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1. RESUMO 

Esta pesquisa procura identificar o perfil empreendedor de alunos do curso de 

bacharelado em Administração da Faculdade Eniac. Nesta ótica o estudo procura 

identificar os fatores que levam estes universitários a serem empreendedores, seja 

como crescimento em carreira profissional, seja como criador de novas empresas. A 

pesquisa de cunho quantitativo revelou que estes futuros administradores 

apresentam disposição e vontade para atuar no mercado brasileiro de forma 

empreendedora com muito entusiasmo, apontando sólidos motivos para este fim. 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Perfil Empreendedor.Administração. Novos 

Negócios. 

 

2. INTRODUÇÃO  

O empreendedor é a pessoa que tem capacidade de idealizar e realizar 

coisas novas. Imagine qualquer pessoa empreendedora que conheça e você 

identificará nela a capacidade de imaginar e fazer as coisas acontecerem. Outras 

pessoas, ao contrário, podem ser apenas criativas ou apenas implementadoras, sem 

a habilidade de combinar esses dois traços básicos de comportamento. Este artigo 

faz uma análise sobre os administradores, identificaremos se ele é um 

empreendedor ou se está voltado para a formação de uma nova empresa. 

 

A ideia de um espírito empreendedor está de fato associada a pessoas 
realizadoras, que mobilizam recursos e correm riscos para iniciar 
organizações e negócios. Embora existam empreendedores em todas as 
áreas da atividade humana, em seu sentido restrito a palavra designa a 
pessoa que cria uma empresa – uma organização de negócios. 
(MAXIMIANO, 2011, p. 1) 

 

Atualmente, ter perfil empreendedor é um diferencial. É necessário entender o 

que faz muitos desenvolverem o desejo de empreender e o porquê de ingressar em 

um curso amplo como a administração a fim de realizar este objetivo. 

Segundo Hilsdorf “Empreender é concretizar o conjunto daquilo que agrega 

valor e torna a existência mais rica (em todos os seus aspectos, não apenas no 

material).” (2015, p. 21) 

Quais os fatores que levam os alunos serem empreendedores? 
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Empreendedor de carreira: Seria o empreendedor que estuda e pensa em se 

formar para crescer dentro da empresa em que já trabalha, seja no departamento 

em queatua ou em outros setores. 

Empreendedor de uma nova empresa: Este perfil visa se formar para criar e 

administrar seu próprio negócio, geralmente pessoas que vislumbram ter sua própria 

empresa escolhem este curso para ter total noção e entendimento de todas as 

áreas, uma vez que o curso de administração é bem completo e trata de diversos 

setores de uma empresa, fazendo com que o empreendedor tenha total controle 

sobre seu negócio. 

Não é empreendedor: Este perfil é aquele que não tem um objetivo certo, 

ingressa no curso apenas por se tratar de um curso completo, mas pretende 

realmente terminar para obter apenas uma formação superior. Pode acontecer 

também com o aluno que pretende conseguir um cargo público, pois alguns cargos 

necessitam de um curso superior, e por ser um curso que abrange muitas áreas, 

optam por administração. 

 

3. OBJETIVO 

Neste artigo, o principal objetivo é fazer uma avaliação geral do perfil 

empreendedor dos alunos da Faculdade Eniac e saber qual o real objetivo de um 

aluno ao se matricular na faculdade, se ele deseja ser um empreendedor, se 

pretende abrir seu próprio negócio ou apenas evoluir onde já trabalha.  

 

4. METODOLOGIA 

Este artigo será pautado em um questionário distribuído para as turmas de 

Administração da Faculdade Eniac e com base nos dados obtidos será realizada 

uma pesquisa quantitativa. 

 

A pesquisa quantitativa baseia-se na quantificação para coletar e, mais 
tarde, tratar os dados obtidos. Nesse tipo de pesquisa é fundamental usar 
técnicas estatísticas, como porcentagens, médias e desvio padrão, por 
exemplo – tudo isso para tornar o estudo mais imparcial, evitando assim a 
influência do pesquisador sobre os resultados. (MASCARENHAS, 2012, p. 
45). 

 



3 
 

A pesquisa irá medir a quantidade de alunos dentre os 100 pesquisados que 

desejam ingressar no empreendedorismo e responderá se as hipóteses descritas 

acima irão se concretizar. 

Além disso, esta pesquisa também é bibliográfica, segundo Gil “A pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos.” (2008, p. 44) 

 

5.DESENVOLVIMENTO 

O empreendedorismo é um assunto muito discutido atualmente, com base 

nisso as instituições de ensino devem procurar despertar o espírito 

empreendedorem seus alunos. Este estudo irá mostrar como isso está sendo 

desenvolvido na Faculdade Eniac, mostrando resultados reais com os alunos do 

curso de Administração. 

Administração nada mais é do que a condução racional e estratégica das 

atividades de uma organização, seja ela lucrativa ou não lucrativa. 

Segundo Chiavenato (2001) a administração trata do planejamento da 

organização (estruturação), da direção e do controle de todas as atividades 

diferenciadas pela divisão de trabalho que ocorrem dentro de uma organização. 

A palavra empreendedor (entrepreneur) tem origem francesa e quer dizer 

aquele que assume riscos e começa algo novo. 

De acordo com Dornellas (2008) empreendedorismo é o envolvimento de 

pessoas que, em conjunto, levam a transformação de ideias em oportunidades. E a 

perfeita implementação destas oportunidades leva a criação de negócios de 

sucesso. 

Este artigo idealiza analisar os perfis empreendedores dos alunos da 

instituição, dentre os que existem estamos trabalhando com 3 situações: 

empreendedor de carreira, empreendedor de uma nova empresa e o não 

empreendedor. 

Para Maximiano (2011) empreendedores são pessoas que preferem 

depender de sua própria capacidade de enfrentar incertezas do que trabalhar para 

os outros. Os empreendedores gostam de buscar autonomia, de manter seus pontos 

de vista mesmo diante da oposição ou de resultados desanimadores e de expressar 

confiança em sua capacidade de completar tarefas difíceis e de enfrentar desafios. 
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6. RESULTADOS 

Foi elaborado um questionário quantitativo no “Google Forms” e após a 

tabulação dos dados obtidos, chegamos aos seguintes resultados: 

Gráfico 01 – Qual é o seu sexo? 

 
 

Fonte: Das autoras (2016) 
 

Gráfico 02 – Qual sua faixa etária? 

 
 

Fonte: Das autoras (2016) 
 

Gráfico 03 – Você tem filhos? Quantos? 

 
 

Fonte: Das autoras (2016) 
 

Gráfico 04 - Qual seu estado civil? 

 
Fonte: Das autoras (2016) 
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Gráfico 05 – Qual sua Faixa Salarial?

 
 

Fonte: Das autoras (2016) 
 

Gráfico 06 – Qual semestre você está cursando? 

 
 

Fonte: Das autoras (2016) 
 

Gráfico 07 – Você é capaz de tomar decisões? 

 
Fonte: Das autoras (2016) 

 
Gráfico 08 – O Quanto você é organizado?

 
Fonte: Das autoras (2016) 

 
Gráfico 09 – Você sabe ou gosta de assumir responsabilidades? 

 
Fonte: Das autoras (2016) 
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Gráfico 10 – Você tem iniciativa própria? 

 

Fonte: Das autoras (2016) 
 

Gráfico 11 – Diante de uma situação desafiadora, você: 

 

Fonte: Das autoras (2016) 
 

Gráfico 12 – Você é uma pessoa Aventureira? 

 

Fonte: Das autoras (2016) 
 

 

Gráfico 13 – Como você avalia sua capacidade de convencer as 

pessoas? 

 

Fonte: Das autoras (2016) 
 

 

 



7 
 

Gráfico 14 – Você acredita que pode melhorar seu desempenho 

profissional? 

 

Fonte: Das autoras (2016) 
 

Gráfico 15 – Quando é preciso organizar uma festa, você: 

 
Fonte: Das autoras (2016) 

 

6.1 Análise dos resultados obtidos 

Dentre os 100 pesquisados, 60% são do sexo feminino e 40% são do sexo 

masculino. A grande maioria possui idade entre 16 a 29 anos que corresponde a 

74%. Dos pesquisados, 68 % não tem filhos, 65% são solteiros e 68% possuem 

faixa salarial de R$ 801,00 a 2.000,00, 71% estão cursando o sétimo semestre de 

Administração. 

Já as perguntas que definem o real perfil de um estudante de Administração 

do Eniac revelaram que 57% tomam decisões rápidas e acreditam que elas são 

sempre corretas, 65% gostam de ter um plano antes de começar algo, 56% gostam 

de tomar conta da questão e verem as coisas chegarem ao fim, 68% acredita que se 

alguém lhe da algo iniciado, concluem sem problemas, 85% diante de uma situação 

desafiadora encara o problema, estudando possíveis meios para superá-lo, 65% 

afirmam que são pessoas aventureiras e estão sempre dispostos a sair da rotina, 

56% são influentes com amigos e familiares, mas tem dificuldade em convencer 

pessoas no qual tenham menos contato, 59% acreditam que fazer o melhor sempre 

pode melhorar o seu desempenho profissional e por fim, 54% dos pesquisados, para 

organizar uma festa, pesquisam preços e tomam frente da organização. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao concluir este trabalho podemos identificar que os alunos da faculdade 

Eniac realmente têm vontade de serem empreendedores e pode-se afirmar que a 

grande maioria deles possui um espírito empreendedor.  

Na elaboração das perguntas e respostas, escolhemos perguntas que 

determinassem os perfis empreendedores, para cada pergunta existiam 3 resposta e 

cada resposta atendia a um perfil diferente, correspondente a cada hipótese descrita 

no início deste artigo: Empreendedor de Carreira, Empreendedor de uma nova 

empresa e o Não empreendedor, a partir disso, após as respostas pudemos chegar 

a conclusão de que a maioria das respostas tendem a nos mostrar que os perfis 

empreendedor de carreira e empreendedor de uma nova empresa são os que mais 

se destacam. 

Um grande empreendedor deve saber como sair de um problema com a 

melhor alternativa possível, cerca de 85% dos pesquisados disseram que enfrentam 

o problema de frente e fazem o possível para encontrar uma melhor saída para 

resolver, isso nos faz crer que duas das hipóteses que descrevemos no início deste 

artigo se comprovam: alunos do Eniac estudam Administração com 2 principais 

objetivos: Ser um novo empreendedor e construir sua própria empresa, ou ser um 

empreendedor de carreira (aquele que estuda para crescer dentro da empresa que 

já trabalha e conseguir um cargo melhor dentro da área administrativa). 
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