 
 

Predominaram as respostas que apontam a inexistência dessa prática na Faculdades 

Promove quando a maioria assinalou a opção não. 

 
A indagação sobre o uso de estudos de caso ou problematização nas aulas tem os 

resultados sumarizados na Figura 65 
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Figura 65 
Mapa de categorização – Utilização estudos de caso ou problematização nas aulas 
(Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Em relação ao estudos de caso ou problematização, para 48 alunos eles ocorreram, 

citando, ainda,  outras em que esse processo ocorreu, como descrito a seguir. 

 

Sim. [RQ52]; [RQ72]; [RQ65]; [RQ84]; [RQ99]; [RQ104]; [RQ111]; Projeto 
Integrador-PIN. [RQ26]; [RQ29]; [RQ58]; [RQ73]; [RQ74]; [RQ77]; [RQ83]; 
[RQ106]; [RQ120]; Sim, através de matérias especificas. [RQ18]; Sim, nas 
aulas. [RQ30]; [RQ32]; [RQ98]; [RQ100]; [RQ102]; [RQ103]; [RQ105]; 
[RQ109]; [RQ110]; Sim, com uma matéria relacionada ao empreendedorismo. 
[RQ35]; Em algumas disciplinas, sim. O professor chegou a passar um artigo 
para lermos e responder às questões levantadas por ele sobre uma 
determinada empresa. [RQ42]; Sim, a partir de palestras ou rodas de 
conversas em eventos específicos. [RQ44]; Sim, trabalhos e atividades. 

Sua IES realiza estudos de caso ou problematização nas aulas sobre 
empreendedorismo? Se sim, de que forma? 
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[RQ46]; Existe, mas bastante limitado à aula para resolver o PIN. [RQ53]; 
Acho que no Hackaton. [RQ64]; Em algumas aulas, sim. O professor aplica 
atividades para serem feitas em grupo para análise e resolução dos problemas 
apresentados. [RQ68]; Sim, abordado nas disciplinas. [RQ80]; Sim, em 
algumas aulas, com estudos de caso. [RQ96]; Sim, nas matérias e 
disciplinas. [RQ101]; Sim, durante as atividades das aulas [RQ112]; Sim, nas 
aulas práticas, principalmente. [RQ114] 
 

A oportunidade que os alunos têm de produção de estudos de casos e 

problematização ocorre nas disciplinas, matérias, atividades em salas de aula, 

palestras, rodas de conversa, Projeto Integrador (PIN) e eventos como o Hackaton. 

 

Os professores transmitiram aos alunos casos que  enfatizam o que foi sucesso ou 

não, o que é um ganho na formação desses discentes, como dito a seguir. 

Sim, professores trazendo sempre exemplos reais e possibilidades de 
fomento de discussão. [RQ45]; Sim. professores trazendo esses casos e 
dizendo o que deu certo e o que deu errado por assim dizer. [RQ21]; Sim, 
professores trazendo problemas reais de empresas para resolvermos. 
[RQ66]; Sim, muitos professores fazem. [RQ97]. 
 

A resolução de problemas reais dá ao aluno a oportunidade de vivenciar situações 

que poderão ser utilizadas mesmo após sua diplomação. 

 

Reconheceram nos estudos de casos de problematização uma forma de reflexão em 

relação a assuntos da sociedade e também temas para discussões em sala de aula 3 

alunos. Como dito a seguir: 

Sim, De forma leve, leva à reflexão. [RQ37]; Sim. Nos faz refletir o que 
podemos melhorar ou mudar a respeito de um tema ou algo na sociedade. 
[RQ38] 
 

Evidenciaram os aspectos negativos para essa questão 56 alunos assinalados por 

Não. E, outas citações negativas foram apontadas: 

Não. No meu curso, não. [RQ1]; Desconheço. [RQ5]; [RQ60]; Não tenho 
conhecimento. [RQ13]; RQ16]; [RQ17]; Não que eu me lembre. [RQ67]; Não 
sei. [RQ69]; [RQ86]; [RQ91]; Ainda não presenciei. [RQ78]. 
 

Dos 124 aluno 3 respondeu que são poucos os estudos e que depende muito da 

disposição do professor de aplicar esse tipo de atividade para o alunado como dito a 

seguir: 

Pouco. Depende do professor e coordenador. [RQ75]. [RQ113]; [RQ115]. 
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Considerando o objetivo “Identificar as estratégias usadas para desenvolver o 

empreendedorismo”, a primeira indagação refere-se à estratégia de ensino da IES 

dirigida à transmissão de conhecimentos e informações capaz de levar o discente a 

produzir por sua própria capacidade (Figura 66). 

 

 

 

Figura 66 
Mapa de categorização – Estratégia de ensino da IES dirigida à transmissão de 
conhecimentos e informações capaz de levar o discente a produzir por sua própria 
capacidade (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Quando indagados sobre a capacidade de produção oriunda dos conhecimentos 

transmitidos pela IES, 76 alunos responderam Sim, essa estratégia da IES acontece. 

Os alunos reconhecem uma transmissão de conhecimento repassada por meio de 

projetos (Integrador, extensão e científicos), palestras, aulas, disciplinas, 

A estratégia de ensino da sua IES é dirigida à transmissão de conhecimentos 
e informações capaz de levar o aluno a produzir por sua própria capacidade? 
Se sim, de que forma? 
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práticas, seminários, dinâmicas de grupo, trabalhos e pesquisas, além das as 

dinâmicas de grupos, conforme corroborado a seguir. 

Sim, através de debates, conversas. [RQ11]; Sim, através do estudo 
dinâmico, que, com o tempo, proporciona independência para o aluno. [RQ12]; 
Sim. É mostrado as teorias, mas cada aluno pode compreender a sua 
maneira. [RQ17]; Sim, com trabalhos e eventos, palestras. [RQ20]; [RQ73]; 
Sim, com os seminários e discussões. [RQ22]; Sim, Projeto Integrador (PIN). 
[RQ29]; Sim, através de projetos de extensão ou projetos científicos. 
[RQ36]; Sim. As aulas têm muitos momentos de reflexão e espaço para 
expressar nossas opiniões. [RQ39]; Sim. Em muitas aulas fazemos 
apresentações de interpretação de conteúdo, bastantes seminários e 
dinâmicas de grupo. [RQ40]; Sim, através de trabalhos a serem 
desenvolvidos e executados durante o semestre. [RQ41]; Sim, com aulas, 
trabalhos e palestras. [RQ50]; Sim, por meio de pesquisas. [RQ52]; Sim, 
incentivo pelo conteúdo. Sim, através de conteúdo. [RQ58]; [RQ76]; Sim, 
aulas dinâmicas e disciplinas. [RQ65];. [RQ83]; Sim, conhecimentos passados 
através das aulas. [RQ78]; Sim, com trabalhos e práticas.[RQ96]; [RQ98] 
[RQ103]; Sim, nas atividades avaliativas. [RQ102]; RQ109]. 
 

A condução dessa diversidade de atividades permite ao aluno praticar a interpretação 

de conteúdos, que são postos em evidência quando realizam suas apresentações, 

podendo também expressar suas opiniões sobre temas solicitados pelos docentes. 

 

Os professores foram citados por 11 discentes, enaltecendo sua fundamental 

participação na transmissão de conhecimentos e informações aos estudantes, como 

configuram as respostas descritas a seguir. 

Sim, repasse de experiência dos professores. Pelo menos, me sinto bem com 
o compartilhamento dessa experiência como um todo. [RQ21]; Acredito que 
isso varia de cada indivíduo, assim como os professores de ensino. [RQ34]; 
Sim, pois temos professores bem capacitados e conteúdos atualizados 
constantemente. [RQ38]; Digamos que sim. Os professores e os métodos de 
ensino da universidade nos estimulam a pensar de forma a ser capaz de 
realizar o que queremos. O que falta na IES é questões mais práticas, sejam 
elas experiências de outros empresários ou desenvolvimento de atividades que 
estimulem mais os alunos a empreender. [RQ42]; Sim. A condução das 
disciplinas pelos professores não é engessada como em outras instituições 
de ensino. Existe muito diálogo entre professor e aluno, o que incentiva a 
nossa capacidade de reflexão acerca dos temas. [RQ44]; Sim, professores 
nos desafiando. [RQ57]; Algumas aulas com alguns professores abertos a 
isso. [RQ77]; Sim, através dos professores. [RQ101]; Sim. Os professores 
ensinam os alunos a entender e pensar em como resolver os problemas, 
mas de uma forma muito genérica. [RQ62]; Sim. A forma como os professores 
nos ensina pode nos incentivar a empreender. [RQ79]; Sim, com 
professores/profissionais capacitados. [RQ80]; Sim. Os professores têm 
abertura ao diálogo com os alunos. [RQ120] 
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De modo geral, os professores fomentam a capacidade de produção dos estudantes. 

Mostram-se abertos a compreenderem e a refletirem diante de problemas. De certo 

modo, os estudantes são desafiados a solucionar os problemas apresentados pelos 

docentes. Contudo, um aluno se queixou da falta de mais práticas que levem o aluno 

a se tornar um empreendedor. 

 

Apontaram atributos positivo 2 alunos, ressaltando a complexidade do 

empreendedorismo e a geração de debates, ambos considerados instrumentos de 

transmissão de conhecimento e informações, como descrito a seguir. 

Sim, trabalhando a complexidade do empreendedorismo desde sua 
concepção a sua prestação de contas financeiras e sociais. [RQ45]; Sim, 
gerando questionamentos e debates fora de sala sobre temas em atuação 
na sociedade. [RQ56];  
 

Reconheceram a existência da transmissão de conhecimento 5 alunos, como 

mostrado a seguir. 

Deveria ser mais, muito mais. [RQ8]; Em algumas áreas, sim, mas gostaria 
de saber mais. [RQ9]; Na maioria das vezes, sim, porém percebo que poderia 
ter uma clareza maior quando damos nossas opiniões referentes ao que 
estamos querendo fazer. [RQ68]; Tem oferta, mas ainda de forma 
embrionária. [RQ59]; Sim. Ocorre de modo parcial ou em partes. [RQ86] 
 

Os alunos reivindicam a necessidade de maior clareza quando expressam suas 

opiniões. Essa estratégia de ensino deve ser intensificada, pois os alunos anseiam 

saber mais muito mais. Para os discentes a oferta de ensino relativos ao 

empreendedorismo ainda acontece de forma embrionária,  indicam que o repasse 

desses conhecimentos precisa ser melhorado. 

 
Um aluno do curso de Psicologia enfatizou que o curso favorece a transmissão de 

conhecimentos: 

Sim. O conhecimento de Psicologia Clínica favorece, mas poderia ter mais. 
[RQ5] 
 

Apesar disso, também se faz necessário aumentar essa transmissão. Tal  também foi 

identificada no curso de Psicologia. 

 
Na percepção de 41 alunos, o termo não foi evidenciado, seguidos de:  

Não sei. [RQ13]; [RQ46]; [RQ72]; Desconheço [RQ60]; Não sei responder. 
[RQ64]; Um pouco [RQ91]. 
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A Figura 67 sumariza os resultados referentes à  estratégia pedagógica da IES de 

envolver a transmissão de conteúdo correspondente a valores culturais 

indispensáveis para uma boa formação e aprendizagem. 

 
 

 

Figura 67 
Mapa de categorização – Estratégia pedagógica da IES de envolver a transmissão 
de conteúdo correspondente a valores culturais indispensáveis para uma boa 
formação e aprendizagem (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

O termo Sim foi assinalado por 21 alunos quando indagados sobre a transmissão de 

conteúdos referente a valores culturais indispensáveis para uma boa formação e 

aprendizagem, Além disso outros aspectos foram apontados por 4 estudantes como 

mostra a seguir: 

 Acredito que sim. [RQ64]; [RQ96]; Às vezes. [RQ18]; Creio que sim. 
[RQ98]. 
 

A estratégia pedagógica de sua IES envolve a transmissão de conteúdo 
correspondente a valores culturais indispensáveis para uma boa formação e 
aprendizagem? Se sim, de que forma? 
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Apontaram que a Faculdades Promove realiza essa transmissão por meio de 

atividades ofertadas nos cursos 31 alunos, envolvendo disciplinas, estudos e 

trocas, eventos, palestras, Lives, oficinas, bate papos, conteúdos (cultura, ética, 

filosofia) como ressaltado nos trechos a seguir. 

Sim. A grade curricular da universidade é muito atualizada, é “roça”. [RQ1]; 
Sim. Conteúdos da psicologia são alinhados à cultura de um povo. [RQ5]; 
Sim, com apoio a grupos e participação em eventos. [RQ9]; sim, com estudos 
e trocas. [RQ11]; Sim, uma forma didática e clara, para que os assuntos 
sejam aprendidos de uma forma dinâmica. [RQ19]; Sim. Palestras e Lives. 
[RQ20]; [RQ65]; De certo modo sim, com a realização de palestras, por 
exemplo. [RQ22]; [RQ34]; Sim. Na disciplina de Projeto Integrador (PIN) 
[RQ29]; Sim, com palestras, oficinas e bate papos. [RQ30]; Sim, filmes e 
trabalhos relacionados a disciplina . [RQ31]; Sim, pois temos matérias que 
nos ajudam a desenvolver e conhecer pessoas e lugares que nos fazem ter 
visões mais amplas sobre tudo. [RQ38]; Sim, as matérias e discussões. 
[RQ39]; Sim, algo muito discutido nas aulas de filosofia, ética e em todos os 
semestres. [RQ40]; Sim, pela transmissão de conteúdo dentro da disciplina 
na criação e desenvolvimento de projetos interdisciplinares. [RQ41]; . [RQ58]; 
Sim, por meio do conteúdo das disciplinas que são aplicadas. [RQ42]; Sim. 
São trabalhados junto com os conteúdos básicos das disciplinas, assuntos 
contemporâneos sempre trazendo pautas referentes à ética profissional e às 
relações subjetivas do ser humano. Mas não sei dizer se é do curso ou da 
instituição. [RQ44]; Sim, com aulas, trabalhos, palestras e jornadas etc. 
[RQ48]; Sim. Em todas as matérias temos reiteradas a ética lógica e a 
sociologia. [RQ62]; Sim. A maioria dos professores aplica os conteúdos de 
maneira que agregam muito conhecimento e conseguimos ver os processos 
no nosso dia a dia. [RQ68]; Sim, sempre pontuando sobre a ética da 
profissão. [RQ52]; A realização de estudos de casos. [RQ86]. 
 

Pode-se inferir que, para esse grupo de alunos toda essa diversidade de ações, com 

diferentes pautas, contribui para um aprendizado dinâmico, agregando conhecimento 

em seu dia a dia.  

 
Citaram que as ações estratégicas da Faculdades Promove buscam mostrar e ensinar 

o respeito às diferenças e que os professores também incentivam os alunos a 

continuarem seus estudos 3 alunos, como dito a seguir, 

Sim. Os professores mostrando as diferenças e como respeitá-las. [RQ12]; 
Sinto que esse jeito é uma verdade sobre a estratégia da IES. [RQ21]; Sim. 
Se evidencia com a postura dos professores. [RQ53]; Sim. Os professores 
incentivam o estudo. [RQ56]. 
 

Pode-se inferir que os professores, na percepção desses alunos, são estratégicos 

para a faculdade, pois procuram incentivá-los, seja por meio de sua postura ou do 

respeito às diferenças. 
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Sinalizaram Não 29 alunos, quando indagados sobre a estratégia pedagógica da IES 

de envolver a transmissão de conteúdo correspondente a valores culturais 

indispensáveis a uma boa formação e aprendizagem. Além desses outros aspectos 

negativos para essa questão foram elencados por 12 alunos, como corrobora os 

trechos destacados a seguir. 

Não. Deveria melhorar. [RQ8]; Não conheço. [RQ13]; [RQ16]; Não vejo que 
transmite valores culturais. [RQ17]; [RQ26]; Não sei. [RQ46]; [RQ59]; [RQ67]; 
[RQ97]; [RQ100]; Pouco, muito pouco. [RQ75]; [RQ106]. 
 

No que tange à questão de a IES criar estratégias básicas e fundamentais para colocar 

em prática ideias e inovações, gerando empregos, renda e condições melhores de 

vida para os discentes, os resultados estão sumarizados na Figura 67. 

 

 

 

Figura 68 
Mapa de categorização – Criar estratégias básicas e fundamentais para colocar em 
prática ideias e inovações, gerando empregos, renda e condições melhores de vida 
para os discentes (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

A sua IES procura criar estratégias básicas e fundamentais para colocar em 
prática ideias e inovações, gerando empregos, renda e condições melhores 
de vida para os discentes? Se sim, de que forma? 



213 

As ações estratégicas da Faculdades Promove voltadas para a finalidade de gerar 

melhores condições de vida para os acadêmicos foram com a opção Sim, por 12 

alunos. Outros 19 alunos, informam como essas ações são realizadas envolvendo 

estágios, aulas práticas, palestras, rodas de conversas, cursos e projetos (PIN), 

como corroboram as respostas a seguir. 

Sim, através de estágios e vagas dentro da própria instituição; [RQ11]; [RQ52]; 
Sim, com programas, especialmente, de estágios. [RQ15]; [RQ23]; Sim. Eu 
sei que as aulas práticas no final do curso, são mais frequentes e obrigatórias 
justamente por isso. [RQ21]; Projeto Integrador (PIN). [RQ24]; [RQ29]; [RQ73]; 
[RQ83]; Sim. Eles possuem o núcleo de estágios, onde enviam com frequência 
vagas disponíveis no mercado. [RQ42]; Sim, trazendo palestras e rodas de 
conversa, cursos que compartilham conhecimento... [RQ45]; Sim, oferecem 
estágio na faculdade. [RQ56]; Sim, por meio de estágio, com encaixe no 
mercado de trabalho e busca pelos objetivos. [RQ59]; Sim. Eles têm grupo de 
estágios, onde divulgam para todos os alunos. [RQ68]; Sim, através de cursos 
e projetos. [RQ77]; [RQ82] 
 

A Faculdades Promove criou o Núcleo de Estágios e institui um programa de estágio 

para auxiliar esses alunos a se inserirem no mundo do trabalho. Com isso, o núcleo 

tem disponibilizado vagas disponíveis no mercado e vagas na própria IES, no sentido 

de melhorar as condições de vida desses acadêmicos, além de lhes oportunizar 

profissionalmente o aprendizado em curso.  

 

Citaram a necessidade de melhorar essas estratégias 3 alunos, pontuando,  ainda, a 

necessidade de haver estratégicas mais incisivas, devendo, inclusive, haver o 

incentivo à abertura do negócio próprio para os alunos, como dito a seguir. 

Sim, mas não de forma incisiva, pois os incentivos são genéricos e as dicas 
raramente fogem do senso comum. [RQ62]; Sim, mas pode melhorar. 
[RQ102]; sim, no incentivo à abertura do próprio negócio. [RQ109] 
 

Na opinião desse grupo, é preciso que as orientações saiam do senso comum e que  

os incentivos devem ser representativos para maior aprendizado dos alunos. 

 
Em contrapartida a esse primeiro grupo que sinalizou estratégias positivas, 40 alunos 

assinalaram Não, para essa questão. Outros 27 alunos também demonstraram 

atributos negativos,  como mostram as respostas a seguir. 

Mais ou menos. [RQ1]; Não se aplica à minha realidade [RQ5]; Não. Deveria 
melhorar. [RQ8]; Não tenho conhecimento. [RQ13]; [RQ17]; Não conheço. 
[RQ16]; Não sei. [RQ26]; [RQ37]; [RQ46]; [RQ67]; [RQ86]; [RQ97]; [RQ101]; 
[RQ120]; Desconheço. [RQ53]; [RQ60]; Não recordo. [RQ66]; Não 
presenciei. [RQ78]; Ainda está em falta. [RQ63]; Não tive contato. [RQ80]; 
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Não percebo. [RQ91]; Não vi (ainda). [RQ98]; [RQ100]; [RQ103]; Precisa de 
mais. Algum trabalho já vem sendo desenvolvido. [RQ38]; Pouco. [RQ75]; 
[RQ106]; Não que eu saiba, porém a instituição tem oportunidades de estágio 
para os alunos de diversas áreas. [RQ34] 
 

Os alunos reivindicam mais estratégias que possam melhorar as próprias condições 

de vidas. Apesar de a IES oferecer estágios, estes ainda não são suficientes. 

 

Considerando o objetivo “Identificar as dificuldades e facilidades na implementação 

do empreendedorismo”, a primeira indagação refere-se ao modo como a IES estimula 

os conhecimentos e a vontade de desenvolver competências empreendedoras dos 

alunos (Figura 69). 

 

 

 

Figura 69 
Mapa de categorização – Forma como a IES estimula os conhecimentos e a vontade 
de desenvolver competências empreendedoras com seu alunado 
(Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 
 

Você estimula os conhecimentos e a vontade de desenvolver competências 
empreendedoras do discente? 
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O modo como a Faculdades Promove estimula o desenvolvimento de competências 

empreendedoras foi considerado Sim, por 15 alunos. E o modo como a IES realiza 

esses estímulos, 15 alunos, envolvendo Projeto Integrador-PIN, conteúdo, disciplinas, 

palestras, planos de negócios e atividades avaliativas, como mostram as respostas a 

seguir. 

Sim, estimula por meio do Projeto Integrador (PIN), mas, a meu ver, não é 
suficiente para sermos empreendedores [RQ7]; [RQ20]; [RQ29]; [RQ24]; 
[RQ73]; [RQ77]; [RQ106]; Sim, com as disciplinas de projetos integradores. 
[RQ62]; Sim, pelo conteúdo e palestras. [RQ58]; [RQ65]; Sim, por meio de 
diversas matéria que abordam esse tema. [RQ67]; Sim. Através dos Projetos 
Integradores e Plano de Negócios. [RQ68]; Sim, abordado nas disciplinas 
e atividades avaliativas [RQ80]; [RQ101]; [RQ102]; Sim, mas o foco do meu 
curso não é o empreendedorismo. [RQ1]; Mais ou menos são estimulados, 
mas não são prioridade. [RQ21]; Às vezes, sim. Isso vai depender da 
disciplina. No projeto integrador que foi aplicado pelo professor [...] ele 
estimulava muito para que pensássemos de forma empreendedora. [RQ42]; 
[RQ97]; Com pouca intensidade. [RQ59]; Investimento por minha parte. 
[RQ72]; Precisa melhorar. [RQ120]  
 

Compreendem que os estímulos dependem muito do professor e não são prioridades 

da IES 7 alunos, declarando que, além disso, são realizados, mas com pouca 

intensidade e precisam ser melhorados. Contudo, 2 discentes ressaltaram: 

Sim, trazendo novas opções dentro e fora da faculdade, como cursos 
preparatórios, o que dá para linkar com nosso curso. [RQ38]; Sim, 
apresentando diversas possibilidades de atuação. [RQ44] 
 

Esses dois acadêmicos acreditam que, por meio do Projeto Empreendedor (PIN), o 

docente trabalha muito para induzir os alunos a pensarem como empreendedor. Além 

de trazerem sempre novas opções, mostram ao alunado novas possibilidades. 

 

Um aluno da Psicologia ressaltou que sua formação está diretamente ligada ao 

empreendedorismo.  

Sim. A Psicologia em si é uma área de empreendedorismo. Normalmente, 
precisamos abrir nosso próprio consultório. [RQ8] 
 

De modo geral, após a formação, o aluno da Psicologia tem como meta abrir o próprio 

consultório, para dar continuidade à carreira profissional iniciada na graduação. 

 

A opinião expressa por 42 alunos foi Não para essa indagação. E também 18 alunos 

citam aspectos negativos, como mostram as respostas a seguir. 

Não vejo. [RQ11]; Não tenho conhecimento. [RQ16]; [RQ17]; Acredito que 
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não. [RQ37]; Não que eu saiba. [RQ39]; Não sei responder. [RQ50]; [RQ64]; 
[RQ78]; [RQ86]; Não sei informar. [RQ52]; Desconheço. [RQ53]; [RQ60]; 
Pouco. [RQ75]; [RQ107]; [RQ108]; [RQ113]; [RQ115]; Não percebo. [RQ91]. 
 

A Figura 70 descreve as principais dificuldades associadas à implementação do 

empreendedorismo para os discentes da IES. 

 

 

 

Figura 70 
Mapa de categorização – Principais dificuldades associadas à implementação do 
empreendedorismo para os discentes da IES (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 
As questões burocráticas foram o foco de 6 alunos, que enfatizaram: 

Existem diversos obstáculos para a implementação de ideias empreendedoras, 
sendo as principais dela o investimento inicial, base didática e baixo incentivo 
do governo e/ou processos burocráticos, demorados e caros. [RQ18]; Regras, 
encargos e burocracia governamentais. [RQ35]; como iniciar, questões 
burocráticas, financeiro. [RQ36]; A burocracia e taxas de impostos do 
governo, a baixa valorização da moeda nacional e a qualidade de vida da 
população, que torna cada vez mais difícil ter um mínimo poder aquisitivo para 
empreender. [RQ40]; Burocracia, gestão de pessoas e financeiro, 

Em sua percepção, quais são as principais dificuldades associadas à 
implementação do empreendedorismo? 



217 

informações. [RQ50]; Excesso de burocracia e calcular custos para abrir uma 
empresa. [RQ63]; A burocratização que se tem no nosso país, as altas taxas 
de juros para financiamento de equipamentos e a falta de incentivo financeiro 
por parte do governo. Poderia também ser uma das dificuldades que vemos 
nessas situações não ter clientes fidelizados à empresa naquele primeiro 
momento. [RQ68]. 
 

Especialmente no Brasil o excesso de burocracia acaba dificultando qualquer tipo de 

empreendimento. Além disso, existe a falta de investimentos, especialmente do Poder 

Público, bem como a desvalorização da moeda e o baixo poder aquisitivo da maioria 

dos brasileiros. Por aqui a burocracia tem sido o calcanhar de Aquiles, principalmente 

para aqueles que desejam empreender, ou seja, caminhar pelas vertentes do 

empreendedorismo. 

 

Os resultados mostram que para 17 alunos as dificuldades relativas aos recursos 

financeiros, quer seja para investir ou para gerar renda proveniente do 

empreendedorismo, têm sido um empecilho quando o assunto é empreender, como 

exposto a seguir. 

Falta de recursos financeiros. [RQ5]; [RQ82]; Ter uma ideia que atenda aos 
requisitos pessoais e profissionais gerando renda. [RQ15]; Constituir capital 
e formação adequada. [RQ16]; Condições financeiras. [RQ28]; 
Investimentos versus custo benefício.  [RQ32]; Investimentos e  medo de 
arriscar. [RQ38]/ Investimento, conhecimento e disposição. [RQ39]; Boa parte 
não tem os recursos totalmente necessários para fazer essa 
implementação e, de certo modo, é necessário assumir um risco de acordo 
com as pesquisas realizadas para saber se o negócio irá dar certo ou não. Por 
mais que houve um estudo, nada é certo de que o negócio irá prosperar. 
[RQ42]; Renda e motivação. Querem investir apenas naquilo que as grades 
exigem como obrigatório. Investir em empreendedorismo irá trazer um retorno 
financeiro para o aluno no futuro, mas pra que ajudá-lo com isso, sendo que 
ele pode fazer isso sozinho, sem gastar demandar recursos da instituição? 
[RQ43]; Organização financeira para começar e rede de apoio para contar. 
Com isso, você tem condições de se recuperar caso o retorno não se dê em 
curto prazo ou se algum imprevisto acontecer. [RQ45]; A falta de dinheiro para 
iniciar o projeto. [RQ54]; Capital financeiro, conhecimento e segurança. 
[RQ58]; O dinheiro e a coragem para enfrentar esse mundo.  [RQ67]; Falta de 
recursos financeiros, pouca educação empreendedora. [RQ77]; Começar do 
zero, sem capital. [RQ78] 
 

Para os alunos, além da falta de recursos financeiros para se implantar determinado 

empreendimento, o empreendedor precisa contar com uma rede de apoio para se 

manter até conseguir obter retorno do investimento realizado. 
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Para 10 alunos, conhecimento e informação são necessários quando a temática é 

empreender, como corroboram as respostas a seguir. 

Falta de conhecimento do processo necessário. [RQ9]; Falta de 
conhecimento e planejamento. [RQ13]; Falta de conhecimento, mercado de 
trabalho e preparo para abrir um empreendimento. [RQ19]; Conhecimento, 
espaço de fala. [RQ30]; Informação. [RQ59]; Falta de conhecimento no 
assunto. [RQ64]; Falta de conhecimento, medo de mudanças e medo dos 
riscos. [RQ65]; Falta de conhecimentos. [RQ66]. [RQ83]; [RQ107] 
 

A partir de conhecimentos e informações, os empreendedores podem planejar todo 

um processo para empreender em qualquer área, destacando, ainda, a necessidade 

de ter de lidar com o medo, tanto de mudanças quanto dos riscos, aos quais estão 

sujeitos ao empreender. 

 

Apontaram dificultadores relacionados à instituição em termos de estrutura, docentes, 

didática e grade curricular 22 alunos, como ilustram as respostas a seguir. 

Acredito que a falta de profissionais. [RQ11]; Fazer com que pareça 
interessante aos olhos dos alunos. [RQ12]; Falta de referências 
bibliográficas, uma vez que o empreendedorismo está em constante 
atualização, impedindo o registro das informações como uma referência atual. 
[RQ17]; Falta professores capacitados que nos transmitam ter vontade de 
aprender. [RQ20]; Falta de iniciativas que abordem conceitos básicos. 
[RQ22]; Acredito que a maior dificuldade na minha instituição em específico é 
que é trazido logo no primeiro período, este em que existem muitas dúvidas 
ainda sobre o curso. Acho que deveria ser abordado mais no meio do curso, 
onde os alunos já estão mais direcionados à formação de fato. [RQ24]; O 
enquadramento na grade curricular. [RQ25]; Baixo investimento no ensino. 
[RQ27]; Resistência em não ser implantado em qualquer curso. [RQ41]; 
Grade curricular para ofertar disciplinas e profissionais que atendam aos 
diversos cursos. [RQ44]; O curso não ser voltado para a prática voltada 
especificamente para o empreendedorismo. [RQ47]; Acho que, às vezes, por 
falta de interesse da faculdade em ofertar isso aos alunos. [RQ48]; [RQ86]; 
[RQ108]; Falta de planificação e organização com o plano curricular, o que 
se estende para as outras atividades. [RQ53]; Ensinar como se fosse só uma 
relação de causa e efeito. Fiz isso e ganhei tanto. [RQ56]; Uma aula real, 
galgada na economia contemporânea, que explique as possibilidades e 
riscos de um empreendimento e exemplos pessoais. [RQ62]; Foco da 
instituição, custos e problemas de grades. Não é exigência do MEC para 
alguns cursos. [RQ75]; Uma forma correta de ensinar. [RQ80]; Material 
didático e comportamento dos professores. [RQ91]; Precisa criar mais 
essa estratégia na instituição. [RQ96]; Alguns professores não focam tanto 
na temática [RQ101]; Falta maior estímulo da IES ao empreendedorismo. 
[RQ102.]; Falha de alguns professores. [RQ104]; Foco da IES, programa e, 
principalmente, habilidade e experiencia dos docentes/coordenação. 
[RQ106]; Mais parcerias entre faculdade e outras instituições. [RQ111]. 
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Para esse grupo de acadêmicos, as dificuldades envolvem problemas como: falta de 

um corpo docente capacitado e ou profissionais qualificados e atualizados, falta de 

esclarecimento sobre as dúvidas até mesmo em relação aos cursos, baixo 

investimento da IES no ensino e falta de uma grade curricular adequada às demandas 

dos alunos e cursos. Além da baixa qualidade do material didático, faz-se necessário 

criar estratégias com foco no empreendedor. Ademais, os alunos se queixam da falta 

de parceiras da IES com outras instituições. 

 

Mencionaram a preocupação no que tange ao empreendedorismo na sociedade 6 

alunos, como elencado nos trechos em destaque a seguir. 

Falta de visão das pessoas e questões sobre a visão da sociedade em cima 
do empreendedorismo. [RQ21]; Mudar a cultura e o pensamento das 
pessoas sobre empreender. [RQ26]; Falta às pessoas entenderem a grandeza 
do empreendedorismo. [RQ73]; Falta fomento de todos. [RQ113]; Falta 
discutir mais a prática de empreendedorismo. [RQ120]. 
 

Faz-se necessário fomentar o empreendedorismo, discutir sobre as práticas 

empreendedoras e desenvolver um trabalho orientado para mudar a cultura e o 

pensamento das pessoas sobre o que é o empreendedorismo em toda sua grandeza. 

 

A situação dos riscos a que o empreendedor tem que se submeter também foi 

lembrada pelos discentes, como mostrado a seguir. 

O medo das pessoas com relação aos riscos que elas podem correr e a 
desinformação de como o empreendedorismo pode ser implantado em suas 
vidas. [RQ6]; Riscos, falta de conhecimento. [RQ23]; Os riscos geradores por 
algumas áreas, como economia, desenvolvimento e objetivos, etc. [RQ37]; 
Riscos de empreender. [RQ74]; Riscos e incapacidade. [RQ76]. 
 

Apontaram como dificuldade para empreender a questão dos riscos 5 alunos. O 

empreendedor não sabe a que riscos está sujeito, até porque qualquer 

empreendimento está sujeito a variáveis econômicas, por exemplo. Então, pode se 

inferir que os riscos pode ser um dificultador quando se pensa em realizar um 

empreendimento. 

 

O termo oportunidade surgiu na resposta de 3 alunos, como exposto a seguir. 

Oportunidade e o aluno não se dedicar. [RQ3]; [RQ55]; [RQ105]; A maneira 
como esse assunto será tratado, acredito que seja necessário considerar as 
oportunidades de cada indivíduo e também suas condições sociais. Um 
discurso meritocrático é ilusório. Isso se vê quando considera as condições 



220 

sociais de cada aluno. [RQ31]; Falta oportunidade, aceitação e inovação. 
[RQ34]; Falta mais oportunidades para os alunos empreender. [RQ112] 
 

Quanto ao aspecto relativo às oportunidades, 3 alunos declararam que, muitas vezes, 

o aluno tem a oportunidade, mas não se dedica o suficiente. Outras vezes, o que 

ocorre é a falta de oportunidade para os alunos se tornarem empreendedores. Assim, 

a questão é contraditória na percepção desse grupo de acadêmicos. 

 

Outras dificuldades foram elencadas por 12 alunos, que apontaram situações como: 

condições sociais, competências, pandemia da Covid-19, realidade do mercado 

nacional e desinteresse de pessoas para empreender, como exposto a seguir. 

 

Ter interessados, pois, na maioria das vezes, as pessoas não têm muito 
interesse, já que lhes faltam otimismo para uma iniciativa eficaz. [RQ1]. Boa 
vontade e adequar os projetos à realidade atual. [RQ7]; [RQ8]; Estabelecer 
metas para alcançar o que se deseja [RQ49]; A forma de como abordar as 
pessoas sobre o tema. [RQ51]; A divulgação e desenvolvimento de 
competências. [RQ52]; Acredito que autoconfiança, mercado e incentivos. 
[RQ90]; [RQ69]; A pandemia da Covid-19 atrapalhou nossas práticas e 
estágios. [RQ98]; A pandemia da Covid-19 nos distanciou da prática por um 
tempo. [RQ110]; Vontade geral e tempo. [RQ115]; [RQ124] 
 

Esse grupo de estudantes pontuou o pouco interesse das em empreender, 

principalmente pela falta de otimismo. Ou seja, falta vontade para o 

empreendedorismo. Além disso, situações relativas à realidade enfrentada por quem 

deseja empreender exige esforço, competência e muita autoconfiança. Todos esses 

dificultadores se agravaram frente à pandemia da Covid-19, que gerou o 

distanciamento e, consequentemente, as práticas e estágios foram suspensos.  

 

Acrescenta-se a toda essa conjuntura o relato de 3 alunos sobre não existir 

dificuldades [RQ4]; [RQ10]; [RQ33]; outros 3 disseram não conseguir pensar ou 

opinar [RQ60]; [RQ109]; [RQ114]. E sobre essas dificuldades; 7 informaram Não sei 

[RQ2]; [RQ46]; [RQ61]; [RQ72]; [RQ79]; [RQ97] [RQ99] e 1 dos estudantes relata 

estar no início do curso Ainda não percebi [RQ100]. 

 

Sobre as principais facilidades associadas à implementação do empreendedorismo 

para os discentes da IES, os resultados estão elencados na Figura 71. 
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Figura 71 
Mapa de categorização – Principais facilidades associadas à implementação do 
empreendedorismo na percepção dos alunos da IES (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Os professores foram citados por 7 alunos, da seguinte e forma: 

Professores demonstrando as possibilidades. [RQ25]; Alguns professores 
trabalham como empreendedores e repassam aos seus alunos. [RQ96]; 
Professores que empreenderam e ensinam aos alunos. [RQ101]; Bons 
docentes. Excelentes professores. [RQ97]; [RQ102]; [RQ110]; [RQ111]; 
Temos professores, bons exemplos a seguir e uma boa infraestrutura para 
aprendizagem. [RQ114] 
 

Para esse grupo de respondentes, o fato de os professores serem empreendedores 

facilita o repasse de conhecimentos e a compreensão de questões relacionadas ao 

empreendedorismo. 

Em sua percepção, quais são as principais facilidades associadas à 
implementação do empreendedorismo? 
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Evidenciaram que as discussões, atividades práticas, matérias, disciplinas e 

aulas produtivas proporcionadas pelo ensino em sala de aula facilitam a 

compreensão sobre o empreendedorismo 10 alunos, como mostram os trechos 

destacados a seguir. 

Ensino dedicado e abertura para discussão do mesmo. [RQ21]; Mais no 
sentido das atividades, propor atividades voltadas ao curso [RQ24]; Fazer um 
ponto ou conseguir matérias necessárias. (RQ37); Colocar como disciplina 
curricular e correlacionar com o curso. [RQ41]; Disciplina de grande 
interesse por parte dos alunos. [RQ44]; Por meio de palestras, treinamentos 
e atividades. [RQ46]; Mais práticas, mais parcerias e recursos. [RQ91]; 
Aulas produtivas, educação e ensino em sala. [RQ77]; [RQ98]; [RQ100] 
 

Os alunos consideram o ensino e as discussões necessárias e compreendem a 

necessidade de a IES propor atividades focadas no curso. 

 

Enfatizaram o conhecimento como facilitador para uma possível implementação de 

empreendedorismo 7 alunos, como mostrado a seguir. 

O conhecimento. [RQ20]; [RQ32]; Ganho de conhecimento, facilidade de 
conhecer o que é novo. [RQ64]; Conhecimento sobre administração e 
gestão. [RQ74]; [RQ76]; A presença de pessoas com objetivos plurais ajuda 
muito para expansão de conhecimento. E, também, por ser um mundo 
acadêmico. [RQ59]; Conhecimento teórico muito bom nesse início de curso. 
[RQ112] 
 

Esse grupo de alunos reconhece que as teorias ministradas, especialmente no início 

do curso, são fundamentais e o convívio com uma diversidade de pessoas com 

objetivos variados possibilita a aquisição de novos conhecimentos. 

 

Outros atributos foram apontados como facilitadores para a implementação do 

empreendedorismo, como destacado a seguir. 

Abertura do público. [RQ30]; Público. Acredito que a instituição de ensino 
possui um vasto número de público, onde a maioria dos cursos os torna 
capazes de ter seu próprio negócio. [RQ34]; Falar mais sobre o assunto, 
deixar os alunos livres para falar sobre o assunto. [RQ4]; As diversas áreas a 
qual se pode empreender o próprio negócio, bens ativos, investimentos em 
ações, cotas, etc. [RQ40]; A proposta do curso, bem dinâmica e com muita 
prática para os alunos. [RQ109] 
 

Os alunos apontaram que a abertura proporcionada pelo público vinculado à IES 

poderia ser um facilitador para que o aluno pudesse ter seu próprio negócio. Além 

disso, por meio do curso, os alunos podem ter acesso às diversas áreas para poderem 
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empreender. Os estudantes reconhecem na proposta da IES a oferta de cursos com 

dinâmicas e práticas fundamentais para a formação do estudante. 

 
O depoimento de um aluno retratado no questionário fala sobre a importância de a 

IES concentrar esforços para incentivar os discentes a criarem projetos baseados em 

sua formação e que os incentivassem a levar as ideias adiante mesmo após sua 

diplomação, como corrobora o texto a seguir. 

 
Dentro de projetos de extensão, onde os alunos poderiam criar um projeto 
com base no que gostam ou na sua formação e desenvolver o mesmo, mas de 
uma forma que o incentive a levar isso a diante. Mas, antes disso, precisamos 
falar de saúde financeira, né, pois nem todos têm condições de deixar de 
trabalhar para começar algo do zero. As pessoas precisam se organizar 
financeiramente para que isso aconteça. Mas quando falo isso, dentro dos 
projetos, deverá ter monitoria dos alunos durante o ano, para que se organizem 
e executem os seus sonhos com tranquilidade, até porque quando empreender 
e engajar leva um tempo. [RQ48] 
 

Além da criação desses projetos, é preciso pensar e se organizar financeiramente. 

Nesse sentido, a ajuda de uma monitoria ao longo da formação é basilar, 

possibilitando ao estudante sonhar com um futuro empreendedor. 

 

Para 16 alunos, tornar-se um empreendedor requer dedicação, vontade, afinidade 

e interesse pelo que se deseja construir, estabelecendo-se metas e utilizando 

especialmente a sabedoria para alcançá-las, como mostra os trechos descritos a 

seguir. 

A vontade de aprender. Vontade! Se tiver vontade, consegue. [RQ11]; 
[RQ124]; [RQ108]; Criatividade . Sonhar e criar. [RQ13]; [RQ16]; A cultura do 
brasileiro em criar o próprio negócio passa por uma questão socioeconômica. 
Logo, vejo com uma facilidade a vontade e garra em gerar o resultado. [RQ17]; 
Já ter o domínio do assunto, saber dos riscos, ter um plano de trabalho para 
que as metas sejam alcançadas, dentre outros. [RQ19]; Visão e perspectiva 
de futuro. [RQ26]; Quando se tem afinidade com o que será empreendido 
(admiração, amor, valor, sentido, propósito...). [RQ45]; Dar o primeiro passo. 
[RQ49]; Fazer o que gosto e alcançar objetivos que considero importantes. 
[RQ63]; Sabedoria e interesse. [RQ55]; [RQ82]; [RQ86]; Estabelecer metas. 
[RQ83]; O aluno se dedicar ao que tem aprendido. [RQ105] 
 

No Brasil, a cultura do empreendedorismo baseia-se principalmente na realidade 

socioeconômica dos brasileiros. Mas para se empreender é preciso ter criatividade, 

vontade, garra, sabedoria, fazer planejamento, estabelecer metas e ter visão do 

futuro.  
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De modo geral, considerando o cenário mercadológico brasileiro, pode-se inferir que 

por aqui o empreendedorismo ocorre por necessidade para a maioria dos 

empreendedores, como corroboram os relatos descritos a seguir. 

Considerando o momento do País, a crise econômica e política, as condições 
de trabalho e vínculo por CLT, que não estão em um bom momento, a 
necessidade traz uma oportunidade para a abertura das pessoas para uma 
visão empreendedora. [RQ31]; Necessidade. No Brasil tem muitos 
empreendedores. [RQ75]; Necessidade. Ou empreende ou ganha-se pouco. 
[RQ106]; O Brasil precisa. [RQ107]; Necessidade do nosso país. [RQ113] 
 

Considerando as condições de trabalho instauradas no Brasil, via regime CLT 

estabelecido nas leis trabalhistas, de modo geral, para se ter maior renda e condições 

de vida, o caminho pode ser o empreendedorismo. Esse grupo de alunos considera o 

Brasil um país de empreendedores, os quais, a maior parte o faz pela possibilidade 

de obter melhores condições de geração de renda. 

 

Outro importante facilitador, considerado por 10 alunos, é o dinheiro que o 

empreendedor pode vir a ter a partir do momento em que seu empreendimento for 

implementado, podendo, inclusive, ser considerado como uma opção de renda, como 

mostram as respostas a elencadas: 

Dinheiro traz dinheiro. [RQ5]; Independência, liberdade financeira. [RQ23]; 
Ter dinheiro e um bom método. [RQ28]; Fonte de renda, livre mercado, 
comercialização sem burocracia. [RQ35]; Quando se fala de investimentos e 
lucros. [RQ51]; mostrar que o investimento e crescimento da ação é 
progressivo. [RQ56]; Uma ajuda que vejo são os créditos financeiros 
oferecidos pelo governo. [RQ60]; Ter dinheiro e coragem. [RQ67]; Capital 
próprio para investir. [RQ78]; Outra opção de renda. [RQ115] 
 

Para esse grupo de alunos, o dinheiro oriundo do empreendedorismo significa a 

liberdade financeira. Afinal, dinheiro traz dinheiro. Ao investir em algum tipo de 

empreendimento, esse retorno torna-se crescente e progressivo e pode ainda ser 

considerado como uma fonte de renda opcional.  

 

Afirmaram que os meios digitais, as propagandas, as redes sociais e as mídias 

televisivas são consideradas facilitadores do empreendedorismo 5 alunos, como 

ilustram as respostas a seguir. 

O uso dos meios digitais como fonte de propagação de meios de informação. 
[RQ6]; Divulgações e propagandas. [RQ15]; [RQ39]; o acesso à comunicação 
(redes sociais). [RQ33]; Vejo nos programas na TV sobre o tema, onde 
mostram formas de incentivos para quem quer empreender. Creio que isso é 
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um grande estímulo para quem quer colocar sua ideia na prática. [RQ42]; 
Utilizam de redes sociais. [RQ79] 
 

A utilização de mídias sociais tornou-se uma importante ferramenta, que cresceu 

consideravelmente ao longo dos últimos anos e acabou se tornando um facilitador 

considerável para quem deseja empreender. Além disso, os programas de televisão 

trouxeram importantes incentivos para aqueles que têm a intenção de colocar em 

prática ideias empreendedoras. 

 
Outros atributos foram apontados por 14 alunos, denotando outras facilidades 

relativas ao empreendedorismo, como mostram os resultados a seguir. 

Tempo e espaço. [RQ8]; A busca por resultados mais eficientes e o interesse 
de empresas privadas que buscam a inovação. [RQ18]; Interesse do público 
e inovação. [RQ22]; Riscos. Querer arriscar. [RQ36]; Será mais positivo se, 
de alguma forma, buscarmos arriscar mais em nossos sonhos e não 
perderemos tantas oportunidades. [RQ38]; O desenvolvimento de uma 
mentalidade empreendedora, inovadora e criativa. [RQ47]; O mercado de 
trabalho. [RQ52]; Ideias inovadoras. [RQ54]; Fazer com que o sujeito se 
planeje e consiga ter dimensões sobre o assunto. [RQ57]; É um tema 
amplamente discutido na sociedade, com muitos dados e material de estudo. 
[RQ62]; Mercado em constante crescimento. [RQ65]; Fazer a pesquisa de 
mercado e identificar o seu público alvo. [RQ68]; Apesar de ser um termo 
bastante utilizado no mundo dos negócios, empreendedorismo nada mais é 
que o ato de empreender – colocar em execução, fazer, realizar. Pode ser 
começar uma empresa, um projeto no trabalho, uma ação no bairro. O 
importante é ter uma ideia e trabalhar para fazer acontecer. [RQ69]; A 
facilidade com inovação dos estudantes. [RQ80]; Ter uma visão clara do que 
quer mostrar para o mundo. [RQ90]; Sim. Na disciplina Projeto Integrador 
(PIN). [RQ29]; [RQ104]; As mudanças tecnológicas que o mundo e as 
profissões estão vivenciando. [RQ120] 
 

As mudanças ocorridas no mundo ao longo dos anos e especialmente as inovações 

tecnológicas interferem no tempo, no espaço e nas oportunidades que, muitas vezes, 

são evidenciadas quer seja por meio de um projeto ou até mesmo de uma disciplina. 

Portanto, o desenvolvimento de uma mentalidade empreendedora pode significar uma 

visão mais clara sobre determinado assunto e, até mesmo, uma maneira de se 

implementar um empreendimento.  

 

Quando indagados sobre as facilidades do empreendedorismo, 14 alunos apontaram 

pontos negativos, sendo que: 

Não é fácil implementar um empreendimento [RQ66]; Desconheço [RQ53]; 
Não sei. [RQ1]; [RQ2]; [RQ9]; [RQ10]; [RQ43]; [RQ61]; [RQ72]; [RQ99]. [RQ50] 



226 

Não há ou não tem [RQ12]; [RQ2]; [RQ58], Não vejo facilidades, vejo 
oportunidades, de acordo com as demandas. [RQ7]; Não tenho percepção 
sobre isso. [RQ3]. 
 

Sobre a percepção dos alunos quanto a se sentirem preparados para empreender, a 

Figura 72 expõe seus resultados. 

 

 

 

Figura 72 
Mapa de categorização – Principais facilidades associadas à implementação do 
empreendedorismo na percepção dos alunos da IES (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

 

Responderam Sim 3 alunos [RQ4]; [RQ55]; [RQ106]. Informaram ter interesse em 

empreender, mas ainda precisam se preparar melhor, lidando com medo e receios, 6 

alunos, como se mostra a seguir: 

 

Em sua percepção, você se sente preparado para empreender? Se sim, de que 
forma? 
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Sim, porque busco aprender muito sobre fora da IES e porque reconheço que 
será o melhor caminho quando eu formar, embora ainda tenha um certo 
receio. [RQ6]; Sim, mas sinto que tenho um pouco de medo ainda, mas 
tenho trabalho isso. [RQ38]; Sim, mas sinto-me insegura. [RQ77]; [RQ120]; 
Tenho buscado isso, mas ainda não estou preparada. [RQ109]; Sim, me 
sinto. [RQ114]. 
 

Esse grupo de alunos demonstrou total interesse em empreender, contudo não se 

sente preparado. Mesmo o empreendedorismo sendo o melhor caminho para dar 

segmento à vida depois da diplomação, ainda se faz necessário maior preparo para 

seguir os caminhos do empreendedorismo. 

 

Busca pelo conhecimento foi um dos atributos considerados como facilitadores para 

a implementação do empreendorismo na percepção 7 alunos, como exposto a seguir. 

Por enquanto, falta conhecimento no âmbito do empreendedorismo. [RQ23]. 
 
Sim. Busquei conhecimento sobre o mercado financeiro, como também 
participei de palestras relacionadas ao empreendedorismo. É uma área onde 
você se conhece e busca melhorar e fornecer renda.  [RQ35]; Preciso de mais 
conhecimento. [RQ37]; Em termos, sim. Venho adquirindo muito 
conhecimento na IES, onde me proporciona ter um leque de ideias, 
ferramentas e formas de como aplicar aquilo que vem sendo ensinado para 
utilizar na prática. [RQ42]; Não muitas, mas com conhecimento posso 
começar por criar um perfil na internet e divulgar minha profissão. [RQ56]; 
Digamos que sim. Tenho adquirido bastante conhecimento desde quando 
comecei o curso. Estamos com a disciplina de Plano de Negócios, onde estou 
indo à prática para abrir um empreendimento. Isso está me dando um leque de 
opções e informações do que é necessário para se concluir essa abertura. 
[RQ68]; Eu, sim, busquei conhecimento externo. [RQ75]; Sim, com 
conhecimentos teóricos. [RQ80]; Sim, aplicando o conhecimento que tenho 
aprendido. [RQ101]; Sim, como conhecimento, abrir um negócio próprio para 
mim. [RQ110] 
 

Esses estudantes buscam em seu dia a dia aprimorar cada vez mais seu aprendizado 

por meio de disciplinas e elaboração de um Plano de Negócios e aproveitando os 

conhecimentos teóricos adquiridos dentro ou fora da IES para empreender ou abrir 

um negócio próprio. 

 

Posicionaram-se como micro empreendedor ou empreendedor e atuantes em 

startup e empresa própria 6 alunos, como mostram os trechos a seguir. 

Sim. Participo de uma startup. [RQ17]; Si. Já trabalho como micro 
empreendedor e tenho um planejamento estratégico futuro. [RQ26]; Sim. Já 
cursei técnico em Administração, atuei em empresa própria e atualmente 
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como autônomo. [RQ47]; Sim. Já empreendo, na verdade, desde de bem 
novinho. Nunca gostei de prestar serviço a terceiros. [RQ67]; Sim, porque 
empreendo a minha imagem o tempo todo. [RQ73]; Sim, já empreendi. RQ96] 
 

Esses estudantes apontaram ser empreendedores ou já ter empreendido em algum 

momento. Inclusive, um deles informou ter um planejamento estratégico elaborado, 

pois trabalha como microempreendedor. Ressalta-se, ainda, que um aluno 

reconheceu na própria imagem uma forma de empreendedorismo. 

 

Reconheceram no empreendedorismo uma maneira de dar continuidade à carreira 4 

alunos do curso de Psicologia, como exposto a seguir. 

Sim. Na Psicologia, abrir consultório. [RQ16]; Sim. Na preparação do curso, 
empreendendo como psicóloga na minha própria clínica. [RQ32]; Sim. 
Montar uma clínica com outros profissionais que interagem com a Psicologia. 
Já tenho o local. [RQ36]; Sim, por meio do meu próprio consultório clínico de 
Psicologia. [RQ49] 

 

Especificamente no curso de Psicologia os alunos enfatizam a oportunidade de 

aproveitar a formação para montar seu próprio consultório. A formação requer esse 

tipo de iniciativa, pois os atendimentos, a serem feitos após a conclusão do curso, 

requerem a abertura de um consultório, ainda que seja interagindo com outros 

profissionais atuantes na Psicologia. 

 

Um aluno acrescentou que a criação de uma possível empresa para dar suporte aos 

alunos pode ser uma demanda concreta para se empreender, como exposto a seguir. 

Sim, dentro das falhas que vejo no mercado. Se fosse empreender, queria uma 
empresa que desse suporte aos acadêmicos, onde os mesmos pudessem 
relacionar a prática com a teoria, mas de uma forma correta e real. Não da 
forma que a maioria das empresas fazem, porque na prática o estagiário fica 
muito à mercê das coisas. (Não falo de uma forma generalista, mas dentro das 
minhas vivências). Então, para tudo precisaria de um levantamento. [RQ48]. 
 

O aluno assevera que uma das formas de empreender é observar as falhas existentes 

no mercado e considerar que na educação há deficiências que poderiam ser supridas 

por meio de uma empresa prestadora de serviços de suporte aos acadêmicos. 

Ainda sobre essa questão, também foram manifestados aspectos negativos quando 

os estudantes assinalaram a opção não sobre os facilitadores para implantação do 

empreendedorismo. Outros 12 estudantes, apontaram diversos aspectos sobre essa 

indagação, como mostram os trechos explicitados a seguir. 
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Não! Me sinto imatura para gerir meu próprio negócio. [RQ15]; Sim e não. 
Tenho noção do que precisa ser feito, e por isso mesmo não me sinto 
preparada. [RQ44]; Ainda não como gostaria. [RQ98]; Ainda tenho muito que 
aprender. [RQ78]; [RQ91]; Atualmente não, pois acredito que ainda preciso 
aprender muito para ter um retorno de sucesso e não fracassar. [RQ34]; Mais 
ou menos, se for necessário. Sinto que posso, mas não faço questão. [RQ21]; 
[RQ27]; Me sinto preparada para começar, mas ainda não sei como manter. 
[RQ43]; Não. Ainda que muito tenha melhorado, considero-me insegura. 
Contar com indicação/apoio acaba me deixando com a sensação de incomodar 
e de dependência de eterno favor. Ademais, não fico à vontade em colocar 
preço/valor no que faço e cobrar. [RQ45]; Não. Faltam dinheiro, conhecimento 
e uma melhor relação custo/benefício para que eu visualize essa possibilidade. 
[RQ62 
 

Esse grupo de estudantes considerou necessidade de maiores esclarecimentos sobre 

o empreendedorismo, falta de dinheiro ou de recursos, falta de preparo, insegurança 

e imaturidade como questões que precisam ser trabalhadas. Inclusive, constatou-se 

a necessidade de maior aprendizado. 

 

Os resultados referentes à questão de a IES capacitar os alunos para empreender, 

estão sumarizados na Figura 73. 

 
 

 

Figura 73 
Mapa de categorização – IES capacita os alunos para empreender 
(Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

Em sua percepção, sua IES capacita os alunos para empreender? Se sim, de 
que forma? 
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Responderam Sim, que a Faculdades Promove capacita seus acadêmicos para 

empreender 6 alunos. Outros 3 alunos indicaram haver capacitação, como mostrado 

a seguir.  

Sim, tento, mas ainda não me sinto preparada. [RQ7]; Acredito que sim. 
[RQ97]; Sim, mas ainda precisa e pode melhorar. [RQ63]; [RQ98]; [RQ102]; 
[RQ110] 
 

Mesmo sendo capacitados, ainda existe a insegurança. Por isso, é preciso melhorar 

o tipo de qualificação ofertada pela Faculdades Promove a seus estudantes. 

 

Na percepção de 4 alunos a IES pode criar mecanismos para ampliar o atendimento, 

como dito nas respostas a seguir. 

 

Não. Ensinar a atender às necessidades do mercado com ideias inovadoras 
não é ensinar a empreender. Empreender vai muito além de atender 
demandas de maneira inovadora. [RQ44]; Regular. Faltam mais incentivos. 
[RQ66]; Determinação, foco e persistência. [RQ72]; Estou aqui para 
aprender, mas ainda não aprendi. [RQ78]; Em partes, sim, mas pode ser mais 
incentivado. [RQ103] 
 

A faculdade precisa ensinar além das ideias inovadoras. Empreender é mais que 

atender demandas de mercado; é preciso haver mais incentivo por parte da IES. 

 

Capacitar os alunos, dando-lhes mais possibilidades ou colocando-os à frente de 

possíveis situações, foi citado por esse grupo de 5 alunos, como ilustrado a seguir. 

Sim. Capacita de acordo com o curso. [RQ1]; Auxiliam, mas a prática fornece 
maior possibilidade de estudo de causa, para que sejam avaliadas 
possibilidades que viabilizem aplicar o conhecimento aprendido. [RQ10]; Sim. 
Novamente, dizendo a ela o vê como uma opção viável e realista para 
trabalhar, e isso é um ótimo incentivo. [RQ21]; Estudos de possibilidades e 
identificação com o que será empreendido. [RQ22]; Sim, nos colocando nas 
possíveis situações. [RQ38]. 
 

Quando a IES estrategicamente simula situações, mostrando aos alunos que o 

empreendedorismo pode ser uma opção viável, de certa forma, esses acadêmicos 

estão sendo capacitados e poderão aplicar o aprendizado adquirido futuramente. 

 

Para 2 alunas do curso de Psicologia sua formação já tem caráter empreendedor, 

como ilustrado a seguir: 
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A Psicologia, de per si, pode ser uma profissão empreendedora. [RQ53]; Sim, 
em todo o processo de formação no curso de Psicologia [RQ114] 
 

Outro modo de capacitar o alunado é pelo conhecimento, como mostram as 

respostas a seguir: 

Conhecimento somente na teoria, mas os projetos feitos pelos alunos não 
saem do papel. [RQ54]; Sim, com conhecimentos teóricos. [RQ76]; [RQ80]; 
Sim, ensinando conhecimentos na teoria e na prática. [RQ101] 
 

A capacitação por meio de palestras, disciplinas, aulas, projetos, matérias e 

trabalhos também foi mencionado por 6 alunos, como demonstrado a seguir: 

Sim. Conteúdo das disciplinas, [RQ5]; De alguma maneira, sim, através de 
palestras. [RQ11]; Sim, através das aulas passadas de empreendedorismo e 
táticas. [RQ15]; Não sei. Tive apenas uma disciplina que começou a abrir 
meus olhos, mas ainda não sinto confiança e creio que preciso estudar mais 
sobre o assunto. [RQ13]; Sim, com o Projeto Integrador (PIN). [RQ29]; 
[RQ105]; Sim, ensino nas aulas. [RQ64]; Sim, dando suporte em aulas, 
elaboração de projetos e desenvolver trabalhos em grupos. [RQ32]; Há 
algumas disciplinas que falam vagamente sobre o tema, mas não é algo 
mencionado com grande frequência. No entanto, temos os Planos de 
Negócios, TCC e o Projeto Integrador aplicados pela IES. [RQ42]; Sim, por 
meio de diversa matérias e com  a bagagem dos professores, que têm sempre 
muito a ensinar. [RQ67]; De uma maneira sim. Com o Projeto Integrador e 
Plano de Negócios. [RQ68]; Sim, projetos e palestras. [RQ73]; Sim, através 
de incentivos nos trabalhos. [RQ74]; sim, com a realização de projetos. 
[RQ82]; Sim, ensino em sala de aula. [RQ109]; [RQ111]. 
 

Os discentes apontaram mais de dez atividades que consideram como forma de a IES 

capacitá-los para futuros empreendedores.  

 

Um aluno qualificou o ensino do professor como uma forma de capacitar seus 

estudantes. Outro  aluno acredita no modo de capacitar da IES, mas tem sido feito de 

maneira incorreta, como dito a seguir: 

Sim, porém de forma incorreta. Se deixasse para o final, seria melhor 
aproveitada. [RQ25]; Sim, no ensino dos professores. [RQ100] 
 

Apesar de haver da parte do professor uma forma de capacitar os alunos, a IES deve 

rever o período em que insere para eles os conteúdos relacionados ao 

empreendedorismo. Se essa disciplina for ministrada ao final do curso, o aluno 

ressalta que os ganhos, de modo geral, seriam maiores. 
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Para 52 alunos a IES não promove a capacitação direcionada ao empreendedorismo. 

E outros aspectos negativos foram apontados por 7 alunos, como mostra os trechos 

destacados a seguir. 

Ainda não. [RQ59]; Desconheço. [RQ60]; Mais ou menos. Pode melhorar. 
[RQ99]; . [RQ112]; Pouco, muito pouco. [RQ8]; [RQ96]; Não sei. [RQ90]. 
 

Apesar de haver poucas ações por parte da IES, na percepção desses 7 alunos nota-

se que a IES precisa melhorar seus ensinamentos sobre o empreendedorismo. 

 

A Figura 74 sintetiza as características necessárias para um empreendedor, na 

percepção dos alunos da Faculdades Promove. 

 

 

 

Figura 74 
Mapa de categorização – Características necessárias a um empreendedor 
(Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

Em sua percepção, quais são as características necessárias a um 
empreendedor? 
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Pontuaram a criatividade como uma característica empreendedora 10 alunos da 

Faculdades Promove, como dito a seguir: 

Ser uma pessoa criativa, que sonha e almeja conquistar algo. [RQ1]; 
Criatividade, coragem, objetivo e foco. [RQ2]; Criatividade, ousadia, 
sonhador, estratégico e solucionador. [RQ13]; Criatividade, inovação e 
disposição. [RQ39]; Criatividade, inovação, perseverança, conhecimentos 
gerais e rede de contatos. [RQ44]; Criatividade Proatividade, liderança 
perseverança, conhecimento etc. [RQ46]; Criatividade e capacidade de 
assumir riscos. [RQ52]; Criatividade, determinação, foco, conhecimento, 
coragem e sabedoria. [RQ65]; Criatividade e capacidade de inovação. 
[RQ100]; Criatividade e ter desejo de inovar. [RQ102]. 
 

A criatividade está associada à imaginação e vem surgindo no mercado um modelo 

de formação com vistas a atender às novas necessidades da sociedade moderna. 

Para se tornar um empreendedor, é preciso ter conhecimento, sabedoria, 

determinação, coragem e capacidade tanto de inovação quanto para assumir riscos. 

Ademais, ser ousado, sonhador, estratégico, solucionador e interessado em 

conquistar algo são requisitos necessários para se empreender, especialmente no 

Brasil. 

 

Dentre tantos atributos necessários a um empreendedor o termo coragem surgiu na 

resposta de 15 alunos, como ressaltado nos trechos a seguir: 

Coragem para correr riscos, habilidade, confiança, criar oportunidade de 
negócios, metas. [RQ36]; Coragem, disciplina, conhecimento e foco. [RQ20]; 
[RQ38]; [RQ75]; [RQ107]; [RQ108]; Coragem de correr riscos, criatividade e 
disciplina. [RQ43]; Coragem, dinamismo, conhecimento e capital. [RQ58]; Ser 
corajoso, não ter medo de ariscar. [RQ66]; Coragem, sem medo de correr 
risco, saber lidar com imprevisto, ser comunicativo, ser econômico, saber 
resolver situações rápidas. [RQ67]; Coragem, disciplina e organização. 
[RQ82]; Coragem, inovador, analista, calmo e algum conhecimento teórico. 
[RQ86]; Coragem, necessidade e vontade. [RQ106]; [RQ113]; Coragem e 
determinação para alcançar objetivos, mesmo frente aos obstáculos. [RQ110] 
 

Coragem é um atributo que anda junto com o empreendedor. Somente um indivíduo 

corajoso é capaz de tirar da teoria seus planos de empreender e alcançar seus sonhos 

e objetivos. 

 

Persistência foi uma característica elencada por 9 alunos, sendo também necessária 

quando se quer fazer qualquer tipo de empreendimento, como exposto a seguir: 

Persistência, comprometimento, disciplina e estudo de riscos. [RQ10]; 
Necessário ser persistente, perseverante, líder, confiante e estrategista. 
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[RQ11]; Ter persistência, garra e liderança. [RQ17]; Persistência, disciplinas, 
conhecimento. [RQ23]; Persistência, planejamento, estratégia, competência e 
valores. [RQ26]; Ter persistência e acreditar. [RQ28]; Em primeiro lugar ser 
persistente, determinado, focado e estratégico. [RQ34]; Persistência, 
raciocínio lógico, conhecimento em finanças e investimento. [RQ56]; Ser 
persistente, ter iniciativa, liderança, e ter um planejamento. [RQ57]; [RQ99]; 
Ter persistência, comprometimento, estudar e exigir qualidade. [RQ63]; Ser 
persistente, ter iniciativa, estudar, estabelecer metas, ter controle financeiro e 
ter autoconfiança. [RQ83]. 
 

Empreender requer muita persistência durante e após a implantação de um 

empreendimento. Os desafios são inúmeros,  cabendo ao empreendedor estudar e 

estabelecer metas que o levem a ter controle de seu negócio. Manter um negócio 

sustentável e com competitividade exige persistência. 

 

Os atributos riscos e autoconfiança foram evidenciados na resposta de 7 alunos, 

como corroborado a seguir: 

Ser disposto a correr riscos, autoconfiança, proatividade, Inovação, vontade. 
[RQ15]; Saber calcular os riscos e assumi-los, ter iniciativa e ter um 
conhecimento teórico e prático. [RQ18]; Não ter medo de correr riscos, ter  
autoconfiança, ser persistente. [RQ24]; Assumir riscos e ser objetivo. 
[RQ33]; Autoconfiança, proatividade, flexibilidade e networking. [RQ40]; 
Assumir riscos, colocar-se vulnerável, ser criativo, trabalhar em equipe, 
disposto a ouvir, etc... [RQ49]; Gostar de correr risco, ter atitude, liderança. 
[RQ50]; Confiança, inteligência emocional, curiosidade. [RQ71]; 
autoconfiança, determinação e clareza. [RQ90]; capacidade de assumir 
riscos com planejamento e liderança. [RQ96]; Sem ter medo de assumir 
riscos, ser líder, com coragem e autonomia. [RQ103]; Assumir riscos, 
capacidade de enfrentar desafios e visão de futuro. [RQ104] 
 

De modo resumido, pode-se inferir que o empreendedor, de certa forma, é um 

aficionado dos riscos, quer seja para calcular, correr ou assumi-los. O 

empreendedorismo exige que o indivíduo não tenha medo dos riscos que poderá ter 

seu empreendimento. Portanto, um empreendedor bem sucedido está sujeito a riscos. 

Para superá-los, a autoconfiança é basilar, pois tem impacto direto em suas ações ou 

iniciativas. 

 
Na percepção de 11 alunos, o foco é fundamental quando o assunto é 

empreendedorismo, como mostram as respostas a seguir. 

Foco, determinação e fundo de garantia. [RQ27]; Foco, conhecimento, estudo, 
percepção. [RQ37]; Foco, sagacidade, comunicação, determinação, um plano 
bem estruturado, inovação e coragem, dentre um milhão de características que 
poderia citar. [RQ48]; Foco e força de vontade. [RQ51]; Foco, visão 
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empreendedora, metas e objetivos. [RQ60]; Foco, visão, determinação, 
persistência. [RQ64]; [RQ72]; [RQ78]; [RQ105]; Foco, atitude e determinação. 
[RQ109]; Ter foco, ser altruísta e objetivo. [RQ114] 
 

Foco pode ser considerado no mundo empreendedor um dos principais atributos 

necessários ao empreendedor, tendo que estar presente desde o projeto, a 

planejamento, implantação e, até mesmo, a expansão do empreendimento. Tudo gira 

em torno dele. Portanto, pode-se afirmar que é uma importante característica quando 

se fala e empreender. 

 
O atributo conhecimento foi considerado por 5 alunos, que o julgam como uma das 

características necessárias ao empreendedorismo, como se configura a seguir: 

Conhecimento do mercado de trabalho, obter e buscar Informação, confiante, 
sensato, objetivo. [RQ6]; Conhecimentos, objetivo e persistência. [RQ9]; 
Conhecer o produto e seu público, entre outras habilidades. [RQ16]; Conhecer 
e ter domínio do assunto, atento ao mercado financeiro e ter um plano de 
trabalho e metas a serem alcançados, dentre outros. [RQ19]; Conhecimento, 
habilidade e atitude. [RQ101] 
 

Empreendedorismo e conhecimento formam uma dupla perfeita, mas, para se realizar 

qualquer empreendimento, é necessário ter domínio do assunto e buscar informações 

de mercado. Para prosperar e conquistar liberdade financeira e prosperidade, o 

empreendedorismo é um caminho para a abertura do próprio negócio. 

 

Dentre os 124 alunos 3 citaram como característica empreendedora ter recursos 

financeiros para empreender, como mostra as respostas seguir: 

Ter recursos financeiros e conhecimento. [RQ5]; Recurso financeiro, 
coragem, grandes e inovadores ideias. [RQ8]; Dinheiro e oportunidade. 
[RQ30] 
 

Para implantar um empreendimento, os recursos financeiros são necessários.  Uma 

das características do empreendedor é sua habilidade de buscar esses recursos no 

mercado. Por meio do dinheiro é possível que as oportunidades ajudem o 

empreendimento a manter-se ou até aumentar suas chances no mercado em que 

atua. Uma série de outros atributos foram apontados por 12 alunos como 

características necessárias a um empreendedor, como exposto a seguir. 

Atitude, comportamento, desespero, ser trabalhador [RQ4]; [RQ115]; 
[RQ124]; Perseverança, inovação, organização, atitude, comprometimento e 
resiliência. [RQ42]; Se valorizar, ter vontade. [RQ45]; [RQ73]; Inovador, 
dinâmico, atento ao mercado, possuir iniciativa e criar soluções. [RQ47]; . 



236 

[RQ54]; Ser ético e profissional. [RQ55]; Comprometido com um propósito. 
[RQ98]; Pensamento dinâmico, atitude, rede de conhecimento. [RQ61]; 
Resiliência, prosperidade, autoconfiança, humildade, ter poder de negociação 
e ser otimista. [RQ68];  
 

O empreendedor está sujeito a encontrar diversos desafios no caminho. Empreender 

significa gerenciar tudo na sua empresa, principalmente quando esse 

empreendimento está iniciando. Para isso, atributos como comprometimento, 

perseverança, vontade, ética, resiliência, determinação, iniciativa e, principalmente, 

pensar de forma dinâmica, são necessários. 

 

Considerando o objetivo “Identificar de que forma os resultados são mensurados”, a 

primeira indagação refere-se aos indicadores utilizados pela Faculdades Promove 

para mensurar o empreendedorismo de seus alunos (Figura 75). 

 
 

 

Figura 75 
Mapa de categorização – indicadores utilizados para mensurar o empreendedorismo 
dos alunos da Faculdades Promove (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

Em sua percepção, quais são os indicadores sua IES utiliza para mensurar o 
empreendedorismo do aluno? 
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Sobre a existência de indicadores para mensurar o empreendedorismo dos alunos da 

Faculdades Promove, 21 dos entrevistados apontaram Sim, considerando aspectos 

positivos e acreditam que estes podem ser mensurados por meio de avaliações, 

oriundas do PIN, atividades avaliativas e desenvolvimento do Plano de negócios 

na percepção de outros 11 alunos, como exposto a seguir. 

Sim. Na disciplina Projeto Integrador (PIN) são um perfeito exemplo. [RQ7]; 
[RQ21]; [RQ29]; [RQ73]; Avaliações. [RQ20]; A matéria de 
empreendedorismo. [RQ35]; Incentiva e mede o aluno a empreender através 
dos projetos que fazer no PIN. Porém, na minha opinião, não são suficientes 
para ser um bom empreendedor. [RQ54]; Não sei bem se isso seria como um 
indicador, mas acho que seria a nota tirada nas disciplinas do Projeto 
Integrador (PIN) e Plano de Negócios. [RQ68]; Pelas atividades avaliativas. 
[RQ102]. 
 

Os resultados dos alunos egressos também são instrumentos de medição para que a 

IES possa monitorar o índice de empreendedorismo de seu alunado, como configura-

se a resposta de 2 discentes a seguir: 

Os resultados dos alunos egressos. [RQ98]; [RQ110];  
 

Outras variáveis foram elencadas por 8 alunos para medir o empreendorismo 

praticado com os alunos da IES, como dito a seguir. 

São poucos. Precisam ser mais explorados. [RQ4]; Ambição, foco, 
rentabilidade, desempenho, efetividade, comprometimento e Criatividade 
[RQ10]; [RQ44]; RQ62; [RQ63]; [RQ76]; Sociedade e visibilidade. [RQ32]; 
[RQ38]; Utilizando formulários de perguntas, com base no que falta para ele 
empreender. [RQ48]. 
 

Quando indagados sobre quais indicadores são utilizados para mensurar o 

empreendedorismo discente na Faculdades Promove, a maioria das respostas foi de 

cunho negativo. Os termos não sei (dizer, informar, responder), desconheço, não, 

nenhum ou não há/não tem foram mencionados por 69 alunos, como elencado nas 

respostas a seguir: 

Não tenho nenhuma percepção sobre o assunto. [RQ13]; Não sei. Talvez a 
nota (100 pontos) distribuída entre desenvolvimento escrito e 
projeto/apresentação. [RQ45]; Desconheço. Não conheço. Não tenho 
conhecimento. [RQ16]; [RQ17]; [RQ40]; [RQ53]; [RQ60]; [RQ97]; Eles não 
fazem/ Não tem. [RQ19]; [RQ75]; [RQ109]; Não há indicadores para esse 
tema na IES. [RQ42]; [RQ58]; Acho que nenhum. Acredito que nenhum. 
Nenhum. [RQ11]; [RQ15]; [RQ22]; [RQ23]; [RQ25]; [RQ27]; [RQ31]; [RQ36]; 
[RQ41]; [RQ43]; [RQ47]; [RQ51]; [RQ108]; Acredito que hoje nenhum, pois não 
se têm meios para isso e acredito que não seja o foco deles. [RQ34]; Eles não 
estimulam o empreendedorismo. [RQ79]; Informaram Não recordo. [RQ66], 
Não tive contato. [RQ80; Não vi ainda 3 alunos. [RQ112] 
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É possível afirmar que a maioria dos discentes apontou que não existe ou desconhece 

indicadores para mensurar o empreendedorismo praticado pelos acadêmicos na IES. 

 

Quanto à utilização de indicadores que possibilitem melhor visibilidade do processo 

empreendedor, os resultados estão descritos na Figura 76. 

 

 

 

Figura 76 
Mapa de categorização – Utilização de indicadores podem possibilitar melhor 
visibilidade do processo empreendedor (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 
 

Quando indagados sobre a utilização de indicadores para possibilitar melhor 

visibilidade do processo empreendedor, 78 alunos disseram Sim para essa questão. 

Outros atributos também foram apontados por 9 alunos, como mostram os trechos 

destacados a seguir: 

Atitude, ação do fazer, conhecimento. [RQ4]; Sim, indicadores demonstram 
de forma intuitiva e simplificada a necessidade vigente referentes ao projeto. 
[RQ10]; [RQ8]; [RQ19]; [RQ51]; [RQ59]; É possível, mas não consigo 
mensurar se há maior visibilidade. [RQ17]; Sim, já facilitam demais esse 
processo, que costuma ser tortuoso. [RQ21]; Sim. Na disciplina de Projeto 
Integrador (PIN). [RQ29]; Sim, podendo mapear quais cursos, turmas e ou 
alunos têm maior e menor propensão a empreender e em qual período do 
curso demonstram maior interesse. Sendo assim, pode-se avaliar de qual 
forma e quando deve aplicar esforços para esta área. [RQ40]. 

Em sua percepção, a utilização de indicadores possibilita melhor visibilidade 
processo empreendedor? 
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O uso de indicadores, na percepção desse grupo de alunos, permite mapear onde 

incide a maior propensão ao empreendedorismo. Observando-se os números 

oriundos dos cursos, turmas e alunos, é possível construir estratégias para áreas 

específicas. Constatou-se ainda a necessidade de a IES disseminar as informações 

concernentes ao uso de indicadores para melhor compreensão desses acadêmicos. 

 

No que tange ao fato de o uso de indicadores ajudar a valorizar o processo 

empreendedor, a Figura 76 sumariza seus resultados. 

 

 

 

Figura 77 
Mapa de categorização – O uso de indicadores ajuda a valorizar o processo 
empreendedor (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 
 

Constatou-se 73 alunos acreditam que o uso de indicadores ajuda a valorizar, Sim, o 

empreendedorismo. Outros 6 estudantes apontam atributos variados, expressos nas 

citações a seguir. 

Sim, pois o monitoramento da efetividade e/ou resultados obtidos por etapas 
via indicadores auxiliam em uma melhor tomada de decisão, valorizando a 
produtividade e o processo. [RQ10]; Sim, por meio da observação dos 
indicadores, há a valorização do processo empreendedor, já que serão 
métricas comumente usadas. [RQ17]; Sim. Mostra justamente se está indo 
para caminho certo ou não. [RQ21]; Sim, pode-se avaliar de qual forma e 
quando deve aplicar esforços para esta área. [RQ40]. 

Em sua percepção, o uso de indicadores ajuda a valorizar o processo 
empreendedor? 
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Averiguou-se que o uso de indicadores ajuda a administrar o empreendimento. Além 

de valorizar a produtividade e o processo, tem capacidade de mostrar se o negócio 

está indo no caminho certou ou não, para, assim, ajudar a direcionar o esforço para 

áreas necessárias, como também propiciar maior visibilidade àquilo que realmente o 

empreendedor faz.  

 

A Figura 78 expõe os resultados sobre o uso de indicadores facilitar a visualização de 

interferências e orienta melhorias no processo. 

 

 

 

Figura 78 
Mapa de categorização – O uso de indicadores facilita a visualização de 
interferências e orienta melhorias no processo (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

Na percepção de 80 alunos, o uso de indicadores facilita Sim a visualização de 

interferências e orienta melhorias no processo empreendedor. Outros termos 

afirmativos foram respondidos por 9 alunos, configurando-se o mesmo nível de 

concordância sobre o uso de indicadores, como descrito a seguir: 

Sim, com certeza. Orienta sobre a mensuração do processo empreendedor. 
[RQ6]; [RQ17]; [RQ45]; Sim, pois o monitoramento da efetividade e/ou 
resultados obtidos por etapas via indicadores auxilia em uma melhor tomada 
de decisão, aumentando a produtividade e futuras melhorias. [RQ10]; Sim, 

Em sua percepção, o uso de indicadores facilita a visualização de 
interferências e orienta melhorias no processo empreendedor? 
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pois estimula o aluno por meio dos números. [RQ24]; Sim. Na disciplina de 
Projeto Integrador (PIN). [RQ29]; Sim. Podendo mapear quais cursos, turmas 
e ou alunos, tem maior e menor propensão a empreender e em qual período 
curso é demonstrado maior interesse pela área. [RQ40]; Sim. Vejo que as 
últimas perguntas falam sobre indicadores. Sempre trabalhei com isso, para 
poder chegar nas metas das empresas. Por meio deles conseguimos ver o que 
falta, o que está ok, o que deve melhorar e um monte de coisas. Os indicadores 
são essências para um visão mais ampla dos processos. [RQ48].  
 

Os indicadores facilitam a visualização de interferências, orientam melhorias no 

processo por meio dos números e alertam sobre os possíveis  que podem ser vistos, 

além de mostrarem o período do curso em que a propensão a empreender se 

evidencia mais vezes. 

 

Sobre o fato de o monitoramento por indicadores auxiliar no direcionamento de metas 

estabelecidas no processo empreendedor, seus resultados estão expostos na Figura 

78. 

 
 

 

Figura 79 
Mapa de categorização – O monitoramento por indicadores auxilia no 
direcionamento de metas estabelecidas no processo empreendedor; 
(Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2022 

Em sua percepção, o monitoramento por indicadores auxilia no 
direcionamento de metas estabelecidas no processo empreendedor? 
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Em relação à questão de os indicadores auxiliarem no direcionamento de metas 

estabelecidas no processo empreendedor, 85 alunos responderam Sim. E outros 10 

estudantes mostraram o mesmo grau de concordância sobre esses indicadores, como 

dito a seguir: 

Fazendo e desenvolvendo os projetos, pois a prática vivenciada traz a 
realidade e levanta o que pode ser melhorado. [RQ4]; Sim, com certeza. 
[RQ6]; [RQ45]; Sim, pois o monitoramento da efetividade e/ou resultados 
obtidos por etapas via indicadores auxiliam em uma melhor tomada de 
decisão, aumentando a produtividade. [RQ10]; Sim. Novamente, avalia os 
riscos e te avisa sobre os mesmos. [RQ21]; Sim, pois há uma diretiva para 
realinhar os procedimentos de qualidade. [RQ29]; Sim. Assim é possível 
mensurar os resultados, os riscos e as oportunidades. [RQ31]; Super. 
[RQ48]; Acho que sim. [RQ79]; Sim, pois pode mostrar onde é melhor 
empreender. [RQ90] 
 

Nesse contexto dentre os 124 alunos, pode se dizer que 95 deles apontam atributos 

positivos, para esta indagação. Ou seja, dentre os aspectos apontados por esse grupo 

de estudantes, o uso desses indicadores auxilia na tomada de decisões, fornece 

diretivas para o realinhamento do negócio,  mostra riscos e sinaliza oportunidades 

mostrando assim a melhor forma para empreender. Contudo observou-se na 

percepção de 10 alunos descrença nos indicadores.  

 

E ainda para 1 dos discentes é preciso criar metas por processo, como explicitado a 

seguir, 

Cada processo empreendedor precisa definir suas próprias metas. O resultado 
para um empreendedor maior não será, necessariamente, a mesma métrica 
para um iniciante. [RQ17]. 
 

Para esse estudante, sobre os indicadores, auxiliarem no direcionamento de metas 

estabelecidas no processo empreendedor, é importante que, ao empreender as 

métricas utilizadas precisam ser adequadas ao momento em que empreendimento 

está sendo desenvolvido. Por isso, as métricas podem ser variáveis, e utilizáveis em 

diversos momentos do negócio e especialmente conforme a evolução dos processos. 

 

A próxima seção apresenta a discussão dos resultados à luz das teorias relacionadas 

aos objetivos específicos. 
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4.2.3 Discussão dos resultados 

 

Quanto ao objetivo “Identificar as estratégias e ações para o planejamento e  

implementação do empreendedorismo”, averiguou-se que o comportamento dos 

professores ultrapassa as obrigações profissionais. Eles buscam interagir com os 

alunos, para auxiliá-los a trilhar um caminho de conhecimento e aprendizado, seja 

para ser um trabalhador no mercado ou um empreendedor. Os professores se 

empenham em transmitir não só conhecimentos, como também valores que serão 

levados para a vida.  

 

Estrategicamente, a Faculdades Promove realiza ações de extensão com foco na 

cultura acadêmica, como o Circuito Cultural da Liberdade. Uma importante 

preocupação da IES refere-se ao modo como seu aluno se sairá no mercado ao longo 

de sua formação e depois. Por isso, criou o Setor de Empregabilidade, para atender 

suas necessidades financeiras e oferecer melhor qualidade de vida.  

 

Na opinião dos alunos dos cursos de Psicologia, Administração, Gastronomia, Gestão 

Financeira e Marketing, algumas estratégias são desenvolvidas pela Faculdades 

Promove, como projetos envolvendo diversas atividades para ajudá-los na 

compreensão de matérias e do conteúdo. Essa transmissão de conhecimentos é 

fundamental, uma vez que estimula os estudantes a pensar de modo empreendedor 

e a buscar a solução para os problemas, uma vez que os professores estão sempre 

os desafiando a ir além. Por meio do diálogo, as ações acontecem no dia a dia da 

instituição. Os professores, de certa forma, trabalham no sentido de reduzir as 

incertezas dos alunos no âmbito acadêmico e em relação às perspectivas de futuro, 

até mesmo diante da complexidade do empreendedorismo. 

 

Para Bacich e Moran (2017), é fundamental definir estratégias apropriadas para os 

processos de ensino e de aprendizagem, especialmente sobre o ensino do 

empreendedorismo. 

 

Pecotche (2011) alerta que é indispensável que a estratégia adotada instigue o aluno 

a pensar, a observar, a compreender e a se relacionar, construindo novos saberes e 

concepções. 
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Sobre o objetivo “Identificar à propensão dos alunos ao empreendedorismo a partir 

das ações da instituição”, constatou-se a partir dos resultados quantitativos que o 

construto propensão ao empreendedorismo e propensão ao empreendedorismo 

negócio próprio, ambos apresentaram somente um fator, podendo assim ser 

considerados unidimensional. Ambos apresentaram cargas fatoriais e comunalidades 

adequadas, pois os números são superiores aos valores mínimos exigidos de 0,700 e 

de 0,500, como recomendado por (Hair et al., 2009).  

 

Quanto aos resultados concernentes ao modelo, a variável dependente propensão ao 

empreendedorismo não ser empregado, é influenciado pelo nível do comportamento 

inovador dos alunos, pela sua autoeficácia e pela sua percepção de lócus controle 

interno. Assim, os resultados obtidos para o construto propensão ao 

empreendedorismo não ser empregado é bastante similar aos encontrados para o 

construto propensão ao empreendedorismo negócio próprio. 

 

Nota-se uma propensão ao empreendedorismo, limitada, porém o estudo identificou 

ações praticadas pela IES, para despertar nos alunos o desejo de empreender, as 

quais estão relacionadas à realização de visitas a empresas da região, essa é uma 

atividade que veio complementar a formação dos alunos, uma vez que isso favorece 

intensa troca de saberes entre professores, alunos e empresários. Os professores 

entendem que a partir dessas visitas os alunos acabam se inteirando da dinâmica de 

funcionamento das empresas, gerando, assim, uma integração entre esses sujeitos. 

Com isso, o conhecimento adquirido pelos alunos acaba sendo repassado em feiras, 

eventos e palestras, além de ser compartilhado com toda a comunidade acadêmica. 

Assim os discentes tem propensão para empreender e os docentes praticam ações 

para fomentar esse desejo junto ao alunado. 

 

Outra importante ação praticada pela Faculdades Promove refere-se à avaliação às 

cegas, em que três professores são designados pela IES para avaliar os trabalhos 

desenvolvidos pelos alunos, cujo foco se dirige às competências, habilidades e 

desempenho adquiridos no processo de visitação. Essa experiência se traduz em 

valor para um aluno que, muitas vezes, se vê carente de atividades práticas. 
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As atividades lúdicas envolvendo olimpíadas, gincanas e feiras realizadas na 

Faculdades Promove são vistas com animação pelos professores, com destaque para 

os Jogos Hackathon e os empresariais, prática que mobiliza e fomenta os alunos a 

competirem. Eles acabam por absorver intensa carga de informações, o que soma 

muito ao seu aprendizado.  

 

Porém, essas atividades só podem ser praticadas por alunos do quarto período em 

diante, pois os iniciantes não possuem conhecimento, maturidade e expertise para 

passarem por essa proposta da IES. Ressalta-se, ainda, que recompensas são 

entregues aos alunos vencedores, o que serve como estímulo para novos desafios. 

 

Os empresários também vão à IES para partilharem seus conhecimentos por meio de 

palestras, feiras e outras formas de apresentação. Adicionalmente, têm a 

oportunidade de avaliar os trabalhos apresentados pelos alunos, por meio de uma 

banca de avaliação. A troca de conhecimentos revela-se benéfica para os três grupos: 

IES, aluno e empresário. 

 

A experiência dos professores tem sido efetiva, especialmente quando se valem de 

cases para mostrar aos alunos situações ocorridas no mercado e relativas a 

empreendedores. 

 

Os alunos dos cursos de Psicologia, Administração, Gastronomia, Gestão Financeira 

e Marketing concordam com os professores quando apontam a realização de visitas 

a empresas da região. Especificamente no curso de Psicologia, visitam hospitais, 

escolas, empresas e clínicas, o que foi muito benéfico. Contudo, a chegada da 

pandemia da Covid-19 provocou a suspensão dessas visitas. Os alunos também 

confirmaram a frequência de visitas dos empresários à IES, iniciativa também afetada 

pela pandemia da Covid-19.  

 

Outros eventos também foram citados, como PIN, Hackaton, Lives, seminários e 

palestras. Para eles a produção de estudos de casos ou de problematização ocorrem 

por meio de atividades em salas de aula, palestras, rodas de conversa, Projeto 

Integrador (PIN) e Hackaton. O papel do professor torna-se basilar, pois ele é o 

promotor do conhecimento, aquele que leva aos alunos importantes casos, 
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contribuindo  com novos conhecimentos para sua formação. 

 

Quanto às dificuldades e facilidades associadas ao empreendedorismo e sua inserção 

no plano pedagógico da instituição, ao analisar as dificuldades os professores 

apontaram o tempo como um importante dificultador. Em função de suas atividades e 

demandas, os alunos precisam se adequar a um horário de trabalho comercial. Por 

isso, muitas vezes, falta-lhes tempo para aproveitar as oportunidades propiciadas pela 

Faculdades Promove, como, participar de reuniões de grupo e dos eventos 

extracurriculares. Mesmo a faculdade procurando realizar atividades, cooptar esse 

aluno, é difícil. Os professores promovem palestras e aula inaugural e convidam 

egressos para relatar sua trajetória dentro e fora da instituição de ensino como forma 

de incentivar esses alunos e mostrarem que, mesmo diante de dificuldades, é possível 

chegar ao sucesso. 

 

Os professores reconhecem que o medo  inerente ao ser humano dificulta qualquer 

tipo de implementação de empreendedorismo, pois a incerteza sobre se tudo dará 

certo acaba afetando a percepção dos alunos. Eles constataram também a 

heterogeneidade dos cursos, citando a necessidade de falar a mesma linguagem nos 

cursos. Apesar de serem de áreas diferentes, é preciso universalizar o conhecimento, 

pois como está fica confuso para o aluno. 

 

No que diz respeito às dificuldades, os alunos sinalizam as questões burocráticas 

como um dos principais obstáculos para uma implementação empreendedora. Além 

disso, as taxas e impostos do governo e a baixa valorização da moeda brasileira 

também afetam as pessoas, que tem, a cada dia, seu poder aquisitivo reduzido, em 

função de crises emergenciais ou do desemprego, sempre uma constante no estado 

brasileiro. 

 

Para os estudantes, a falta de recursos financeiros fala mais alto quando se pensa em 

empreender, pois o problema maior é manter-se no negócio até obter retorno do 

investimento realizado. Por isso, o fato de o empreendedor poder contar com uma 

rede de apoio para se organizar financeiramente é uma forma de driblar as 

dificuldades. 
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Acrescenta-se, ainda, a questão do conhecimento. Para e empreender, é preciso 

adentrar ao mundo do saber. Sem conhecimento é impossível tocar um 

empreendimento. Citam-se, ainda, as dificuldades envolvendo problemas como a falta 

de um corpo docente capacitado e ou de profissionais qualificados e atualizados. A 

falta de esclarecimento sobre as dúvidas até mesmo em relação aos cursos, o baixo 

investimento da IES no ensino e a falta de uma grade curricular adequada às 

demandas dos alunos são dificuldades listados pelos acadêmicos. 

 

Constatou-se, também, a necessidade de haver mais discussões sobre  

empreendedorismo. Práticas empreendedoras devem ser mais fomentadas pela IES, 

inclusive por meio de um trabalho cultural, para mudar a cultura e pensamento das 

pessoas sobre o que é o empreendedorismo em toda sua grandeza. 

 

Em relação às facilidades para a implementação do empreendedorismo, a Assessoria 

do SEBRAE tem contribuído para levar aos alunos conhecimento e informações 

importantes para quem intenciona empreender. Além disso, alguns professores da 

IES são empreendedores e acabam compartilhando suas experiências com eles.  

 

Outra importante ferramenta é o uso das mídias sociais com foco no empreendorismo, 

tem se observado formas de se empreender por meio de mídias como Instagram, por 

exemplo. Esta é uma ferramenta capaz de auxiliar o aluno em sua iniciativa de verter 

pelos caminhos do empreender, especialmente por ser de linguagem simples e capaz 

de chegar ao longe, atingindo um contingente gigantesco de pessoas. 

 
O desenvolvimento de competências empreendedoras tem-se evidenciado na IES. Os 

eventos ofertados pela instituição envolvendo o Projeto Integrador-PIN, conteúdos e 

palestras, mais as atividades avaliativas fornecem aos alunos subsídios para 

pensarem em empreender ou atuarem de forma empreendedora. Contudo, observou-

se que esse estímulo depende do professor e em alguns casos pode não ser 

prioridade. No caso dos alunos do curso de Psicologia, sua formação está diretamente 

ligada ao empreendedorismo e, portanto, qualquer contribuição é benéfica ao seu 

aprendizado. 

Sobre as principais facilidades associadas à implementação do empreendedorismo, 

os alunos apontaram os professores como importantes responsáveis pelo 
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desenvolvimento do alunado, sendo também bons exemplos a serem seguidos. Os 

alunos reconheceram também nas discussões atividades práticas, matérias, 

disciplinas e aulas produtivas a possibilidade de maior compreensão sobre o 

empreendedorismo. São eventos necessários e de grande valia no dia a dia dos 

acadêmicos. 

 

Corroborando os professores, os alunos apontaram o conhecimento como um 

facilitador, na medida em que sem ele não há como implantar qualquer 

empreendimento. A IES é reconhecida no mercado e tem um vasto número de 

pessoas vinculadas a ela, o que pode ser uma porta aberta para seus formandos, 

especialmente pelo fato de os cursos ofertados ajudarem os alunos a ter seu próprio 

negócio. 

 

No Brasil a cultura do empreendedorismo baseia se principalmente na realidade 

socioeconômica dos brasileiros. De modo geral, considerando que no cenário 

mercadológico daqui empreender se dá por necessidade. Ou seja, a necessidade de 

renda proveniente do empreendedorismo pode significar a liberdade financeira para o 

empreendedor. 

 

Os meios digitais, as propagandas, as redes sociais e as mídias televisivas são 

consideradas facilitadores do empreendedorismo, constituindo-se em uma importante 

ferramenta, que cresceu consideravelmente ao longo dos últimos anos e virou um 

recurso para muitos empreendedores. Também, as mudanças decorrentes das 

inovações tecnológicas têm propiciado oportunidades para empreendedores que não 

temem se arriscar e estão sempre buscando se atualizar em termos das novidades 

de mercado. 

 

Quanto ao modo como o empreendedorismo está inserido no plano pedagógico da 

instituição”, constataram-se no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) atividades 

relacionadas ao empreendedorismo, segundo relatos dos professores. Eles ainda 

ressaltaram que nas ações desenvolvidas o foco principal é o desenvolvimento de 

atividades capazes de estimular os alunos a terem maior interesse pelo 

empreendedorismo,  de despertar neles a criatividade e de criar oportunidades que os 

beneficiem não só durante a formação, como também após a diplomação, como já 
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ocorre com os egressos. Os professores ressaltaram quatro eixos envolvendo o PPC: 

Empreendedorismo, Responsabilidade Social, Direitos Humanos e Formação Geral.  

 

Na percepção dos alunos dos cursos de Psicologia, Administração, Gastronomia, 

Gestão Financeira e Marketing, averiguou-se que para a maioria o PPC está inserido 

no contexto das atividades. Destacaram a realização de  projetos, especialmente o 

Projeto Integrador (PIN), citado como uma importante atividade, e a importância de se 

realizar simulados como forma de treinamento para um possível empreendimento 

futuro. A grade curricular também tem em sua estrutura disciplinas, aulas ou matérias 

com foco no empreendedorismo. 

 

No âmbito educacional, Coan (2011) reconhece a ampla difusão da educação para o 

empreendedorismo em diversas modalidades de ensino, por meio de pesquisas, da 

realização de projetos práticos, da criação de incubadoras de empresas e projetos 

articulados a empresa Júnior  ou de discursos em torno de se educar para o 

empreendedorismo em encontros pedagógicos promovidos pelas IES.  

 

Lima, Lopes, Nassif e Silva (2011) explicam que o interesse pela formação em 

empreendedorismo de estudantes universitários em Instituições de Ensino Superior 

(IES) brasileiras vem crescendo desde a década de 1990. Políticos e dirigentes 

universitários começaram a se dar conta da importância de tratar o 

empreendedorismo como tema da formação. O foco da educação superior brasileira 

apenas na formação de futuros empregados qualificados já se mostrava insuficiente 

diante das necessidades do País. 

 

Em relação ao objetivo “Identificar de que forma os resultados são mensurados”, os 

resultados podem ser medidos por meio do acompanhamento das redes sociais, 

podendo, inclusive, verificar o sucesso ou o fracasso das atividades postadas. 

Contudo, seriam apenas observações, tendo em vista a falta de indicadores eficazes 

para mensurar esse tipo de resultado.  

 

 

Internamente, a Faculdades Promove consegue mensurar os índices por meio de 

indicadores como PINs e Produto Final, oriundos dos projetos, da apresentação dos 
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resultados dos projetos para empresas externas (escolhidas para desenvolvimento do 

estudo) e das bancas de avaliadores, que conseguem fornecer números suficientes 

para serem mensurados e chegar-se a um determinado índice. 

 

As entregas dos projetos por etapa possibilitam ao professor fazer esse 

monitoramento e consequentemente medir esse desempenho do aluno. Além disso, 

por etapas o aluno vai recebendo orientações sobre a melhor forma de conduzir seu 

estudo, corrigindo erros e deficiências ao longo do processo, uma vez que essas 

atividades são executadas durante doze meses.  

 

Constatou-se que a utilização de indicadores permite maior visibilidade do 

desempenho do aluno. Eles são balizados para maior assertividade nos projetos, á 

medida que os professores fazem o acompanhamento dos alunos e suas entregas. 

Além disso, os resultados são compartilhados com a comunidade, tanto acadêmica 

quanto externa, podendo, inclusive, haver premiações, o que motiva os alunos a 

participarem com mais afinco, gerando, assim, maior visibilidade  

 

Os resultados mostram que o uso de indicadores pode ser eficiente, pois é capaz de 

indicar pontos de melhorias. No caso da pandemia da Covid-19, o mundo se viu 

obrigado a constituir indicadores para lidar com a crise instaurada mundialmente.  

 

Constatou-se que ao longo do semestre, a partir do monitoramento por meio dos 

indicadores, os professores podem fazer ajustes necessários semestralmente e, 

assim, trabalhar o empreendedorismo, fomentando entre os alunos o querer 

empreender. 

 

Para os alunos, os indicadores utilizados pelas IES envolvem atividades avaliativas, 

desenvolvimento do Plano de negócios, Projeto Integrador (PIN), matéria sobre 

empreendedorismo e resultados dos alunos egressos. Além disso, rentabilidade, 

desempenho, efetividade, comprometimento; sociedade, visibilidade e criatividade 

são indicadores considerados pelos alunos. 

 

Os indicadores são capazes de mostrar de forma simples necessidades inerentes aos 

projetos. Por meio deles também é possível mapear os cursos, turmas e ou alunos 
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com maior e menor propensão a empreender e em qual período do curso demonstram 

maior interesse. Ademais, o monitoramento da efetividade e/ou dos resultados obtidos 

por etapas via indicadores auxilia na tomada de uma melhor tomada de decisão, 

aumentando a produtividade. 

 

Comprovou-se que o uso de indicadores ajuda a valorizar o processo empreendedor 

mediante o monitoramento da efetividade e/ou dos resultados obtidos por etapas via 

indicadores em uma melhor tomada de decisão, valorizando a produtividade e o 

processo. Isso além de sinalizar o caminho para o empreendedor, direcionando seus 

esforços para áreas específicas e ajudando a administrar melhor os planos para o 

empreendimento. Ressalta-se, por fim, que os indicadores são essenciais para um 

visão mais ampla dos processos. 
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5. Considerações finais 

 

O objetivo geral desta pesquisa consistiu em analisar como a Faculdades Promove 

influencia a propensão ao empreendedorismo de discentes nos cursos de  Psicologia, 

Administração, Gastronomia, Gestão Financeira e Marketing. 

 

Para o professores a IES discute com seus alunos os aspectos relacionados à 

propensão ao empreendedorismo, com base no Projeto Integrador (PIN), nos projetos 

de extensão, nos seminários, debates, palestras e nas aulas expositivas.  

 

Uma parcela de alunos, todavia, assinalou que essas discussões ocorrem de modo 

superficial, sendo abordado somente o básico, de modo aleatório. A IES ainda realiza 

algumas práticas pedagógicas relacionadas à propensão ao empreendedorismo. 

 

Na ótica dos alunos, o atributo “realização” possui um nível bem mais alto de 

concordância do que o atributo “autonomia”. “O trabalho duro para alcançar suas 

metas de carreira: “Quando traço um objetivo, crio alternativas para atingi-lo”. Isso 

demonstra o comportamento proativo dos alunos. A característica relativa ao lócus de 

controle interno mostrou-se unidimensional, atendendo a todos os pressupostos para 

validar os resultados da análise fatorial de modo satisfatório. 

 

A percepção dos professores indica aspectos relacionados ao indivíduo capacidade, 

competências e habilidades que podem ser motivadores quanto à possibilidade de 

alcançar os objetivos profissionais dos alunos. 

 

A predominância da tolerância em relação à ambiguidade indica um perfil de alunos 

tolerantes quando estão envolvidos nesse tipo de tipo de situação. Recomenda-se a 

revisão dos indicadores de um dos construtos – tolerância à ambiguidade e 

intolerância à ambiguidade – ou, mesmo, dos dois, especialmente pelo fato de 

medirem conceitos opostos, como também a avaliação deles de modo semelhante. 

 

Os indicadores “assumir riscos para colocar projetos em prática”, “riscos como 

oportunidade de ganhar dinheiro” e “atração por grandes riscos com grandes 
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oportunidades de retorno” apresentaram médias baixas, mostrando um grau de 

discordância entre as afirmativas, com valor inferior a 0,700. 

 

Todos os construtos possuem validade convergente. Ou seja, eles realmente se 

referem ao mesmo conceito teórico. Portanto, independentemente desta dissertação, 

essas escalas podem ser utilizadas pelos gestores para mensurar e acompanhar as 

iniciativas, projetos, prática e/ou processos de responsabilidade das IES em relação 

ao incentivo das práticas e ao incentivo ao empreendedorismo por seus alunos de 

graduação.  

 

Outro aspecto a ser considerado é que para a maioria dos construtos (há de se 

considerar que quatro apresentaram a retirada de indicadores) os valores 

apresentados na análise de frequência e na descritiva realmente correspondem à 

percepção dos respondentes sobre os conceitos teóricos aos quais se referem.   

 

Apesar de o modelo apresentar muitas relações estatisticamente significativas, devem 

existir outros construtos capazes de aumentar o poder de explicação da propensão 

ao “empreendedorismo negócio próprio”, pois há uma grande margem, acima de 27%, 

para ser explicada.  

 

Outra possibilidade é a substituição do construto “propensão ao empreendedorismo” 

pelo construto “intenção em empreender”, o qual conteria questões sobre a intenção 

do respondente de ser empreendedor em um futuro após sua formatura do curso 

superior. Como algumas relações não são estatisticamente significativas, conclui-se 

que a validade nomológica foi alcançada de forma parcial.  

 

Ao final da pesquisa constatou-se a existência de ações pontuais e sutis, promovidas 

pela Faculdades Promove. Não pode afirmar que as práticas da IES são efetivas e 

intencionais.  

 
Quanto às sugestões para pesquisas futuras, citam-se:  

 

a) Realização de estudos análogos em outras IES, para confirmar ou refutar os 

resultados encontrados nesta pesquisa, com o intuito de melhor contribuir com 
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o meio científico sobre essa temática; 

 

b) Realização de estudos que considerem a inclusão de novos construtos e a retirada 

outros construtos do modelo proposto, com o intuito de aumentar a validade do 

modelo. 

 

c) Preencher a grande lacuna “explicativa”, para aumentar o valor da variância 

explicada para a principal variável dependente do modelo. 

 

 

5.1 Considerações gerenciais 

 

Inicialmente a implicação gerencial da pesquisa incidiu no desenvolvimento de 

habilidades e competências envolvendo planejamento, vendas, estratégia, marketing, 

RH e a manutenção do empreendimento até a obtenção do retorno financeiro, pelo 

empreendedor além disso a criação e manutenção do networking pode ser 

fundamental para que os produtos ou serviços tenham maior visibilidade no mercado. 

 

Quanto aos cursos ofertados pela IES eles lidam com questões com foco no mercado, 

o fato de se ter docentes que são ou já foram empreendedores, ajuda muito a 

esclarecer para os alunos, dúvidas relacionadas a como empreender e a como lidar 

com o empreendedorismo. Nota-se ainda que alunos que já passaram pela formação 

na Instituição de Ensino hoje são empreendedores de sucesso, o que mostra de certa 

forma que a IES tem estado no caminho certo ao lidar com o empreendorismo em 

suas disciplinas. 

 

Nos cursos de administração, marketing, gestão de recursos humanos e gestão 

financeira a matriz curricular conta com disciplinas de empreendedorismo, liderança, 

gestão e planejamento estratégico. Nos demais cursos como é o caso da psicologia e 

da gastronomia as disciplinas de Projeto Integrador- PIN’s atualmente são as que mais 

se aproximam ao propósito de desenvolver no discente a capacidade de empreender. 

Embora os PIN’s sejam ofertados durante três semestres, apenas em um semestre 

contempla a temática: Empreendedorismo, Inovação e Criatividade.  Tem-se algumas 

disciplinas que não lidam diretamente com a temática do empreendedorismo, mas que 
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são lecionadas por professores que empreenderam em sua trajetória profissional e 

repassam suas vivências e promovem essa mesma visão de futuro ao seu aluno. 

Contudo os docentes que não tiveram uma formação empreendedora não contribuem 

nesta mesma direção junto ao discente.  

 

É preciso atentar para problemas gerenciais como a pouca prática dos alunos sobre 

planejamento e análises estratégicas para criação e implantação de um 

empreendimento, por isso as disciplinas devem ter um foco maior nesse tema. O 

desenvolvimento de um aluno e egresso de perfil empreendedor deve contar com uma 

formação mais contínua e sólida que una teoria e prática ligadas ao 

empreendedorismo. Formas de produzir ações mais intencionais na instituição para 

contribuir com a formação empreendedora é debater e promover reflexões acerca da 

temática entre o colegiado de cada curso, seu núcleo docente estruturante- NDE, 

coordenadores e professores afim de agregar a temática e sua prática tanto no ensino, 

quanto na pesquisa e extensão. 
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Apêndices 
 

 
Apêndice A – Termo de consentimento livre esclarecido 

 

Convidamos a participar da pesquisa acadêmica intitulada: Propensão ao 

empreendedorismo no ensino superior: um estudo sob múltiplos olhares de 

autoria de Tatiane Murta e sob orientação da professora doutora Ester Eliane Jeunon. 

 

A presente pesquisa não apresenta nenhum benefício individual direto aos 

participantes. mas as informações coletadas poderão contribuir para o meio cientifico 

a partir da realização de uma pesquisa empírica. 

 

Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados. mas sua identidade não 

será divulgada uma vez que os pesquisadores garantem o sigilo e confidencialidade 

dos dados coletados.  

 

A sua participação na pesquisa possui caráter voluntário e não lhe trará nenhum tipo 

de ônus ou remuneração.  

 

Agradecemos a contribuição nos fornecendo informações para desenvolvimento e 

conclusão desta pesquisa. 

 

Para qualquer outra informação, o (a) Sr. (a) poderá entrar em contato com os 

pesquisadores:  

 

Tatianna de Sant'Ana Murta Penaforte 
Mestranda (FPL)  
Pesquisadora 
E-mail: propensaoempreendedorismo@gmail.com  

Ester Eliane Jeunon  
Profa Dra. Ester Eliane Jeunon  
Pesquisadora Responsável  
E-mail: esterjeunon@fpl.com.br 
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Apêndice B – Questionário de Pesquisa 

 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
 

PSD1-Unidade: 
________________ 

PSD2-Turno: 
________________ 

PSD3-Curso: 
___________________ 

 
PSD4-Gênero 
 

☐ Masculino  

☐ Feminino  

☐ Prefiro não informar 

PSD5-Faixa etária 
 

☐ 18-21 anos 

☐ 21-25 anos  

☐ 26-30 anos 

☐ 31-35 anos 

☐ Acima de 36 anos 

PSD6-Estado civil 
 

☐ Casado(a) 

☐ Solteiro(a) 

☐ União estável 

☐ Divorciado 

☐ Viúvo 

☐ Prefiro não informar 

PSD7-Escolaridade 
 

☐ Ensino médio 

☐ Ensino técnico 

☐ Graduação 

☐ Outros 

PSD8-Rede de ensino que 
estudou 
 

☐ Federal  

☐ Estadual 

☐ Municipal  

☐ Privada 

☐ Mista 

PSD9-Atuação profissional 
 

☐ Emprego formal.  

☐ Funcionário Público. 

☐ Profissional Liberal. 

☐ Profissional autônomo 

☐ Outras opções 

PSD10-Renda mensal (SM=R$ 1.192,40) 
 

☐ De 1 a 4 (SM) 

☐ De 5 a 8 (SM) 

☐ De 9 a 12 (SM) 

☐ De 13 a 16 (SM) 

☐ Acima de 16 (SM) 

QUESTÕES SOBRE PROPENSÃO AO EMPREENDEDORISMO E SEUS 
ANTECEDENTES - 

Instruções de Preenchimento 
 
Para cada AFIRMATIVA apresentada, AVALIE as questões relativas à sua 

percepção e o Grau de concordância sobre a Propensão ao Empreendedorismo. Cada 
afirmativa deverá ser analisada considerando a escala de 1 a 10, descrita abaixo. 

Escala intervalar 

Discordo 
Totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não 
concordo,  

nem discordo 

Concordo 
 parcialmente 

Concordo  
Totalmente 

     

1 – 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10 
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PROPENSÃO AO EMPREENDEDORISMO 

SIGLA VARIÁVEIS 
Escala 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

PE1 Ter um negócio próprio pode ser uma opção para mim no futuro      

PE2 
Acho que começar um negócio próprio é uma excelente 
oportunidade para o meu sucesso pessoal 

     

PE3 
Eu seria capaz de assumir os riscos necessários para começar 
meu próprio negócio 

     

PE4 
Mesmo que atualmente eu esteja trabalhando para outros, 
acredito que um dia posso ter o meu próprio negócio 

     

PE5 Já pensei no empreendedorismo como uma opção de carreira      

PE6 
Se tivesse oportunidade, preferiria trabalhar por conta própria 
do que ser empregado 

     

PE7 
Prefiro remuneração variável em um negócio próprio do que 
salário fixo como empregado 

     

PE8 
Caso eu me esforce o suficiente, acredito que posso ter um 
negócio próprio no futuro 

     

PE9 Acredito que eu consiga criar um negócio próprio no futuro      

CInov1 Eu procuro novas formas para fazer as coisas      

CInov2 
Eu costumo ter ideias sobre como as coisas poderiam ser 
melhoradas 

     

CInov3 Eu me considero uma pessoa inovadora      

CInov4 Eu desenvolvo novas formas de executar tarefas      

CInov5 
Eu sou capaz de criar formas de superar obstáculos para 
implementar novas ideias 

     

Naut1 Eu faço as coisas do meu jeito      

Naut2 
Mesmo que as pessoas discordem, eu mantenho as opiniões 
que formei 

     

Naut3 
Minhas decisões serão embasadas nas coisas que eu quero 
fazer, independentemente do que outras pessoas querem que 
eu faça 

     

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO 

NRea1 
Eu estou disposto a trabalhar arduamente para alcançar 
minhas metas de carreira 

     

NRea2 Ter objetivos cada vez mais altos é importante para mim      

NRea3 Eu sou uma pessoa que gosta de desafios      

NRea4 
Eu gosto de situações nas quais posso descobrir o quanto sou 
capaz de desenvolver as atividades a mim atribuídas 

     

PROATIVIDADE 

Proa1 
Eu visualizo meus sonhos e busco estratégias para alcançá-
los 

     

Proa2 Quando traço um objetivo crio alternativas para atingi-lo      

Proa3 
Não espero soluções prontas para os problemas, eu crio 
alternativas para resolvê-los 

     

Proa4 
Eu tenho a tendência de tomar a iniciativa para começar novos 
projetos 

     

AUTOEFICÁCIA 

AutE1 Eu posso alcançar os objetivos que tracei para mim      

AutE2 
Mesmo que alguém se oponha, consigo encontrar formas para 
alcançar o que eu quero 

     

AutE3 Eu sou capaz de defender meus interesses pessoais      

AutE4 
Quando defino objetivos importantes para mim, eu consigo 
alcançá-los 

     

LÓCUS DE CONTROLE INTERNO 

LocInt1 As minhas conquistas dependem do meu próprio esforço      

LocInt2 Com esforço, as pessoas podem determinar seu próprio      
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destino 

LocInt3 
Tanto o sucesso quanto o fracasso são resultados diretos do 
comportamento dos próprios indivíduos 

     

LocInt4 
Se você terá ou não o seu próprio negócio dependerá de 
você, pois a sorte terá pouca ou nenhuma influência 

     

LÓCUS DE CONTROLE EXTERNO 

LocExt1 
Quando eu consigo o que quero, geralmente é porque tive 
sorte 

     

LocExt2 
Se você tem ou não o perfil para os negócios depende de quão 
sortudo você é 

     

LocExt3 
Não importa o quanto uma pessoa trabalhe, ela irá conquistar 
apenas o que lhe está destinado 

     

LocExt4 
O que acontece com as pessoas não tem relação com o que 
elas fazem, pois o que acontece simplesmente acontece 

     

TOLERÂNCIA À AMBIGUIDADE 

AmbTo1 
Eu gosto de resolver problemas que permitam diferentes 
interpretações 

     

AmbTo2 
Situações em que não tenho todas as informações para 
decidir me estimulam a encontrar diferentes soluções 

     

AmbTo3 
Gosto de problemas cuja solução pode gerar diferentes 
resultados dependendo da forma que eu adotar para resolvê-
lo 

     

INTOLERÂNCIA À AMBIGUIDADE 

AmbInto1 
Um bom trabalho é aquele no qual o que deve ser feito e como 
deve ser feito estão definidos claramente 

     

AmbInto2 
Não gosto de situações em que as regras de solução não 
estejam claramente definidas 

     

AmbInto3 
Me sinto desconfortável quando preciso resolver um 
problema sem informações suficientes para sua solução 

     

AmbInto4 
Quanto mais claramente definidas são as regras de um 
trabalho, melhor ele é 

     

AmbInto5 
Não me sinto confiante quando necessito lidar com situações 
em que as soluções são vagas 

     

PROPENSÃO AO RISCO 

Ris_Pro1 Eu me vejo como uma pessoa que gosta de assumir riscos      

Ris_Pro2 
Investimentos de risco, com potencial de retorno alto, me 
atraem 

     

Ris_Pro3 Eu vejo riscos como uma oportunidade de ganhar dinheiro      

Ris_Pro4 Costumo ver os riscos como um desafio      

Ris_Pro5 Eu assumo riscos para colocar meus projetos em prática      

AVERSÃO AO RISCO 

Ris_Ave1 Prefiro evitar riscos      

Ris_Ave2 Entre uma vida rotineira e imprevisível, eu prefiro a rotineira      

Ris_Ave4 Me vejo como uma pessoa que não gosta de assumir riscos      

Ris_Ave5 Não estou disposto a investir em projetos que envolvam riscos      

Ris_Ave6 
Se tivesse dinheiro para investir, preferiria a caderneta de 
poupança por ser um investimento mais seguro 

     

Ris_Ave7 
Quando eu penso na palavra risco, já fico imaginando as 
perdas 
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QUESTÕES SOBRE EMPREENDEDORISMO (alunos) 

Este bloco de questões busca identificar sua percepção sobre o empreendedorismo na IES. 

1. Na sua percepção o que é empreendedorismo?  

2. Na sua percepção de que forma o empreendedorismo deve ser incentivado na 
IES? 

3. Na sua percepção o empreendedorismo é incentivado de forma efetiva? Se sim 
de que forma? 

4. Na sua percepção o ensino do empreendedorismo é importante? Se sim de que 
forma?  

5. Sua IES realiza projetos integrados, aproveitando disciplinas já existentes? Se 
sim de que forma? 

6. O plano pedagógico da sua IES inclui o empreendedorismo? Se sim de que 
forma? 

7. Sua IES proporciona estímulos para um pensar de maneira independente. 
original e criativa? Se sim de que forma? 

8. Existe na sua IES atividades que objetivam desenvolver capacidades de 
liderança e comprometimento dos discentes? Se sim de que forma? 

9. Existe na sua IES atividades que objetivam desenvolver capacidades de 
independência e autoconfiança? Se sim de que forma? 

10. Existem na sua IES atividades que objetivam desenvolver a busca constante 
pela qualidade e eficiência? Se sim de que forma? 

11. Existem na sua IES atividades que objetivam desenvolver capacidades de 
planejamento e estabelecimento de metas? Se sim de que forma? 

12. Existem na Sua IES atividades que Objetivam desenvolver a capacidade de 
persistência? Se sim de que forma? 

13. Existem na sua IES atividades que objetivam desenvolver capacidades de 
assumir riscos calculados? Se sim de que forma? 

14. Na sua IES quais disciplinas abordam o empreendedorismo? 

15. Sua I ES Discute com os alunos aspectos relacionados a propensão ao 
empreendedorismo e como executá-los? Se sim de que forma? 

16. Existe na sua IES a realização de oficinas de estudo, pesquisa, construção de 
conhecimentos e experimentação de práticas pedagógicas sobre a propensão ao 
empreendedorismo? Se sim de que forma? 

17. Existe na sua IES a realização de visitas a empresas da região? Se sim de que 
forma? 

18. Existe na sua IES a realização de eventos dentro da IES com a participação de 
empresários da região? Se sim de que forma? 

19. Sua IES realiza estudos de caso ou problematização nas aulas sobre 
empreendedorismo? Se sim de que forma? 

20. A estratégia de ensino da Sua IES é dirigida à transmissão de conhecimentos e 
informações. capaz de levar 0 aluno, a produzir por Sua própria capacidade? Se 
sim de que forma?  

21. A estratégia pedagógica da sua IES envolve a transmissão de conteúdo 
correspondente a valores culturais indispensáveis para uma boa formação e 
aprendizagem? Se sim de que forma?  
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IV- QUESTÕES SOBRE EMPREENDEDORISMO (alunos) 

22. A sua IES procura criar estratégias básicas e fundamentais, para colocar em 
prática ideias e inovações, gerando empregos, renda e condições melhores de 
vida para os discentes? Se sim de que forma? 

23. Sua IES estimula os conhecimentos e a vontade de desenvolver competências 
empreendedoras? Se sim de que forma? 

24. Na sua percepção quais as principais dificuldades na implementação do 
empreendedorismo? * 

25. Na sua percepção quais as principais facilidades na implementação do 
empreendedorismo?  

26. Na sua percepção você se sente preparado para empreender? Se sim de que 
forma? 

27. Na sua percepção sua IES capacita os alunos para empreender? Se sim de que 
forma? 

28. Na sua percepção quais são as características necessárias para um 
empreendedor? 

29. Na sua percepção quais indicadores sua IES utiliza para mensurar o 
empreendedorismo do aluno? 

30. Na sua percepção a utilização de indicadores possibilita melhor visibilidade 
processo empreendedor? 

31. Na sua percepção o uso de indicadores ajuda a valorizar o processo 
empreendedor?  

32. Na sua percepção o uso de indicadores facilita a visualização de interferências e 
orienta melhorias no processo empreendedor? 

33. Na sua percepção o monitoramento por indicadores auxilia no direcionamento 
metas estabelecidas no processo empreendedor? 
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Apêndice C – Roteiro de Entrevista 

 
Prezados, 

 

Inicialmente, agradecemos pela participação nessa entrevista, onde vamos falar a 

influencia a propensão ao empreendedorismo de discentes nos cursos de  Psicologia, 

Administração, Gastronomia, Gestão Financeira e Marketing da Faculdades Promove 

com a finalidade de obter informações para concluir essa dissertação de mestrado 

desenvolvida para FPL Educacional. Por isso, solicitamos respostas sinceras para que 

os dados da pesquisa não sejam comprometidos.  

 

Objetivo específico: Identificar como o empreendedorismo está inserido no plano 
pedagógico da Instituição 

1. Na sua percepção o que é empreendedorismo? 

2. De que forma ele deve ser incentivado na IES 

3. Você percebe que o empreendedorismo é incentivado na IES de forma efetiva? 

4. Qual sua percepção acerca da importância da aprendizagem sobre 
empreendedorismo? 

5. A IES possui uma disciplina específica sobre empreendedorismo em sua grade 
curricular? 

6. A IES realiza projetos integrados, aproveitando disciplinas já existentes?. 

7. O plano pedagógico da IES inclui o empreendedorismo? Se sim de que forma? 

8. Quanto a percepção sobre a formação discente, a IES proporciona estímulos 
para um pensar de maneira independente, original e criativa? 

9. Existem atividades que objetivam estimular nos discentes a busca por 
informações de forma autônoma? 

10. Existem atividades que objetivam desenvolver capacidades de liderança e 
comprometimento dos discentes? 

11. Existem atividades que objetivam estimular a busca de oportunidades e 
iniciativas para concretizar objetivos? 

12. Existem atividades que objetivam desenvolver capacidades de independência e 
autoconfiança 

13. Existem atividades que objetivam desenvolver a busca constante pela qualidade 
e eficiência? 

14. Existem atividades que objetivam desenvolver capacidades de planejamento e 
estabelecimento de metas? 
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15. Existem atividades que objetivam desenvolver a capacidade de persistência? 

16. Existem atividades que objetivam desenvolver capacidades de assumir riscos 
calculados? 

Objetivo específico: Identificar de que forma essas ações foram planejadas e 
implementadas 

1. Existe a Realização de visitas a empresas da região? 

2. Existe a Realização de atividades lúdicas, tais como, olimpíadas, gincanas, e 
feiras?  

3. Existe a Realização de eventos dentro da escola com a participação de 
empresários da região? 

4. Você utiliza estudos de caso ou problematização nas aulas? 

Objetivo específico: Identificar quais as estratégias usadas para desenvolver o 
empreendedorismo. 

1. A estratégia de ensino da IES é dirigida à transmissão de conhecimentos e 
informações, capaz de levar o discente, a produzir por sua própria capacidade? 

2. A estratégia pedagógica da IES envolve a transmissão de conteúdo 
correspondente a valores culturais indispensáveis para uma boa formação e 
aprendizagem? 

3. A IES procura criar estratégias básicas e fundamentais, para colocar em prática 
ideias e inovações, gerando empregos, renda e condições melhores de vida para 
os discentes? 

4. Você estimula os conhecimentos e a vontade de desenvolver competências 
empreendedoras do discente? 

Objetivo específico: Identificar dificuldades e facilidades na implementação do 
empreendedorismo; 

1. Como os discentes são orientados no processo de implementação do 
empreendedorismo? 

2. Quais as principais dificuldades na implementação do empreendedorismo para 
os discentes da IES? 

3. Quais as principais facilidades na implementação do empreendedorismo para os 
discentes da IES ? 

Objetivo específico: Identificar de que forma os resultados são mensurados 

1. Na sua percepção quais indicadores são utilizados para mensurar o 
empreendedorismo discente? 

2. Você acredita que a utilização de indicadores possibilita melhor visibilidade do 
processo empreendedor? 

3. O uso de indicadores ajuda a valorizar o processo empreendedor? 

4. O uso de indicadores facilita a visualização de interferências e orienta melhorias 
no processo? 

5. O monitoramento por indicadores auxilia no direcionamento metas estabelecidas 
no processo empreendedor? 
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Identificar a propensão dos alunos a empreenderem a partir das ações da 
Instituição 

1. A IES Discute com os docentes aspectos didáticos relacionados a propensão ao 
empreendedorismo e como executá-los? 

2. Existe a realização de oficinas de estudo, pesquisa, construção de 
conhecimentos e experimentação de práticas pedagógicas sobre a propensão ao 
empreendedorismo?  

3. De que forma ocorre a colaboração com seus pares e equipe gestora, para 
construir conhecimento teórico e prático sobre a propensão ao empreendedora 
na IES? 
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Apêndice D – Elementos da amostra e a distância D2 de Mahalanobis 
 
Tabela 54 
Elementos da amostra e a distância D2 de Mahalanobis 
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1 26,34365 32 78,89725 63 53,84168 94 85,00223 

2 82,31796 33 38,49633 64 53,35692 95 65,04409 

3 37,00237 34 95,06650 65 52,10724 96 72,08289 

4 37,19737 35 53,84168 66 52,08198 97 39,41955 

5 61,84930 36 66,09799 67 52,07602 98 49,43658 

6 49,75977 37 21,94720 68 51,17088 99 32,93637 

7 79,95232 38 48,12955 69 50,62278 100 32,84326 

8 73,21055 39 63,52109 70 50,36448 101 38,79466 

9 31,36321 40 54,23774 71 49,87992 102 21,61005 

10 51,17088 41 75,65928 72 49,75977 103 30,06376 

11 56,59455 42 23,20392 73 49,43658 104 29,12017 

12 73,65032 43 53,35692 74 49,07289 105 33,49779 

13 94,40879 44 49,07289 75 48,87943 106 45,06792 

14 52,10724 45 81,38582 76 48,47500 107 56,52988 

15 41,70206 46 72,61853 77 48,12955 108 55,81865 

16 62,48011 47 47,27993 78 48,02391 109 48,47500 

17 67,54378 48 73,49075 79 47,92381 110 39,29093 

18 78,92967 49 66,06872 80 47,85130 111 40,62188 

19 63,15380 50 47,85130 81 47,52263 112 46,56466 

20 52,08198 51 68,86423 82 47,27993 113 34,78977 

21 74,80627 52 42,71885 83 46,56466 114 63,81446 

22 21,11700 53 52,07602 84 45,06792 115 26,59448 

23 86,33691 54 76,71775 85 44,80593 116 42,84081 

24 69,68713 55 44,26793 86 44,26793 117 22,92459 

25 81,53419 56 68,45212 87 42,84081 118 48,02391 

26 61,46044 57 85,52207 88 42,71885 119 91,53417 

27 55,55269 58 36,17824 89 42,51553 120 76,88591 

28 65,03841 59 42,51553 90 41,70206 121 58,22219 

29 86,67636 60 61,65468 91 40,62188 122 59,97825 

30 50,36448 61 47,92381 92 39,43107 123 86,52935 

31 77,78635 62 39,43107 93 39,41955 124 89,78653 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
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Apêndice E – Resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov 
 
 
Tabela 55 
Resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov 
Questão Estatística Sig. 

Ter um negócio próprio pode ser uma opção para mim no futuro 0,201 0,000 
Acho que começar um negócio próprio é uma excelente oportunidade para o meu 
sucesso pessoal 

0,187 0,000 

Eu seria capaz de assumir os riscos necessários para começar meu próprio 
negócio 

0,187 0,000 

Mesmo que atualmente eu esteja trabalhando para outros, acredito que um dia 
posso ter o meu próprio negócio 

0,235 0,000 

Já pensei no empreendedorismo como uma opção de carreira 0,195 0,000 
Se tivesse oportunidade, preferiria trabalhar por conta própria do que ser 
empregado 

0,239 0,000 

Prefiro remuneração variável em um negócio próprio do que salário fixo como 
empregado 

0,141 0,000 

Caso eu me esforce o suficiente, acredito que posso ter um negócio próprio no 
futuro 

0,229 0,000 

Acredito que eu consiga criar um negócio próprio no futuro 0,206 0,000 
Eu procuro novas formas para fazer as coisas 0,203 0,000 
Eu costumo ter ideias sobre como as coisas poderiam ser melhoradas 0,204 0,000 
Eu me considero uma pessoa inovadora 0,139 0,000 
Eu desenvolvo novas formas de executar tarefas 0,171 0,000 
Eu sou capaz de criar formas de superar obstáculos para implementar novas 
ideias 

0,181 0,000 

Eu faço as coisas do meu jeito 0,143 0,000 
Mesmo que as pessoas discordem, eu mantenho as opiniões que formei 0,140 0,000 
Minhas decisões serão embasadas nas coisas que eu quero fazer, 
independentemente do que outras pessoas querem que eu faça 

0,106 0,000 

Eu estou disposto a trabalhar arduamente para alcançar minhas metas de carreira 0,236 0,000 
Ter objetivos cada vez mais altos é importante para mim 0,210 0,000 
Eu sou uma pessoa que gosta de desafios 0,181 0,000 
Eu gosto de situações nas quais posso descobrir o quanto sou capaz de 
desenvolver as atividades a mim atribuídas 

0,217 0,000 

Eu visualizo meus sonhos e busco estratégias para alcançá-los 0,254 0,000 
Quando traço um objetivo crio alternativas para atingi-lo 0,216 0,000 
Não espero soluções prontas para os problemas, eu crio alternativas para 
resolvê-los 

0,192 0,000 

Eu tenho a tendência de tomar a iniciativa para começar novos projetos 0,164 0,000 
Eu posso alcançar os objetivos que tracei para mim 0,214 0,000 
Mesmo que alguém se oponha, consigo encontrar formas para alcançar o que eu 
quero 

0,168 0,000 

Eu sou capaz de defender meus interesses pessoais 0,215 0,000 
Quando defino objetivos importantes para mim, eu consigo alcançá-los 0,189 0,000 
As minhas conquistas dependem do meu próprio esforço 0,198 0,000 
Com esforço, as pessoas podem determinar seu próprio destino 0,211 0,000 
Tanto o sucesso quanto o fracasso são resultados diretos do comportamento dos 
próprios indivíduos 

0,184 0,000 

Se você terá ou não o seu próprio negócio dependerá de você, pois a sorte terá 
pouca ou nenhuma influência 

0,156 0,000 

Quando eu consigo o que quero, geralmente é porque tive sorte 0,146 0,000 
Se você tem ou não o perfil para os negócios depende de quão sortudo você é 0,185 0,000 
Não importa o quanto uma pessoa trabalhe, ela irá conquistar apenas o que lhe 
está destinado 

0,236 0,000 

O que acontece com as pessoas não tem relação com o que elas fazem, pois o 
que acontece simplesmente acontece 

0,214 0,000 

continua 
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conclusão 

Questão Estatística Sig. 

Eu gosto de resolver problemas que permitam diferentes interpretações 0,169 0,000 
Situações em que não tenho todas as informações para decidir me estimulam a 
encontrar diferentes soluções 

0,132 0,000 

Gosto de problemas cuja solução pode gerar diferentes resultados dependendo 
da forma que eu adotar para resolvê-lo 

0,158 0,000 

Um bom trabalho é aquele no qual o que deve ser feito e como deve ser feito 
estão definidos claramente 

0,165 0,000 

Não gosto de situações em que as regras de solução não estejam claramente 
definidas 

0,128 0,000 

Me sinto desconfortável quando preciso resolver um problema sem informações 
suficientes para sua solução 

0,156 0,000 

Quanto mais claramente definidas são as regras de um trabalho, melhor ele é 0,177 0,000 

Não me sinto confiante quando necessito lidar com situações em que as soluções 
são vagas 

0,161 0,000 

Eu me vejo como uma pessoa que gosta de assumir riscos 0,117 0,000 
Investimentos de risco, com potencial de retorno alto, me atraem 0,144 0,000 
Eu vejo riscos como uma oportunidade de ganhar dinheiro 0,099 0,000 
Costumo ver os riscos como um desafio 0,126 0,000 
Eu assumo riscos para colocar meus projetos em prática 0,116 0,000 
Prefiro evitar riscos 0,121 0,000 
Entre uma vida rotineira e imprevisível, eu prefiro a rotineira 0,115 0,000 
Me vejo como uma pessoa que não gosta de assumir riscos 0,107 0,000 
Não estou disposto a investir em projetos que envolvam riscos 0,136 0,000 
Se tivesse dinheiro para investir, preferiria a caderneta de poupança por ser um 
investimento mais seguro 

0,184 0,000 

Quando eu penso na palavra risco, já fico imaginando as perdas 0,108 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
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Apêndice F – Propensão ao empreendedorismo 
 

 

Tabela 56 
Propensão ao empreendedorismo 
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F % F % F % F % F % F % 

Ter um negócio 
próprio pode ser uma 
opção para mim no 
futuro 

8,46 2 1,6 3 2,4 9 7,4 39 31,7 70 56,9 123 100 

Acho que começar um 
negócio próprio é uma 
excelente 
oportunidade para o 
meu sucesso pessoal 

8,21 2 1,6 4 3,2 12 9,8 41 33,3 64 52,0 123 100 

Eu seria capaz de 
assumir os riscos 
necessários para 
começar meu próprio 
negócio 

7,76 1 0,8 12 9,8 18 14,6 42 34,2 50 40,7 123 100 

Mesmo que 
atualmente eu esteja 
trabalhando para 
outros, acredito que 
um dia posso ter o 
meu próprio negócio 

8,61 1 
0,8
0 

3 
2,4
0 

12 9,70 31 25,2 76 61,8 123 100 

Já pensei no 
empreendedorismo 
como uma opção de 
carreira 

7,90 5 4,0 6 4,9 19 15,5 31 25,2 62 50,4 123 100 

Se tivesse 
oportunidade, 
preferiria trabalhar por 
conta própria do que 
ser empregado 

8,32 2 
1,6
0 

5 
4,0
0 

16 13,0 29 23,6 71 57,7 123 100 

Prefiro remuneração 
variável em um 
negócio próprio do que 
salário fixo como 
empregado 

7,09 10 
8,1
0 

13 
10,
6 

20 16,3 34 27,6 46 37,4 123 100 

Caso eu me esforce o 
suficiente, acredito 
que posso ter um 
negócio próprio no 
futuro 

8,72 1 
0,8
0 

1 
0,8
0 

11 8,90 29 23,6 81 65,9 123 100 

Acredito que eu 
consiga criar um 
negócio próprio no 
futuro 

8,54 2 1,6 2 1,6 12 9,70 34 27,7 74 60,1 123 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
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Apêndice G – Comportamento inovador 
 

 

Tabela 57 
Comportamento inovador 

Indicador M
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F % F % F % F % F % F % 

Eu procuro novas 
formas para fazer 

as coisas. 
8,15 2 1,60 2 1,60 19 

15,5
0 

35 
28,5

0 
65 

52,9
0 

123 100 

Eu costumo ter 
ideias sobre como 

as coisas 
poderiam ser 
melhoradas. 

8,41 0 0 2 1,6 19 15,5 33 26,9 69 56,1 123 100 

Eu me considero 
uma pessoa 
inovadora. 

7,65 1 0,8 6 4,90 27 
21,9

0 
42 

34,1
0 

47 
38,2

0 
123 100 

Eu desenvolvo 
novas formas de 
executar tarefas. 

7,8 2 1,6 3 2,40 20 16,2 48 39,1 50 40,7 123 100 

Eu sou capaz de 
criar formas de 

superar 
obstáculos para 

implementar 
novas ideias. 

8,20 1 0,8 2 1,6 18 14,6 40 32,5 62 50,4 123 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
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Apêndice H – Valores do Alpha de Cronbach dos construtos da pesquisa 
 

 

Tabela 58 
Valores do Alpha de Cronbach dos construtos da pesquisa. 

Construto Indicador AC 
AC se 

indicador  
for retirado 

Autoeficácia 

Mesmo que alguém se oponha, consigo encontrar formas 
para alcançar o que eu quero. 

0,793 

0,760 

Eu sou capaz de defender meus interesses pessoais. 0,639 
Quando defino objetivos importantes para mim, eu 
consigo alcançá-los. 

0,756 

Aversão ao 
risco 

Prefiro evitar riscos. 

0,877 

0,863 
Me vejo como uma pessoa que não gosta de assumir 
riscos. 

0,818 

Não estou disposto a investir em projetos que envolvam 
riscos. 

0,827 

Quando eu penso na palavra risco, já fico imaginando as 
perdas. 

0,862 

Comportamento 
inovador 

Eu procuro novas formas para fazer as coisas. 

0,907 

0,891 

Eu costumo ter ideias sobre como as coisas poderiam ser 
melhoradas. 

0,889 

Eu me considero uma pessoa inovadora. 0,884 

Eu desenvolvo novas formas de executar tarefas. 0,874 

Eu sou capaz de criar formas de superar obstáculos para 
implementar novas ideias. 

0,895 

Intolerância à 
ambiguidade 

Um bom trabalho é aquele no qual o que deve ser feito e 
como deve ser feito estão definidos claramente. 

0,879 

0,872 

Não gosto de situações em que as regras de solução não 
estejam claramente definidas. 

0,841 

Me sinto desconfortável quando preciso resolver um 
problema sem informações suficientes para sua solução. 0,830 

Quanto mais claramente definidas são as regras de um 
trabalho, melhor ele é. 

0,847 

Não me sinto confiante quando necessito lidar com 
situações em que as soluções são vagas. 

0,870 

Lócus controle 
externo 

Quando eu consigo o que quero, geralmente é porque 
tive sorte. 

0,892 

0,850 

Se você tem ou não o perfil para os negócios depende de 
quão sortudo você é. 

0,859 

Não importa o quanto uma pessoa trabalhe, ela irá 
conquistar apenas o que lhe está destinado. 

0,879 

O que acontece com as pessoas não tem relação com o 
que elas fazem, pois o que acontece simplesmente 
acontece. 

0,858 

Lócus controle 
interno 

As minhas conquistas dependem do meu próprio esforço. 

0,843 

0,850 
Com esforço, as pessoas podem determinar seu próprio 
destino. 

0,756 

Tanto o sucesso quanto o fracasso são resultados diretos 
do comportamento dos próprios indivíduos. 

0,772 

Se você terá ou não o seu próprio negócio dependerá de 
você, pois a sorte terá pouca ou nenhuma influência. 0,818 

continua 
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Construto Indicador AC 
AC se 

indicador  
for retirado 

Necessidade 
autonomia 

Mesmo que as pessoas discordem, eu mantenho as 
opiniões que formei. 

0,844 

n. d. 

Minhas decisões serão embasadas nas coisas que eu 
quero fazer, independentemente do que outras pessoas 
querem que eu faça. 

n. d. 

Necessidade 
de realização 

Eu estou disposto a trabalhar arduamente para alcançar 
minhas metas de carreira. 

0,828 

0,794 

Ter objetivos cada vez mais altos é importante para mim. 0,766 
Eu sou uma pessoa que gosta de desafios. 0,801 
Eu gosto de situações nas quais posso descobrir o 
quanto sou capaz de desenvolver as atividades a mim 
atribuídas. 

0,768 

Proatividade 

Eu visualizo meus sonhos e busco estratégias para 
alcançá-los. 

0,846 

0,799 

Quando traço um objetivo crio alternativas para atingi-lo. 0,787 
Não espero soluções prontas para os problemas, eu crio 
alternativas para resolvê-los. 

0,815 

Eu tenho a tendência de tomar a iniciativa para começar 
novos projetos. 

0,816 

Propensão ao 
empreendedor
ismo não ser 
empregado 

Se tivesse oportunidade, preferiria trabalhar por conta 
própria do que ser empregado. 

0,765 

n. d. 

Prefiro remuneração variável em um negócio próprio do 
que salário fixo como empregado. 

n. d. 

Propensão ao 
empreendedor
ismo negócio 

próprio 

Ter um negócio próprio pode ser uma opção para mim no 
futuro. 

0,906 

0,889 

Acho que começar um negócio próprio é uma excelente 
oportunidade para o meu sucesso pessoal. 

0,888 

Eu seria capaz de assumir os riscos necessários para 
começar meu próprio negócio. 

0,902 

Mesmo que atualmente eu esteja trabalhando para 
outros, acredito que um dia posso ter o meu próprio 
negócio. 

0,884 

Já pensei no empreendedorismo como uma opção de 
carreira. 

0,905 

Caso eu me esforce o suficiente, acredito que posso ter 
um negócio próprio no futuro. 

0,892 

Acredito que eu consiga criar um negócio próprio no 
futuro. 

0,888 

Propensão ao 
risco 

Investimentos de risco, com potencial de retorno alto, me 
atraem. 

0,925 

0,907 

Eu vejo riscos como uma oportunidade de ganhar 
dinheiro. 

0,874 

Costumo ver os riscos como um desafio. 0,904 

Eu assumo riscos para colocar meus projetos em prática. 0,921 

Tolerância à 
ambiguidade 

Eu gosto de resolver problemas que permitam diferentes 
interpretações. 

0,837 

0,869 

Situações em que não tenho todas as informações para 
decidir me estimulam a encontrar diferentes soluções. 

0,780 

Gosto de problemas cuja solução pode gerar diferentes 
resultados dependendo da forma que eu adotar para 
resolvê-lo. 

0,666 

Nota: AC significa Alpha de Cronbach. n. d. significa “não disponível”. O valor do A. C. caso o item seja 
excluído não é calculado nesse caso, pois, caso o item seja retirado, o indicador ficará com somente 
um indicador, o que elimina a necessidade do cálculo do valor de A. C. 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
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A Tabela 59 ilustra a diagonal principal em negrito apresenta o valor da raiz quadrada da AVE do respectivo construto. 

Tabela 59 
Matriz de correlação entre os construtos e diagonal principal com a raiz quadrada da AVE. 
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Autoeficácia1 0,761             
Aversão ao risco1 -0,157 0,808            

Comportamento inovador 0,465 -0,168 0,839           

Intolerância à ambiguidade 0,212 0,338 0,540 0,803          
Lócus de controle externo -0,244 0,353 -0,182 0,211 0,841         

Lócus de controle interno 0,417 0,047 0,264 0,076 -0,156 0,772        

Necessidade de autonomia1 0,136 -0,029 0,164 0,097 0,035 -0,093 0,854       

Necessidade de realização  0,632 -0,181 0,618 0,191 -0,279 0,296 0,068 0,775      
Proatividade 0,757 -0,015 0,699 0,145 -0,247 0,401 0,050 0,917 0,777     
Propensão ao empreendedorismo não ser 
empregado 

0,330 -0,124 0,332 0,164 0,023 0,308 0,159 0,220 0,258 0,815    

Propensão ao empreendedorismo negócio 
próprio 

0,366 -0,212 0,543 0,150 -0,061 0,292 0,196 0,517 0,538 0,561 0,815   

Propensão ao risco1 0,133 -0,311 0,178 -0,039 0,064 0,327 0,168 0,286 0,210 0,170 0,205 0,875  
Tolerância à ambiguidade 0,462 -0,066 -0,015 0,190 -0,089 0,219 0,171 0,587 0,548 0,225 0,448 0,308 0,817 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
 

A análise da Tabela 59 revela que de todas as 77 correlações existentes somente uma não alcançou a validade discriminante – a 

relação entre os construtos proatividade e necessidade de realização. Isso indica que há uma redundância entre esses construtos e 

que uma pesquisa futura poderia testar novos indicadores para ambos os construtos, com o intuito de eliminar esse tipo de problema. 

Mas, em princípio, os resultados são muito bons, pois esse é um caso isolado entre um grande número de verificações que ocorreram 

entre todos os construtos presentes nos modelos testados 
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