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Resumo 
 
Os empreendedores têm contribuído de maneira decisiva para o desempenho da 

economia brasileira. Diversos indicadores sobre inovação e empreendedorismo 

apontam para uma taxa de crescimento expressiva de pequenos negócios no 

Brasil. Essas atividades empreendedoras no país têm contribuído de maneira 

decisiva para a elevação do número de novas vagas de emprego e novas 

empresas, e para a consequente elevação do produto interno bruto. O papel dos 

empreendedores no crescimento da economia do Brasil pode ser mensurado por 

meio do crescimento da educação empreendedora nas escolas brasileiras. Neste 

artigo, uma pesquisa com uma abordagem quantitativa, com objetivo exploratório, 

descritivo, utilizando o procedimento técnico classificado como estudo de caso, é 

proposta. O instrumento proposto para coleta de dados é o questionário de 

McClelland, disponível na literatura. O objetivo da pesquisa foi o de avaliar o perfil 

empreendedor dos alunos do Curso Superior de Tecnologia em Logística da 

Faculdade Anhanguera de Taubaté. O público-alvo foi avaliado em termos das 

características comportamentais empreendedoras propostas no questionário de 

pesquisa: busca de oportunidades e iniciativa; persistência; comprometimento; 

exigência de qualidade e eficiência; correr riscos calculados; estabelecimento de 

metas; busca de informações; planejamento e monitoramento sistemáticos; 

persuasão e rede de contatos; independência e autoconfiança. 

 
Introdução 
 
Empreendedorismo pode ser definido como a transformação de idéias em 

oportunidades que possibilitem o surgimento de novos negócios. O processo 

empreendedor é influenciado por diversos fatores e constituído por uma 

seqüência de fases distintas, iniciando-se pela identificação e avaliação da 

oportunidade, em seguida pelo desenvolvimento do plano de negócios, pela 

captação de recursos necessários e, concluído pelo gerenciamento do novo 

negócio. A primeira fase é a fase crucial do processo e onde a percepção do 

empreendedor torna-se o fator-chave de sucesso do novo negócio.  



O papel dos empreendedores no crescimento da economia do Brasil pode ser 

mensurado por meio do crescimento da educação empreendedora nas escolas 

brasileiras. O lançamento do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego Empreendedor (Pronatec Empreendedor), desenvolvido pela 

cooperação entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae) e o Ministério da Educação (MEC), prevê a inserção da disciplina de 

empreendedorismo em15 cursos da rede pública de ensino técnico, e a 

capacitação de mais de 181 mil estudantes, além de 2,5 mil professores. Para 

2014, o programa deverá ser ampliado e a previsão da capacitação é de 1,3 

milhão de estudantes e de 5 mil professores (BRASIL, 2013). 

Ainda no âmbito acadêmico, a Faculdade Anhanguera de Taubaté – Unidade 

1 (FAT-1), com sede na cidade de Taubaté-SP, oferece diversos cursos de 

graduação presenciais e cursos de graduação a distância. Localizada na região 

do Vale do Paraíba, a cidade de Taubaté está situada no eixo Rio – São Paulo, 

às margens da Rodovia Presidente Dutra, próxima aos portos de Santos e São 

Sebastião e aeroportos. Em face deste panorama de crescimento mercadológico, 

o Curso Superior de Tecnologia (CST) em Logística da FAT-1 vem contribuir com 

esse contexto formando profissionais para atuação em atividades de logística em 

empresas da região. Entre as disciplinas que definem a matriz curricular do 

curso, destaca-se a disciplina de empreendedorismo, destinada à inserção da 

educação para o empreendedorismo e ao desenvolvimento das atitudes 

empreendedoras dos alunos. Isto posto, os interesses deste artigo são 

destinados a realizar um estudo para avaliar o perfil empreendedor e identificar 

as atitudes empreendedoras dos alunos do CST em Logística da FAT-1. 

 
Objetivos 
 
Os objetivos do projeto são destinados a: 

Objetivo geral 

Desenvolver estudos relacionados ao empreendedorismo e ao perfil 

empreendedor. 

Objetivos específicos 

Analisar o perfil empreendedor dos alunos da 1ª série do CST em Logística da 

FAT-1 por meio da metodologia proposta por McClelland (GOMES NETO, 2010). 

 



Metodologia   
 
A metodologia para o desenvolvimento da pesquisa está relacionada à 

classificação e à delimitação da pesquisa a ser desenvolvida.  

Para os procedimentos metodológicos deste artigo é adotada uma pesquisa 

básica com o objetivo descritivo, com abordagem qualitativa, utilizando os 

procedimentos de pesquisa bibliográfica e de estudo de caso, discutidos por 

Godoy (1995a; 1995b), Gil (2002) e Jung (2010). 

Para o estudo de caso, uma coleta de dados para caracterizar o perfil 

empreendedor dos alunos da 1ª série do CST em Logística da FAT-1 foi 

realizada, por meio da metodologia proposta por McClelland (GOMES NETO, 

2010). O questionário proposto por McClelland para o perfil empreendedor 

contendo 55 afirmações breves foi dirigido ao público-alvo. Cada entrevistado 

respondeu o número correspondente a cada afirmação que o descreve (1 = 

nunca; 2 = raras vezes; 3 = algumas vezes; 4 = usualmente; 5 = sempre). Após a 

coleta dos dados, as questões foram transferidas dos questionários para um 

banco de dados. Uma análise estatística para contextualização dos dados foi 

conduzida por meio do aplicativo computacional MS Excel. 

Quanto à delimitação da pesquisa, segundo Gil (2002), o delineamento refere-

se ao planejamento da pesquisa em sua dimensão mais ampla, que envolve 

tanto a diagramação quanto a previsão de análise e interpretação de coleta de 

dados. Nesta pesquisa, são atribuídas as seguintes delimitações: 

• Aplicar um instrumento proposto na literatura para diagnosticar a perfil 

empreendedor.  

• Avaliar o perfil empreendedor dos alunos do CST em Logística da FAT-1 

por meio da metodologia proposta por McClelland (GOMES NETO, 2010). 

 
Desenvolvimento  
 
Nesta seção são apresentadas a fundamentação teórica da pesquisa e a 

definição das características comportamentais empreendedoras propostas por 

McClelland. 

Fundamentação Teórica  

De acordo com Dornelas (1998), “o empreendedor é aquele que detecta uma 

oportunidade e cria um negócio para capitalizar sobre ela, assumindo riscos 



calculados.”. Destaca que o empreendedor apresenta aspectos de iniciação de 

um negócio e de criatividade para emprego dos recursos disponíveis, além de 

assumir riscos e possibilidades de fracasso. Em termos de avaliação do perfil 

empreendedor, o autor sugere a utilização de um questionário baseado nas 

características de comprometimento e determinação; obsessão pelas 

oportunidades; tolerância ao risco, ambigüidade e incertezas; criatividade, 

autoconfiança e habilidade de adaptação; motivação e superação; liderança. 

Estudos sobre o perfil empreendedor de alunos foram conduzidos por Lima 

Junior, Guimarães e Guimarães (2012). A análise revelou as características 

predominantes e presentes dos alunos do curso de Administração da Faculdade 

Arquidiocesana de Curvelo sobre o tema empreendedorismo. Uma outra 

pesquisa sobre a intenção empreendedora de alunos foi realizada por Pinguella, 

Lima e Tavares (2012), com alunos dos cursos de graduação em Administração 

de Empresas e Ciências Contábeis da cidade de Caxias do Sul. Foi identificado 

que alunos do curso de Ciências Contábeis apresentaram como maior receio a 

possibilidade de falência do negócio, enquanto que os alunos do curso de 

Administração expressaram a incerteza da remuneração como um dos maiores 

medos. Uma outra investigação sobre o tema empreendedorismo foi conduzida 

por Gomes Neto (2010) com empreendedores da cidade de Uberlândia com 

idade acima de 60 anos. Segundo os autores: 

Os resultados da pesquisa confirmam a inexistência de uma fórmula padrão 
para ser empreendedor, mas, as pessoas interessadas em abrir seu próprio 
negócio ou até mesmo as que já possuem algum tipo de empreendimento, 
necessitam desenvolver alguns comportamentos inerentes aos 
empreendedores de sucesso, como dinamismo, desejo de superação e 
realização pessoal, trabalho intenso e avaliação de riscos inerentes ao 
negócio bem como muita persistência e dedicação ao trabalho. (GOMES 
NETO, 2010, p. 92). 

Definição das Características Comportamentais Empre endedoras 

As características comportamentais empreendedoras (CCE) idealizada por 

McClelland são descritas no Quadro 1 (MAROCCO, 2010). 

 

 

 

 

 

 



Quadro 1 – CCEs preconizadas por McClelland 

Realização 

CCE: Busca  de oportunidades e iniciativa  
Comportamentos manifestados:  
Faz as coisas antes de solicitado ou antes de 
forçado pelas circunstâncias; 
Age para expandir o negócio a novas áreas, 
produtos ou serviços;  
Aproveita oportunidades fora do comum para 
começar um negócio, obter financiamentos, 
equipamentos, terrenos, local de trabalho ou 
assistência. 

CCE: Exigência de qualidade e eficiência  
Comportamentos manifestados: 
Encontra maneiras de fazer as coisas de forma 
melhor, mais rápidas ou mais barato;  
Age de maneira a fazer coisas que satisfazem ou 
excedem padrões de excelência; desenvolve ou 
utiliza procedimentos para assegurar que o 
trabalho seja terminado a tempo ou que o 
trabalho atenda a padrões de qualidade 
previamente combinados. 

CCE: Persistência  
Comportamentos manifestados: 
Age diante de um obstáculo significativo; 
Age repetidamente ou muda de estratégia, a fim 
de enfrentar um desafio ou superar um 
obstáculo; 
Faz um sacrifício pessoal ou desenvolve um 
esforço extraordinário para completar uma 
tarefa. 

CCE: Independência e autoconfiança  
Comportamentos manifestados: 
Busca autonomia em relação a normas e 
controles de outros; 
Mantém seu ponto de vista mesmo diante da 
oposição ou de resultados inicialmente 
desanimadores; 
Expressa confiança na sua própria capacidade 
de completar uma tarefa difícil ou de enfrentar 
um desafio. 

Planejamento e resolução de problemas 

CCE: Correr riscos calculados  
Comportamentos manifestados: 
Avalia alternativas e calcula riscos 
deliberadamente; 
Age para reduzir os riscos ou controlar os 
resultados; 
Coloca-se em situações que implicam desafios 
ou riscos moderados. 

CCE: Busca de informações  
Comportamentos manifestados: 
Dedica-se pessoalmente a obter informações de 
clientes, fornecedores e concorrentes; 
Investiga pessoalmente como fabricar um 
produto ou fornecer um serviço; 
Consulta especialistas para obter assessoria 
técnica ou comercial. 

CCE: Estabelecimento de metas  
Comportamentos manifestados: 
Estabelece metas e objetivos que são 
desafiantes e que têm significado pessoal; 
Define metas de longo prazo, claras 
eespecíficas; 
Estabelece objetivos mensuráveis e de curto 
prazo. 

CCE: Planejamento e monitoramento  
sistemáticos 
Comportamentos manifestados: 
Planeja dividindo tarefas de grande porte em 
subtarefas com prazos definidos; 
Constantemente revisa seus planos, levando em 
conta os resultados obtidos e mudanças 
circunstanciais; 
Mantém registros financeiros e utiliza-os para 
tomar decisões. 

Influência (relação com as pessoas) 

CCE: Comprometimento  
Comportamentos manifestados: 
Assume responsabilidade pessoal pelo 
desempenho necessário ao atingimento de 
metas e objetivos; 
Colabora com os empregados ou se coloca no 
lugar deles, se necessário, para terminar um 
trabalho; 
Esmera-se em manter os clientes satisfeitos e 
coloca em primeiro lugar a boa vontade a longo 
prazo, acima do lucro a curto prazo. 

CCE: Persuasão e redes de contato  
Comportamentos manifestados: 
Utiliza estratégias deliberadas para influenciar ou 
persuadir os outros; Utiliza pessoas-chave como 
agentes para atingir seus próprios objetivos; 
Age para desenvolver e manter relações 
comerciais. 

 
 



Resultados 
 
Para a identificação do perfil empreendedor dos alunos avaliados, foram 

aplicados os questionários de McClelland, totalizando uma amostra de 71 

questionários. Após a coleta, os dados dos questionários foram primeiramente 

tabulados em uma planilha eletrônica e em seguida foram obtidos os valores da 

média, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo em cada uma das CCEs 

consideradas na metodologia proposta por McClelland. Os valores obtidos estão 

expressos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Caracterização das CCEs 

 

CCE Características 

 Média Mediana Desvio-
padrão Mínimo  Máximo 

1. Busca de oportunidades e iniciativa 18,4 19,0 2,0 13,0 22,0 

2. Persistência 16,9 17,0 2,5 12,0 23,0 

3. Comprometimento 19,0 19,0 2,6 13,0 25,0 

4. Exigência de qualidade e eficiência 17,8 18,0 3,2 8,0 24,0 

5. Correr riscos calculados 16,3 16,0 2,7 9,0 22,0 

6. Estabelecimento de metas 15,7 16,0 2,2 11,0 20,0 

7. Busca de Informações 17,0 17,0 2,7 8,0 22,0 

8. Planejamento e monitoramento 
sistemáticos 16,0 16,0 2,5 10,0 21,0 

9. Persuasão e rede de contatos 16,4 16,0 2,4 11,0 23,0 

10. Independência e autoconfiança 16,1 16,0 2,6 9,0 21,0 

 

A partir dos resultados obtidos na Tabela 1, as análises dos resultados foram 

conduzidas considerando-se como referência a pontuação média (CCE = 15 

pontos) e a pontuação máxima (CCE = 25 pontos) da metodologia. Uma 

pontuação abaixo da média significa que o entrevistado possui menos 

características empreendedoras na CCE avaliada, devendo aprimorar essas 

características. Em contraste, uma pontuação próxima da pontuação máxima 

significa que o entrevistado apresenta maiores características empreendedoras 

na CCE avaliada. 



Avaliando os resultados obtidos do grupo investigado, observa-se que todas 

as CCEs apresentam uma pontuação média acima do valor médio 15, 

confirmando que o grupo de entrevistados apresenta características 

empreendedoras acima da média de McClelland. Observa-se também que as 

CCEs que apresentam maior destaque são comprometimento, com média de 

19,0, e busca de oportunidades e iniciativa, com média de 18,4. O domínio 

observado com menor destaque foi estabelecimento de metas, com média de 

15,7. As demais CCEs apresentaram certa homogeneidade nos valores médios 

observados. Esta análise pode ser observada graficamente por meio de uma 

inspeção do gráfico ilustrado na Figura 1. 

0

5

10

15

20

25
1. Busca de Oportunidades

2. Persistência

3. Comprometimento

4. Exigência de Qualidade

5. Correr riscos

6. Estabelecimento metas

7. Busca de Informações

8. Planejamento

9. Persuasão e redes

10. Independência

 
Figura 1 – Caracterização das CCEs em termos dos valores médios. 

Em relação às pontuações máxima e mínima, observa-se na Figura 2 que as 

CCEs exigência de qualidade e eficiência e busca de informações apresentaram 

a menor pontuação de 8,0. Por outro lado, a CCE comprometimento obteve maior 

destaque entre os valores de pontuação máxima, com pontuação de 25,0. 

Concluindo esta análise estatística, a Figura 3 ilustra o número de alunos com 

pontuações acima e abaixo acima do valor médio de McClelland, para cada CCE 

avaliada. 
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Figura 2 – Caracterização das CCEs em termos dos valores máximos e mínimos. 
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Figura 3 – Caracterização das CCEs em termos do número de alunos com pontuações acima e 

abaixo acima do valor médio de McClelland. 
 

Considerações Finais  
 
A pesquisa desenvolvida permitiu obter uma avaliação do perfil empreendedor 

dos alunos da 1ª série do CST em Logística da FAT-1, baseada na metodologia 

proposta por McClelland. Os resultados obtidos indicaram que todas as CCEs 

preconizadas por McClelland  apresentaram uma pontuação média acima do 

valor médio 15, evidenciando as características empreendedoras do grupo de 



entrevistados. A principal CCE observada foi comprometimento, seguida pela 

CCE Busca de oportunidades e iniciativa. 

Por fim, com os resultados obtidos e as experiências adquiridas com o 

desenvolvimento de trabalho, sugere-se a ampliação desta pesquisa para uma 

análise global do perfil empreendedor dos discentes da FAT-1. 

 

Fontes Consultadas 
 
BRASIL. Portal do Ministério da Educação. Ministério lança programa para 
incentivar o empreendedorismo . Brasil, Governo Federal, Ministério da 
Educação. 2013. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/>. Acesso em: 25 jul 
2013. 

 
DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo:  transformando idéias em negócios. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 1998. 

 
GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa . 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2002. 

 
GODOY, Arild Schmidt. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. 
Revista de Administração de Empresas . São Paulo, v. 35, n. 2, p. 57-83, 
mar./abr. 1995a. 
 
GODOY, Arild Schmidt. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. 
Revista de Administração de Empresas . São Paulo, v. 35, n. 3, p. 20-29, 
mai./jun. 1995b. 
 
GOMES NETO, Noé. Manter-se empreendedor após os sessenta anos: 
motivação e desafios. 2010. 112f. Dissertação (Mestrado em Administração) – 
Programa de Pós-Graduação da Faculdade Novos Horizontes, Belo Horizonte, 
2010. 
 
JUNG, Carlos F. Elaboração de projetos de pesquisa aplicados à enge nharia 
de produção . Taquara: FACCAT, 2010. Disponível em: 
<http://www.metodologia.net.br>. Acesso em: 3 Abr 2012. 

 
LIMA JUNIOR, Raimundo da Costa; GUIMARÃES, Juliane Caroline Coutinho; 
GUIMARÃES, Geraldo Magela. Empreendedorismo: estudo sobre o perfil 
empreendedor dos alunos da Faculdade Arquidiocesana de Curvelo. In: Encontro 
Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, 23., 2012, Bento 
Gonçalves, RS. Anais...  Bento Gonçalves: ANGRAD, 2012. 
 
MAROCCO, Manuella. Estudo das características comportamentais 
empreendedoras dos empresários do comércio, homenag eados no “Troféu  
Desbravador 2009”, segundo David Mcclelland . 2010. 105f. Trabalho de 
conclusão de curso (Bacharel em Administração) – Curso de Administração da 
Universidade Comunitária da Região de Chapecó, Chapecó 2010. 



 
PINGUELLA, Tiago Vidor; LIMA, Patrícia Padilha; TAVARES, Valquiria de Lima. 
Intenção empreendedora de graduandos caxienses. Anais do Seminário de 
Produção Acadêmica da Anhanguera , 2012, n. 3.  
Disponível em: <http://sare.anhanguera.com/index.php/ansem/index>. Acesso 
em: 25 jul. 2013. 
 

 


