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1. RESUMO 

Uma maneira eficaz de conhecer e auxiliar o contexto estudado, este é o objetivo e a 
convicção que a pesquisa espera ter alcançado, dados concretos e específicos que 
poderão auxiliar tanto no esclarecimento do perfil do aluno dos cursos de 
Engenharia e Mecatrônica, quanto na influência dos programas Innovation e Google 
for Education no contexto da instituição Eniac de ensino. A busca pelo perfil 
empreendedor do aluno trouxe para a pesquisa um resultado satisfatório e confiável, 
que certamente colaborará para o conhecimento especifico do sujeito da pesquisa, 
seus anseios a respeito do mercado que se abrirá após o término do curso. Agora 
quanto aos dados sobre os programas investigados, foram surpreendentes, mas 
esclarecedores, pois, esperava-se um conhecimento amplo dos programas inclusos 
nesta pesquisa, porém, no resultado ficou evidente que há um obstáculo, porque o 
sujeito da pesquisa em sua maioria diz não conhecer, tornando relevante o fato de 
se entender os motivos desta falta de conhecimento. A Endevor Brasil contribuiu 
com apoio ao questionário, que trouxe suporte para garantir objetividade e clareza 
na busca pelo perfil pesquisado e houve também auxilio de autores que guiou a 
pesquisa através de suas obras mostrando como é visto e almejado o perfil do 
empreendedor exigido pelo mercado. Se seu desejo é empreender, a melhor forma 
de abrir as portas para isso é conhecê-lo e com isso contribuir para que a instituição 
reflita sobre suas convicções e considere-as a partir da lucidez dos dados obtidos. 

 

Palavras-chaves – Perfil Empreendedor. Mecatrônica. Engenharia. Google for 

Education. Innovation. 

 

2. Introdução 

Algumas das evidentes mudanças no mundo globalizado são as formas inclusivas 

do conhecimento que nos tornam capazes de vislumbrar um mundo em condições 

de mais equilíbrio. Sabedor deste norte optou-se por ter como estudo nesta 

pesquisa o conhecer das condições do graduando em Engenharia e Mecatrônica da 
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instituição Eniac de ensino ao sair do curso, se serão plenos para as inovações que 

o mercado empreendedor espera, desta forma, procurou-se conhecer seu perfil, e 

mensurar os programas envolvidos no curso em relação ao desenvolvimento dos 

alunos, mais especificamente o Innovation e o Google for Education. 

As capacidades de inovação dos profissionais os levam por muitas vezes ao 

caminho do próprio negócio. A pesquisa não tem como foco o intraempreendedor, e 

sim, o empreendedor externo. Drucker chama de empreendedores as pessoas 

inovadoras, afirmando que “na verdade, os empreendedores constituem a minoria 

dentre as pequenas empresas; eles mudam ou transformam valores”. (DRUCKER 

apud RAZZOLINI, 2012, p.17). Partindo desta visão foi aplicada uma pesquisa na 

forma de questionário que teve a instituição ENIAC de ensino como foco, pois, além 

de levar informação e conhecimento para o aluno, prepara-o para o mercado de 

trabalho, o propósito foi saber como utilizar o conhecimento adquirido na instituição 

e se os programas (Innovation e Google for education) já são dados pelos alunos 

como suficientes para que possam empreender ou se eles esperam algo mais.  

A proposta aqui é identificar sua convicção para o mercado especifico do 

empreendimento, se há receio vinculado à inexperiência ou falta de segurança no 

conhecimento adquirido. Com isso tornar perceptível a todos, seus anseios dentro 

do contexto de ensino, criando uma identificação do sujeito de pesquisa através de 

investigações periódicas direcionadas, medindo o grau do uso dos programas 

Innovation e Google for Educatiom, associando suas predileções ao contexto da 

instituição em tempo hábil. Segundo a Endeavor Brasil o interesse dos alunos em 

empreender não se restringe às carreiras ligadas diretamente a gestão de negócios, 

como administração ou economia, a taxa que mede a intenção de abrir o seu próprio 

negócio, coloca os cursos de exatas com percentual muito próximo aos cursos de 

gestão. 

 

3. Objetivo 

     Pesquisar o perfil do empreendedor moderno dentro da instituição ENIAC de 

ensino, nos cursos de Engenharia e Mecatrônica, avaliar seu grau de contentamento 

com os programas desenvolvidos durante o curso, especificamente o Inovation e 

Google for education.  
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4. Metodologia 

    Este estudo se desenvolve a partir da revisão bibliográfica dos autores que 

versam sobre o espirito empreendedor e sobre a busca de emprego. Na parte 

prática da pesquisa será construído e aplicado questionário entre universitários da 

Faculdade ENIAC. Portanto a natureza desta pesquisa é quantitativa com aplicação 

de questionário, cuja orientação de Gil (2008, p.121) aponta: 

Definimos como técnica de investigação composta por um conjunto de 
questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter 
informações sobre conhecimento, crenças, sentimentos, valores, interesses, 
expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado, 
etc. 

Este teve sua compilação feita através de questões fechadas, por conferir maior 

uniformidade às respostas e de fácil processamento, adequando os contextos fáceis 

de precisar à natureza da informação desejada.  

5. Desenvolvimento 

Como a instituição ENIAC de ensino já dispõe de um método que vai ao encontro 

do que o mercado esta exigindo, que no caso é o Innovation, que tem clara vertente 

em colaborar através de inovações para a indústria e a sociedade no geral, 

permitindo que o aluno desenvolva suas habilidades, dentro das áreas de seu 

conhecimento e também contribuindo para ações voluntarias, através do trabalho 

com tecnologia de baixo custo, incentivo e estimulo a criatividade, inovação e 

contando ainda com o Google for Education que contribui com métodos eficientes de 

interação e pesquisa e aspectos estes, relevantes para o contexto do mercado, mas 

a pesquisa visa fornecer dados para que todos tenham ciência, quais desses alunos 

estão dispostos a contribuir para a sociedade a partir de seu próprio 

empreendimento.  

Para Dornelas (2008, p.39): “empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e 

processos que, em conjunto, levam as transformações de ideias em oportunidades. 

E a perfeita implantação destas oportunidades, leva a criação de negócios de 

sucesso”. Já para Schumpeter (1949) apud Dornelas (2008, p. 39) “O empreendedor 

é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos 

produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela 

exploração de novos recursos e materiais”. Baseado também no que diz essa 

citação, foi encontrado a relevância de identificar o perfil deste empreendedor que 
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precisa de pontes para a sua atuação na relação social, no sentido de produzir algo 

novo ou mesmo levar um serviço de maneira inovadora que facilite a vida das 

pessoas e agregue valores para o país, como geração de empregos e inovações 

tecnológicas.  

É sabido que dentro das organizações também se pode empreender, mas quase 

sempre as ideias têm que estar vinculadas a cultura da empresa, com isso, estes 

profissionais da Engenharia e Mecatrônica talvez percam oportunidades de 

crescimento pessoal e profissional por estarem restritas as ideias pré-concebidas 

nas organizações, que confecciona apenas um determinado produto. (DORNELAS, 

2008). Ainda segundo o autor, passar a conhecer de forma especifica esse perfil e 

traçar um paralelo entre seu conhecimento e anseio profissional, saber se ele está 

preparado para atuar como um inovador social é essencial.  

Arantes, Halicki, Stadler, (2014, p.16) nos diz que “o empreendedor com sua 

forma de agir e lutar pelos seus objetivos, inova em qualquer área e modifica uma 

pratica ou a maneira de iniciar um negócio”. Conforme a Endeavor Brasil sinaliza, 

para se falar sobre inovação, tambem é necessario definir o que não é inovação, ou 

seja, a ideia for nova para a empresa e não para mercado, trata-se de uma 

adequação. Na sua noção mais abrangente, inovação significa novidade ou 

renovação, aplicada aos inúmeros aspectos relacionados à criatividade humana. 

Isso não quer dizer que inovação esta sempre vinculada ao contexto de grandes 

empresas ou de pessoas dotadas de genealidades, é possivél treinar o espirito 

inovador.  

Chiavenato, (2012, p.8): “traz para a realidade a informação acima citada, dizendo 

que o empreendedor traz algo inerente ao seu perfil, coisas como sensibilidades, 

jeito particular para os negócios, uma capacidade pessoal de identificar e aproveitar 

oportunidades”. Maximiano (2011, p.4): “vai além afirmando que o empreendedor 

tem que desenvolver competências como, criatividade e capacidade de implantação, 

disposição para assumir riscos, perseverança, otimismo, senso de independência”. 

6.  Resultado Final da Pesquisa 
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Conseguiu-se observar o perfil buscado pela pesquisa comparando com uma pré-

pesquisa efetuada com dez alunos e a totalizada efetuada com trezentos. O gênero 

masculino é maioria em ambas, na pré analise ficou em 80% e na pesquisa 89% e 

Masc. 
89% 

Fem 
11% 

Sexo 

Casado 
40% 

Solteiro 
57% 

Divorcia
do 
3% 

Viúvo 
0% 

Estado civil 

 Até 20 anos 
6% 

 De 21 a 25 
38% 

 De 26 a 30 
20% 

 De 31 a 35 
20% 

 De 36 a 40 
11% 

 Acima de 40 anos 
5% 

Idade 

Sim 
35% não 

65% 

Tem filhos? 

salário 
85% 

Pro-
labore 

5% 

Outros 
10% 

modelo de remuneração 

1000 á 2000 
43% 

2000 á 3000 
24% 

3000 á 4000 
19% 

acima desses 
14% 

Média de ganho 
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este sujeito se mostrou solteiro na pré analise com 50% já na pesquisa a maioria foi 

de 57%, com relação à idade os resultados se mostraram muito próximos na pré-

analise teve 40% de 21 a 25 anos e na pesquisa 38% com idade média entre 26 â 

30 anos, 60% na pré-análise e 65% na pesquisa não tem filhos, o sujeito em 80% na 

pré-analise tem remuneração salarial e na pesquisa sobe para 85%, tendo 

remuneração entre mil a dois mil Reais, que na pré-analise representou 40% e na 

pesquisa 43%. 

1. Você acredita ter alguns dos aspectos abaixo, ou todos eles? Enumere na 

escala de 01 a 06; sendo que 01 é a de menor importância e 06 são a de maior. 

 

O numero maior que no caso é o seis apareceu em destaque em quatro opções 

dando ênfase ao sujeito, persistente, otimista, autoconfiante e corajoso ao aceitar os 

riscos envolvidos e comunga com a pré-pesquisa onde o autoconfiante é 40%, o 

otimista é 80%, o criativo é 40%, o persistente é 60%, o que aceita assumir riscos 

ficou com 40% e que quer ser protagonista 40%. 

2. Na crise surgem novas oportunidades de empreender/ você acredita nesta 

afirmação? 

 

Durante a pré-pesquisa 70% diz que “sempre”, mas a pesquisa mostra que 52% 

acreditam que “às vezes” podem existir essas oportunidades, mas nem sempre. 

3. Você pensa em empreender montando seu próprio negócio? 

Autoconfiança 
20% 

Persistência 
20% Coragem para 

aceitar riscos 
20% 

Otimismo 
20% 

Desejo de ser 
protagonista 

3% 

criatividade 
17% 

Grau de relevância 

Nunca 
2% Raramente 

9% 

Ás vezes 
52% 

Sempre 
37% 

Na crise surge novas oportunidade ? 
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      A pré-pesquisa mostrou que 50% do sujeito defende que após o curso é o 

melhor momento para se empreender, porém, a pesquisa revelou que a maioria, 

48% deles, pensam em abrir algo em longo prazo.  

4. Como você acredita que pode viabilizar o seu sonho? Enumere na escala de 

01 a 04; sendo que 01 é a de menor importância e 04 são a de maior. 

 

Com relação à pré-análise 40% pensa em empreender com capital próprio e 

parceria, assim como, a pesquisa finalizada onde a grande maioria também acredita 

que o capital próprio é a melhor forma para viabilizar o sonho, junto com a parceria, 

com percentual de 40%.  

5. Como é sua relação com o dinheiro? 

 

Na pré-pesquisa 40% e para a pesquisa 42% dos sujeitos mostrou-se preventivo, 

quando se trata das finanças. 

6. Abaixo você encontra uma relação de características pessoais, assinale 

as que mais se aproximam de você. 

após o curso 
28% 

dois anos depois 
12% 

em longo prazo 
48% 

já possuo algo 
proprio … 

Você pensa em empreender ? 

Financiamento 
10% 

parceria 
40% Sociedade 

10% 

Capital proprio 
40% 

Viabilizar o sonho atraves de ... 

Endividador 
20% 

Poupador 
25% 

Preventivo 
42% 

Investidor 
13% 

Sua relação com o dinheiro é ... 
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Aqueles que procuram entender o que ocorre á sua volta, antes de se posicionar 

ou se expressar são maioria 27% para a pesquisa e 60% na pré-pesquisa, os que 

tomam decisões baseadas em aspectos mais racionais vem a seguir com 20% e na 

pré-pesquisa 40%, assim como, aquele que se sente seguro em relação aos seus 

objetivos que fica a 18% e na pré-pesquisa 50%, o produtor de ideias é de 15% na 

pesquisa e na pré-pesquisa 40%, já o que quando tem um objetivo vai até o fim é de 

16% na pesquisa e na pré-pesquisa 50%, o impulsivo diante dos obstáculos mesmo 

que o resultado não seja o esperado é a minoria, com 4 % na pesquisa e na pré-

pesquisa 20%. 

7. O programa Innovation lhe traz conhecimento para empreender? Enumere 

na escala de 01 a 03; sendo que 01 é a de menor importância e 03 é a de maior. 

 

Uma surpresa para a pesquisa foi a quantidade de pessoas que diz não conhecer 

o programa, pois, não estava entre as opções, só entrou por efeito das primeiras 

salas entrevistadas anotaram a caneta não ter conhecimento sobre o programa 

Innovation. A pré-analise não identificou a falta de conhecimento e seu maior índice 

foi 35% apenas no inicio, mas para pesquisa 53% relataram não ter conhecimento 

sobre o programa Innovation. 

8. O programa Google for Education lhe traz conhecimento para empreender? 

Enumere na escala de 01 a 03; sendo que 01 é a de menor importância e 03 são 

a de maior. 

sou impulsivo 
4% sinto-me seguro 

18% 
quando tenho um 

objetivo 
16% produzo ideias 

15% 
tomo decisões 

20% 

procuro entender 
27% 

Caracteristicas 

suficiente 
11% 

abrangente 
16% 

apenas no inicio 
20% 

não conheço o 
programa 

53% 

Programa inovation 
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O não conhecer fez um alerta à pesquisa que não apontava esta opção no corpo 

do questionário, e tiveram anotações no inicio a caneta pelo sujeito mostrando que 

não conhecia, adaptada a opção na pesquisa notou-se que 36% relatou não 

conhecer e 27% diz ser de valia apenas no inicio do empreendimento, na pré-análise 

35% disse apenas no inicio e para 30% é abrangente. 

 

7. Considerações finais: 

No contexto atual, empreendedorismo e inovação tornaram-se palavras de ordem, 

partindo desta visão estudou-se nesta pesquisa exatamente este perfil, assim como, 

os programas envolvidos nos cursos de Engenharia e Mecatrônica da instituição 

ENIAC de ensino. O questionário foi baseado em um “quiz” feito pela Endevor Brasil 

e adaptado ao contexto exigido pela pesquisa, o modelo foi elaborado com 

perguntas fechadas e analisou trezentas respostas do sujeito, sendo que, cinquenta 

devolveram em branco, obteve-se analise prévia da pesquisa efetuada com dez 

alunos, com a finalidade de evidenciar o problema de pesquisa e detectar possíveis 

falhas em sua elaboração. Através da prévia foram acrescentadas opções na 

remuneração salarial e a opção (não conhece) para os programas pesquisados após 

aplicação na primeira sala, pois, notou-se falta de conhecimento sobre os mesmos.  

O perfil encontrado na pesquisa prévia e na totalizada com os trezentos alunos, 

teve poucos pontos de divergências, o sujeito em sua maioria é homem e jovem, se 

mostra criativo, otimista, disposto a correr riscos e persistente, para ele, pode-se 

empreender em tempos de crise, mas com cautela, no geral ele quer empreender 

em longo prazo ou após o curso e diz que a viabilização do sonho é previsto através 

de capital próprio ou parceria, para a pesquisa ficou evidente que ele trabalha com o 

dinheiro de forma preventiva, procura sempre entender o que ocorre á sua volta, 

antes de se posicionar ou se expressar.  

suficiente 
15% 

abrangente 
22% 

apenas no inicio 
27% 

não conheço o 
programa 

36% 

Programa Google for education 
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Outro dado importante é o fato da pesquisa ter sido realizada no período entre 

fevereiro a março de 2016 que culminou com a instabilidade política e econômica 

vivida no país, devido ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, 

que pode ter influenciado as respostas de forma negativa ou positiva, no que se 

refere a empreender.  

O grau de avaliação e conhecimento do sujeito em relação aos programas 

mostrou-se abaixo do esperado, tendo em vista que a maioria dos alunos 

pesquisados notificou não poder avaliar por falta de conhecimento, algo que merece 

uma reflexão, pois, são programas atuantes dentro dos cursos estudados e 

relevantes para a instituição. Era dado como certo o conhecer, pois, o 

desenvolvimento de trabalhos relacionados aos programas é visível em feiras, 

seminários e apresentações, mas, a partir das respostas coletadas ficou uma 

indagação, sobre a falta de conhecimento e se realmente é sobre os programas ou 

apenas sua nomenclatura. 
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