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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. 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 

de Administração da Faculdade Anhanguera de Taubaté. O público-alvo foi 

avaliado em termos 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 ideias em 

oportunidades que possibilitem o surgimento de novos negócios. O processo 

empreendedor é influenciado por diversos fatores e constituído por uma 

sequência 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 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 em 15 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 de Administração da FAT-1 vem contribuir com esse 

contexto formando profissionais para atuação em atividades de gestão 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. Deste modo, os interesses deste artigo são 

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

as atitudes empreendedoras dos alunos do curso de Administração da FAT-1. 

 
Objetivos 
 
Os objetivos do artigo são destinados a: 

Objetivo geral 

Desenvolver estudos relacionados ao empreendedorismo e ao perfil 

empreendedor. 

Objetivos específicos 

Analisar o perfil empreendedor dos alunos do curso de Administração da FAT-1 

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

 
Metodologia 
 
A abordagem metodológica para o desenvolvimento da pesquisa envolveu 

inicialmente uma revisão bibliográfica sobre o tema baseada em livros, teses, 

dissertações, bases de dados eletrônicas e artigos publicados em periódicos e 

congressos. 



Em seguida, envolveu uma pesquisa com abordagem quantitativa, com 

objetivo exploratório, descritivo, utilizando o procedimento técnico classificado 

como estudo de caso (GIL, 2002). Uma coleta de dados que caracterize o perfil 

empreendedor dos alunos do curso de Administração 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 (MS Excel), onde uma análise estatística para 

contextualização dos dados por meio do aplicativo computacional foi realizada. 

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 curso de Administração 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, ambiguidade 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.  

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. 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 

McClelland descreveu em sua literatura dez principais características 

comportamentais empreendedoras (CCEs) que segundo seus estudos são 

divididas em categorias descritas no Quadro 1 (DIAS, MARTENS e VILAS BOAS, 

2012). 

Quadro 1 – CCEs preconizadas por McClelland 

Categoria: Realização 

CCE: Busca de Oportunidades e iniciativa: Faz as coisas antes de solicitado ou forçado pelas 
circunstâncias. Age sob uma visão holística da formação de um empreendimento, buscando 
naturalmente e instintamente para obter recursos necessários para constituir um 
empreendimento. 

 CCE: Correr Riscos Calculados: Analisa o ambiente e mensura os possíveis riscos eminentes 
aos processos de forma de minimiza-los sob a atitude moderada desenvolvida ao longo dos 
constantes desafios enfrentados. 



CCE: Persistência: Com comportamento persistente mantem-se firme perante o desafio mesmo 
que haja a necessidade de mudar as estratégias iniciais para alcançar um objetivo, sem medir 
esforços pessoais e/ou profissionais para concluir determinada tarefa. 

CCE: Exigência de qualidade e eficiência: Age de maneira perfeccionista a fim de sempre 
desenvolver as atividades propostas de maneira excelente, rápida e com a menor utilização de 
recursos possíveis, bem como a finalização das tarefas dentro do tempo estipulado e que 
atenda todos os padrões exigidos. 

CCE: Comprometimento: Toma à frente das decisões e ações à serem executadas, chamando 
para si, tanto a responsabilidade dos resultados a serem alcançados quanto o trabalho a ser 
desenvolvido pela equipe para concluir um projeto. Prioriza a satisfação dos clientes acima do 
lucro a curto prazo. 

Categoria: Planejamento  

CCE: Busca de Informações: se destina a obter informações de seus stakeholders, assim como 
o processo produto ou fornecimento de um serviço, quando preciso, busca auxílio com 
assessorias especializadas. 

CCE: Estabelecimento de Metas: Define metas e objetivos para si próprio de maneira 
desafiadora, sejam elas de longo ou curto prazo, de maneira específica e mensurável. 

CCE: Planejamento e posicionamento sistemáticos: Divide um objetivo maior em tarefas 
menores com planejamento e prazos definidos. A revisão dos planos é constante bem como as 
mudanças que se façam necessárias sempre embasadas em registros e indicadores financeiros 
para auxiliar na tomada de decisão. 

Categoria: Poder  

CCE: Persuasão e redes de contato: Influencia pessoas por meio de técnicas e estratégias, 
bem como utiliza pessoas chave para alcançar seus objetivos profissionais e pessoais. Busca 
desenvolver e manter suas relações comerciais. 

CCE: Independência e alto confiança: Não muda seu ponto de vista mesmo diante de situações 
inicialmente desanimadoras. Busca independência em relação ao controle de outros. Confia em 
sua capacidade em executar uma atividade complexa ou confronta-se com os desafios. 

 
 
Resultados 
 
Foram aplicados 122 e 17 questionários de McClelland, respectivamente no 1º 

semestre e 8º semestre do curso de Administração como forma de identificar as 

características do comportamento empreendedor desses alunos. Após a 

apuração e análise dos dados coletados em uma planilha eletrônica, foram 

obtidos os seguintes valores de média, mediana, desvio padrão, mínimo e 

máximo de cada uma das características estabelecidas por McClelland, que 

compõem a Tabela 1. 

 

 



Tabela 1 – Caracterização das CCEs 

 Média Mediana Desvio -
Padrão Mínima Máxima 

 1º 
sem. 

8º 
sem. 

1º 
sem. 

8º 
sem. 

1º 
sem. 

8º 
sem. 

1º 
sem. 

8º 
sem. 

1º 
sem. 

8º 
sem. 

1. Busca de 
Oportunidades 18,2 15,2 18,0 18,0 1,9 2,2 14,0 13,0 24,0 23,0 

2. Persistência 17,4 17,8 18,0 18,0 2,6 2,1 12,0 13,0 25,0 22,0 

3. Comprometimento 19,2 19,7 19,0 20,0 2,5 1,9 11,0 16,0 24,0 23,0 

4. Exigência de 
Qualidade 18,7 18,4 19,0 18,0 2,6 3,2 13,0 13,0 25,0 24,0 

5. Correr riscos 17,1 16,4 17,0 17,0 2,1 1,7 12,0 13,0 21,0 19,0 

6. Estabelecimento 
de metas 15,5 15,6 16,0 15,0 2,2 2,2 11,0 12,0 21,0 21,0 

7. Busca de 
Informações 17,5 16,6 17,0 17,0 2,2 1,7 11,0 12,0 22,0 19,0 

8. Planejamento 16,6 16,1 17,0 16,0 2,6 2,7 11,0 10,0 22,0 19,0 

9. Persuasão e redes 16,5 16,9 17,0 17,0 2,1 2,2 11,0 12,0 20,0 21,0 

10. Independência e 
autoconfiança 15,6 15,9 16,0 16,0 3,1 2,8 7,0 9,0 23,0 20,0 

 
Por meios dos resultados evidenciados na Tabela 1, compreende-se que os 

indivíduos que obtiveram médias inferiores a 15,0 conforme estabelece a 

metodologia de McClelland, necessitam aperfeiçoar suas características 

comportamentais empreendedoras (CCEs) em contra partida, àqueles que 

obtiveram o resultado próximo ou igual a 25,0, sendo esta a máxima estabelecida 

pela metodologia, indicam um perfil com características empreendedoras 

acentuadas. 

Após analisar os dados coletados e demonstrados na Tabela 1 constatamos 

que no 1º semestre as CCEs com maior relevância são: Comprometimento com 

média 19,2 e mediana 19,0; Exigência de qualidade com média 18,7 e mediana 

19,0; e Busca de oportunidades com média 18,2 e mediana 18,0.  

Com relação ao 8º semestre as características empreendedoras mais 

evidentes são: Comprometimento com média 19,7 e mediana 20,0; Exigência de 

qualidade com média 18,4 e mediana 18,0 e Persistência com média 17,8 e 

mediana 18,0. 

Diante desses dados é possível constatar que no que diz respeito ao 

comprometimento e à exigência de qualidade ambos semestres estão nivelados. 

Contudo observa-se uma característica diferenciada em cada série, sendo a 

busca de oportunidade evidenciada sob análise dos critérios do 1º semestre 

obtendo índice 18,2 de média o que indica claramente que os indivíduos que 

ingressam na faculdade estão buscando oportunidades no mercado de trabalho, 



seja por um primeiro emprego ou por uma recolocação profissional. Já no 8º 

semestre temos a persistência, com média igual a 17,8 o que demonstra a 

perseverança dos alunos que estão concluindo sua graduação, visto que muitos 

desistem ou descontinuam sua formação acadêmica principalmente nos 

primeiros semestres. As análises das médias obtidas no questionário estão 

graficamente demonstradas na Figura 1. 

 
Figura 1 – Caracterização das CCEs em termos de valores médios 

 
Ao analisarmos os valores mínimos e máximos obtidos pelos entrevistados na 

1ª e 8ª séries observamos claramente que entre as CCEs com menor índice de 

pontuação está a Independência (7,0 e 9,0) respectivamente, no entanto as 

maiores pontuações obtidas foram referentes as características Persistência e 

Exigência de Qualidade (25,0) no 1º semestre e Exigência de Qualidade (24,0) 

no 8º semestre. A diferenciação descrita pode ser compreendida por meio da 

interpretação gráfica das Figuras 2 e 3. 

 
Figura 2 – Caracterização das CCEs em termos de valores máximos e mínimos (1º semestre) 



 
Figura 3 – Caracterização das CCEs em termos de valores máximos e mínimos  (8º semestre) 
 

Finalizando as análises estatísticas é possível verificar nas Figuras 4 e 5 o 

percentual de alunos com pontuação acima e abaixo da média determinada na 

metodologia de McClelland (15,0) de acordo com cada característica 

comportamental empreendedora.  

 
Figura 4 – Caracterização das CCEs acima e abaixo da média de McClelland (1º semestre) 

 

 
Figura 5 – Caracterização das CCEs acima e abaixo da média de McClelland (8º semestre) 



Considerações Finais 
 
Ao aplicar os questionários para análise, tivemos a experiência significativa de 

identificar as diferenças, desde comportamentos até pensamentos demonstrados 

entre os alunos do 1º e 8º semestre, compreendemos que há um ganho 

significativo de informações úteis ao avaliar os alunos em seus respectivos 

semestres para identificar se há uma evolução ou retroação de seus 

anseios e comportamentos empreendedores. 

A análise dos perfis descritos, por meio da metodologia de McClelland, 

permite detalhar e principalmente compreender qual a variação que há no 

decorrer da evolução dos indivíduos, e quais fatores os influenciam tornando-a 

não apenas viável, mas expansível, podendo ser estendida a outras disciplinas 

visto que, atualmente é visível a tendência de profissionais que tenham não 

somente a qualificação em suas respectivas áreas como também possuam em 

sua formação a disciplina de Empreendedorismo proporcionado aos 

universitários o diferencial de se prepararem para o mercado de trabalho e a 

criação de seu próprio negócio. Muitos profissionais já graduados buscam cursos 

sobre negócios e empreendedorismo para auxiliar na administração e na criação 

de seu empreendimento, pois percebem a necessidade dessas informações para 

o gerenciamento de seu negócio. 

Portanto, faz-se necessário uma análise detalhada e específica que permita 

com que todos os dados e informações coletadas possam ser apuradas e 

utilizadas futuramente para um estudo mais avançado, que envolva todos os 

cursos da FAT-1 de maneira a compreender o perfil de cada curso e desenvolver 

estratégias capazes de preparar os universitários para o mercado de trabalho. 
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