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RESUMO 

 

A busca pela profissionalização e pelo desenvolvimento do espírito empreendedor são fatores 

motivadores dos alunos ao entrar no ensino superior, especificamente, em cursos de 

Administração, seja por motivação própria ou por estar inserido em um contexto empresarial 

familiar. Dentro deste contexto, o presente estudo tem como objetivo geral identificar como o 

Curso de Administração da Universidade Federal do Ceará (UFC) tem contribuído para a 

formação empreendedora na percepção dos alunos concludentes. Na elaboração deste estudo 

foram realizadas duas pesquisas, a primeira essencialmente bibliográfica e a segunda 

descritiva, em que foram aplicadas questões objetivas e uma única subjetiva aos alunos da 

instituição alvo do estudo.  

A partir das informações coletadas junto aos pesquisados, foi possível identificar que a UFC, 

especificamente, em relação ao curso de Administração vem desempenhando importante 

papel, no entanto, ainda muito é preciso ser feito na área da educação de forma prática para 

despertar nos alunos a habilidade e criatividade empreendedora. Concluiu-se assim, que a 

UFC pode tornar-se ainda mais eficiente em sua atividade a partir de alguns ajustes que têm 

como principal foco a prática do empreendedorismo de seus alunos. 

Palavras–chave: Empreendedorismo. Formação empreendedora. Alunos. Administração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The demand for the professionalization and development of the entrepreneurial spirit are 

motivating factors of students entering higher education, specifically in management courses, 

either on their own motivation or by being inserted in a family business context. Within this 

context, this study has the general objective to identify how the Administration Course of the 

Federal University of Ceará (UFC) has contributed to the entrepreneurial training building on 

the conclusive students. In preparing this study were conducted two surveys, essentially 

bibliographical first and second descriptive, they were executed objective questions and an 

unique subjective to the students of the target institution in the study.  

From the information collected from the respondents, it was possible to identify that UFC, 

specifically in relation to the Administration course has played an important role, however, 

there are still much needs to be done in the area of practical education to arouse students' skill 

and entrepreneurial creativity. So It was concluded that UFC can become even more efficient 

in its activity from a few adjustments that focuses primarily on the students' entrepreneurship 

practice. 

 

Keywords: Entrepreneurship. Entrepreneurial training. Students. Administration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  O empreendedorismo faz parte do cotidiano do brasileiro, considerado por 

diversas pesquisas como um dos povos mais empreendedores do mundo. Os micros e 

pequenos negócios sustentam grande parte da nossa economia e geram muitos empregos. 

Além disso, o perfil do trabalhador brasileiro tem mudado. A visão de sucesso que antes 

estava calcada em fazer carreira em uma grande corporação, hoje está mais voltada para a 

qualidade de vida e a construção de uma carreira mais independente. 

  Quer seja pela necessidade ou por uma oportunidade de crescimento 

profissional, os empreendedores estão deixando marcas na história do empreendedorismo 

nacional, mudando seu futuro, gerando empregos e contribuindo para o desenvolvimento 

socioeconômico do país.  

  Empreender nem sempre significa criar um negócio, que mais tarde vá gerar 

lucros e dar retorno financeiro a seus idealizadores. No Brasil, diversos exemplos de 

empreendedorismo social têm ajudado a promover importantes transformações positivas. 

  Por todo este histórico de superação e realização, optou-se por esta temática 

buscando-se neste trabalho responder à seguinte questão: O Curso de Administração da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) tem contribuído para a formação empreendedora 

na percepção dos alunos concludentes? 

  O presente estudo pretende verificar e avaliar como o ensino do 

empreendedorismo entre os universitários pode ser benéfico para a formação e 

desenvolvimento profissional. Tendo em vista o notório interesse em conhecer as 

características, bem como os principais desafios enfrentados por esses empreendedores reais 

ou em potencial. 

  Para Sousa (2005, apud SALES e PEREIRA, 2008), a capacitação e a 

formação destes empreendedores tornam-se fundamentais para a sobrevivência dos pequenos 

negócios diante do contexto de desafios e incertezas vivenciados atualmente. Reitera que essa 

formação deve possuir teor focado na auto realização e na criatividade, indo além do preparo 

técnico-gerencial e das habilidades. 
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  O objetivo geral deste trabalho é identificar como o Curso de Administração da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) tem contribuído para a formação empreendedora 

tomando como base os alunos concludentes. 

  Constituem objetivos específicos: analisar a participação da universidade no 

ensino do empreendedorismo, analisar a participação dos professores como facilitadores no 

ensino do empreendedorismo; identificar as dificuldades enfrentadas pelos alunos com perfil 

empreendedor para concretizar seus planos empreender;  

  O presente estudo encontra-se estruturado da seguinte forma: capitulo 1  

introdutório, contextualiza o problema de pesquisa, apresenta os objetivos do estudo e 

justificativa do tema. No capitulo 2, é explanado acerca do conceito de empreendedorismo, 

empreendedorismo no mundo e a importância de uma formação empreendedora.  No capitulo 

3 foi destacado o ensino do empreendedorismo nas universidades. O capitulo 4 discorre sobre 

a metodologia da pesquisa. O capitulo 5 apresenta os resultados, discussão e análise dos 

dados. Finalmente, têm-se as considerações finais e referências bibliográficas. 
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2 EMPREENDEDORISMO 

O ser humano tem demonstrado empreendedorismo em toda a sua trajetória 

existencial, prova disso é que desde os primórdios tem buscado melhorar sua realidade, 

buscando renovar em prol de uma melhor qualidade de vida, utilizando os recursos 

disponíveis na natureza através do seu esforço e raciocínio. 

Como ressalta Giannasi (2010), este homem empreendedor construiu formas mais 

céleres de gerar produtos e serviços para seu consumo, além de estruturar sua vida 

profissional a fim de conseguir melhores resultados no desempenho de suas funções 

produtivas. 

Para Oliveira (2012), apesar de ter um conceito antigo que assumiu diversas 

vertentes ao longo dos anos e ser um assunto recorrente aos veículos de comunicação, a 

definição do termo empreendedorismo ainda é tida como complexa por envolver inúmeros 

fatores, além de ter sofrido influência da psicologia e também da sociologia. 

Conforme Alves (2007) ressalta, o termo empreendedorismo não agrega um 

conceito único e também não é novo para a economia, e já a algum tempo mostrava-se como 

importante estratégia para o desenvolvimento. Após as mudanças econômicas e industriais 

ocorridas na sociedade decorrentes da chamada “era da informação”, e em virtude da 

ocorrência de significativas alterações nas relações comerciais internacionais, o 

empreendedorismo tornou-se um fenômeno global. 

Na literatura a definição do termo empreendedorismo e as características inerentes 

ao empreendedor variam de um autor para outro, dependendo de sua escola teórica ou macro 

visão sobre o assunto. 

Segundo Leite (2002), a palavra entrepreneurship é derivada de entreprendre, 

empregada no século 17, na Franca, denominada para um indivíduo que assumia o risco de 

criar um novo empreendimento.  

Leite (2002) afirma ainda que um empreendedor é um individuo que empreende, 

criativo, arrojado e que procura sempre fazer coisas diferentes. Os empreendedores são ágeis, 

persistentes e, geralmente, trabalham com um tipo de capital intangível: boas ideias. E ressalta 

que os empreendedores são um dos ativos mais importantes de qualquer economia. 
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Dolabela (1999 apud ALCANTARINO, 2003, p. 29) conceitua o 

empreendedorismo como sendo “uma área de grande abrangência e trata de outros temas, 

além da criação de empresas, como: geração de auto-emprego (trabalhador autônomo); 

empreendedorismo comunitário (como as comunidades empreendem); intra-

empreendedorismo e políticas públicas.”.  

Filion (1999 apud ALVES, 2007), define o empreendedor como um pessoas 

criativa, que imagina, desenvolve e realiza. Em meio um mercado repleto de empresas 

fazendo uso dos mesmos produtos, das mesmas tecnologias e das mesmas informações, o uso 

da criatividade é fator diferencial, mas nem todos tem essa visão. 

Para Dornelas (2001), “os empreendedores são pessoas diferenciadas, que 

possuem motivação singular, são apaixonadas pelo que fazem, não se contentam em ser mais 

um na multidão, querem ser reconhecidas e admiradas, referenciadas e imitadas, quere deixar 

um legado.”. 

Sabe-se que o empreendedorismo é um fenômeno cultural, e segundo Dolabela 

(1999 apud OLIVEIRA, 2012, p. 31): 

[...] fruto dos hábitos, práticas e valores das pessoas. Existem famílias mais empreendedoras 

do que outras, assim como cidades, regiões, países. Na verdade aprende-se a ser 

empreendedor pela convivência com outros empreendedores [...] o empreendedor aprende em 

um cliente de emoção e é capaz de assimilar a experiência de terceiros.  

 

Para Oliveira (2012), é importante destacar os pontos de vista dos autores 

economistas que primeiramente escreveram sobre o empreendedorismo, Say e Cantillon, bem 

como a visão do economista moderno Schumpeter (1949, apud DORNELAS, 2001, p.37 ): 

Os economistas Jean Baptiste Say e Richard Cantillon foram os pioneiros a escrever sobre o 

empreendedorismo, no final do século XVII. Jean Baptiste Say, afirmou que o empreendedor 

exerce as funções de reunir diferentes fatores de produção, de gestão e a capacidade de 

assumir riscos. Já Richard Cantillon identificou o empreendedor como alguém que assume 

riscos no processo de comprar serviços ou componentes por certo preço com a intenção de 

revendê-los mais tarde a um preço incerto. Já no início do século XX, tem-se a definição do 

economista moderno, de Joseph Schumpeter, “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”  

 

E finalmente, Oliveira (2012) acredita que, na prática, o empreendedorismo 

costuma ser definido com o processo pelo qual as pessoas iniciam e desenvolvem o seus 
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negócios. É um fenômeno complexo envolvendo o empreendedor, a empresa e o cliente, que 

fazem parte desse processo. 

2.1 Breve histórico do empreendedorismo 

A História do empreendedorismo veio a ser registrada a partir do século XVIII, 

quando o economista francês J.B. Say definiu o termo empreendedor. A partir de então os 

registros do termo empreendedorismo passaram a ser difundidos no meio econômico, e veio a 

ser o fenômeno econômico globalmente conhecido como é hoje. 

Segundo Mirshawka (2003), a descoberta do impacto do empreendedorismo na 

economia ainda é mais recente. Foi o economista Joseph A. Schumpeter (1883-1950) quem 

primeiro identificou o empreendedorismo com a origem das intensas transformações 

econômicas do século XX. 

2.1.1 A economia empreendedora do século XXI 

Nas ultimas décadas, muitos países vem se destacando por suas políticas de 

incentivo ao empreendedorismo, tem em vista o potencial crescimento econômico nessa 

atividade. De acordo com Mirshawka (2003), a Malásia criou o ministério do 

Desenvolvimento do Empreendedorismo. Talvez um dos mais representativos exemplos seja 

do ex-ministro de dos Negócios Econômicos de Taiwan, K. T. Li que é considerado por todos 

o “pai” do milagre econômico de Taiwan, pois realmente foi brilhante arquiteto do seu 

desenvolvimento. O mesmo tinha a crença que o empreendedorismo era o cerne para o 

desenvolvimento da economia do país e que o governo deveria se empenhar ao máximo para 

dar-lhe todo o apoio possível, como ele o fez enquanto foi ministro até 1988.  

Mirshawka (2003) destaca como nos EUA dá-se especial ênfase à questão do 

espírito empreendedor com as seguintes ações-chave: 

a) 1.100 faculdades norte-americanas ofereciam em 2000 cursos de 

empreendedorismo. 

b) Em 30 Estados do EUA, vêm sendo efetuados cursos de empreendedorismo 

para as crianças e adolescentes. 

c) Em oito Estados aprovou-se legislação requerendo que escolas de ensino 

primário e secundário incluam essa matéria em seu currículo. 
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d) Em Harvard, por exemplo, o curso de Administração geral foi reformado, ou 

melhor, substituído pela disciplina O Administrador Empresarial. 

e) A Faculdade de Badson, nas proximidades de Boston, transformou-se em 

referencia, ou seja, é a “joia de coroa”, pois tem os melhores cursos de 

empreendedorismo.  

Mirshawka (2003) considera um excelente exemplo, que serve para os prefeitos 

das cidades e governadores dos estados brasileiros, espelhar-se em Cingapura, um estado-

nação que deve todo o seu veloz desenvolvimento ao fato de haver tido um governo 

efetivamente empreendedor.  

 2.1.2  O empreendedorismo no Brasil 

Dornelas (2001) esclarece que o termo empreendedorismo tem se intensificado no 

Brasil, mas até mesmo antes de 1990 este termo era desconhecido no país e somente começou 

a ter notoriedade a partir desta década. Isto se deu por causa da abertura da economia levando 

à criação de entidades como o SEBRAE – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e 

a Softex – Sociedade Brasileira para Exportação de Software.  

De acordo com o GEM (Global Entrepreneurship Monitor, 2012), papel de 

destaque da modalidade ganhou ainda mais força com a entrada em vigor da Lei Geral da 

Micro e Pequena Empresa, em 2007, e da Lei do Microempreendedor Individual, em 2008. 

Nos últimos cinco anos, em média, mais de 600 mil novos negócios, anualmente, foram 

registrados no Brasil. E os Microempreendedores Individuais (MEI), não computados 

naqueles números, já somam mais de 1,5 milhão de registros. Os números demonstram que o 

empreendedorismo está consolidado no país – e crescendo.   

O SEBRAE
1
 está acompanhando a evolução do empreendedorismo no Brasil e 

trabalha para cada vez mais fomentar o crescimento e o fortalecimento das micro e pequenas 

empresas. Elas são os motores da nossa economia. Representam 99% das empresas nacionais, 

geram cerca de 52% dos empregos e pagam 40% da massa salarial brasileira.  

A partir da existência do SEBRAE, que tem como finalidade informar e dar 

suporte necessário para a abertura de uma empresa, foram criadas algumas empresas fazendo 

com que o movimento do empreendedorismo no Brasil começasse a tomar forma. 

                                                           
1
 REVISTA SIMBRACS – Relatório das atividades do Simbracs 2012 
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Passados dez anos de investimentos em consultorias para o pequeno empresário 

brasileiro, formação de incubadoras de empresas, palestras em universidades e treinamentos, 

o tema empreendedorismo começou a despertar na sociedade brasileira.  

Segundo os conceitos e metodologia adotados pelo GEM (Global 

Entrepreneurship Monitor, 2012), projeto de pesquisa sem fins lucrativos que tem por 

objetivo a geração e divulgação de informações sobre a atividade empreendedora em âmbito 

mundial constata-se pela pesquisa que no Brasil em 2011, 26,9% dos indivíduos adultos da 

população eram proprietários ou administradores de algum negócio. Esta medida, segundo a 

GEM (2012) nos remete a 27 milhões de brasileiros de 18 a 64 anos envolvidos na criação ou 

administração de algum tipo de negócio, independentemente do seu porte, nível de 

sofisticação ou tempo de existência.  

Isto significa que mais de um quarto da população brasileira, entre 18 e 64 anos, 

está envolvida com empreendedorismo, o que por si só é uma boa justificativa para a 

importância econômica e social do tema e a necessidade de mobilização e desenvolvimento de 

ações para seu desenvolvimento e consolidação. Tais ações devem advir dos vários segmentos 

da sociedade, como por exemplo, o estabelecimento de políticas públicas de âmbito 

municipal, estadual e federal, universidades públicas e privadas, sistema financeiro, empresas, 

institutos de pesquisa, organizações não governamentais, entre outros.  

De acordo com dados do GEM (2012), nenhum indiano, chinês, norte-americano 

ou italiano se arrisca mais no mundo dos negócios do que o brasileiro. Entre os países do G20 

(que têm as maiores economias do mundo) e os do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África 

do Sul), o Brasil tem a maior taxa de empreendedorismo: 17,5% da população brasileira 

adulta (21,1 milhões de pessoas) exerceram alguma atividade empreendedora em 2010. É o 

melhor resultado em 11 anos. No G20, os países com as maiores taxas de empreendedorismo 

depois do Brasil são China (14,4%), Argentina (14,2%), Austrália (7,8%) e Estados Unidos 

(7,6%). No grupo dos Brics, as taxas foram de 14,4% na China e 3,9% na Rússia – a Índia não 

participou da pesquisa nos últimos dois anos (em 2008, a taxa foi de 11,5%). 

O número de pessoas recém-graduadas que estão desempregadas sobe em todos 

os lugares do mundo. A dificuldade em conseguir um emprego “de verdade” é fato. Aquele 

emprego sonhado em uma grande empresa ganhando um excelente salário e galgando 
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promoções ano após ano até conseguir ser diretor de alguma área aos 30 e poucos, está 

ficando quase impossível para grande parte dos graduados.  

Tendo em vista essa situação, as pessoas estão sendo “obrigadas” a empreender, a 

desenvolver e agir como um empreendedor para evitar o fracasso profissional e buscar uma 

forma de garantir o sustento.  

Outra razão para se tornar um empreendedor é a fuga de empregos suja carga 

horária é pelo menos 8 horas por dia, batendo ponto, sem flexibilidade e muitas vezes tendo 

que trabalhar em uma área que não era escolhida, ou que se identificava enquanto estudava e 

sonhava com o emprego dos sonhos.  

As três atividades que mais apareceram na pesquisa são comércio varejista de 

produtos farmacêuticos, artigos médicos e ortopédicos, perfumaria e cosméticos, seguida pela 

atividade comércio varejista de artigos do vestuário e complementos e pela atividade 

cabeleireiros e outros tratamentos de beleza. (GEM, 2012) 

2.2 O Empreendedor e a importância de uma formação empreendedora 

Para Muniz (2008) o empreendedor é aquele que faz as coisas acontecerem, 

antecipa-se aos fatos e apresenta uma visão futura da organização, introduz inovações e abre 

empresas com a intenção de administrá-las para aproveitar uma oportunidade.  

A criação de novas empresas além contribuir com a geração de renda, estimula o 

crescimento econômico do país. De acordo com Gerber (1996), pode-se dizer que o indivíduo 

empreendedor desempenha um papel importante junto à sociedade, pois, com seu espírito 

inovador, transforma a condição mais insignificante em uma oportunidade excepcional. 

Para Bessome (2000) e Dornelas (2005), o momento econômico que vivenciamos 

atualmente pode ser denominado como a era do empreendedorismo, uma vez que, são os 

empreendedores que estão encurtando distâncias culturais e comerciais, criando novas 

relações de trabalho, globalizando, renovando os conceitos econômicos ; gerando riqueza, 

emprego e renda para a sociedade. 

Uma das definições mais antigas é a de Joseph Schumpeter (1949, apud 

DORNELAS, 2001) que conseguiu definir bem o espírito empreendedor, afirmando que o 

empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos 
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produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos 

recursos e matérias.  

Kirzner (1973 apud DORNELAS, 2005) acredita que o empreendedor é aquele 

que cria um equilíbrio, encontrando uma posição clara e positiva em um ambiente de caos e 

turbulência, ou seja, identifica oportunidades, sendo um individuo curioso e atento a 

informações, pois sabe que suas chances melhoram quando seu conhecimento aumenta. 

Ambos afirmam que o empreendedor é um exímio identificador de oportunidades, 

sendo um indivíduo curioso e atento às informações, pois sabe que suas chances melhoram 

quando seu conhecimento aumenta. Então, o empreendedor é aquele que detecta uma 

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

Existe uma grande parcela dos brasileiros que se tornaram microempresários 

através da identificação de uma oportunidade, mas ao menos tempo os mesmos não têm 

conhecimento em gestão de negócios, nem experiência para gerirem seus empreendimentos. 

Neste contexto o empreendedorismo vem ganhando espaço no Brasil em virtude do alto 

índice de criação e mortalidade de pequenas empresas, fato que inclusive demanda especial 

atenção do governo, que oferece incentivo para que estas empresas se tornem estáveis e 

duradouras e gerem renda e emprego. 

Isto torna o estudo do empreendedorismo relevante e oportuno, principalmente 

nos cursos superiores, formando profissionais com espírito empreendedor na busca da auto 

realização profissional e apto a contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do país. 

 Para Peter Drucker (1985 apud LEITE, 2002), qualquer individuo de qualquer 

organização pode aprender como ser um empreendedor e que não existe nenhum mistério 

nisto. A inovação e o espírito empreendedor. Essas duas coisas são “tarefas que podem ser 

organizadas – é preciso que sejam organizadas”, elas são um trabalho sistemático na 

aprendizagem do empreendedorismo.  

 Os estudos de entidades como SEBRAE e IBGE que tratam do alto índice de 

mortalidade das empresas brasileiras demonstram que este vetor é um freio para que haja uma 

evolução no número de empreendimentos vigentes com efeitos nefastos para a economia.  

No tocante a dificuldade que essas MPEs têm para permanecerem em atuação no 

mercado Tachizawa (2008) relata a pesquisa do SEBRAE que traz a taxa de mortalidade 
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empresarial entre 30 a 61% no primeiro ano de criação da empresa, passando no segundo ano 

entre 40 a 68% e atingindo no terceiro ano a cifra espantosa de fechamento de 55 a 73% dos 

novos negócios. E reforça que dentre os fatores condicionantes para esta mortalidade está o 

porte da empresa, porque em praticamente todos os estados onde a pesquisa foi realizada as 

empresas sobreviventes são as que têm maior porte – donde se deduz que maiores são as 

possibilidades de êxito quanto maior for o empreendimento. Somado a isto a necessidade de o 

empreendedor ter o conhecimento do ramo em que atua. 

Observa-se através da literatura apresentada a importância que é destinada ao 

assunto mortalidade das MPEs, o tratamento dado às suas consequências para a economia do 

país e a repercussão na vida financeira e emocional do empreendedor. 

Com o ensino do empreendedorismo, os alunos têm a oportunidade de aprender 

técnicas que lhes permitem desenvolver seu projeto empresarial e começar seu 

empreendimento, e serem capazes de inventar seu próprio posto de trabalho, dominar seu 

próprio destino.  

 Sousa (2005, apud SALES e PEREIRA, 2008) ressalta que existem fortes 

indicações de que uma educação empreendedora produzirá mais e melhores empreendedores 

do que os que foram gerados no passado. Empreendedores melhor preparados terão excelentes 

de saber quando, como e onde iniciar seus empreendimentos, quais as alternativas para 

traçarem suas carreiras como empreendedores, de que forma maximizar seus objetivos, não só 

para a satisfação pessoal, porém também para a melhoria da sociedade. 

Leite (2002) destaca que, há pouquíssimo tempo, o meio educacional despertou 

para uma realidade já bastante conhecida dos jovens que estão deixando as universidades para 

entrar no mercado de trabalho, cada vez menos oportunidades de  exercerem as atividades nas 

quais concluíram seus cursos de nível superior. A partir desse cenário, a esses jovens resta 

uma alternativa de criar seu próprio emprego, montar seu próprio negócio. Todavia, 

atualmente, poucas são as escolas de nível superior que habilitam os seus alunos a criarem seu 

próprio negócio. 

Nicolini (2000) concorda que o cenário, porém, ainda não é satisfatório. Para ele, 

a lógica deste ensino segue a mesma lógica do ensino da administração: “a visão de sistema 

fechado”. As instituições compartimentam o estudo das áreas e matérias que compõe a 
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formação, instalando divisórias entre elas e impedindo a todos observar a integração e a 

interdisciplinaridade das disciplinas.  

Os egressos, principalmente dos cursos de administração, aponta Lavieri (2010), 

têm pouca capacidade de raciocinar a organização como um todo e são despossuídos da 

flexibilidade hoje requerida. Saem informados e não formados completa Nicolini (2000). 

Bons entrantes, dimensões curriculares e físicas adequadas e professores competentes não se 

transformam automaticamente, na conclusão do curso, em bons profissionais.  

Assim como Nicolini (2000), Dolabela (1999) almeja “... a criação de uma cultura 

empreendedora em ritmo urgente... que ultrapasse os limites da sala de aula”. 
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3 O ENSINO DO EMPREENDEDORISMO NAS UNIVERSIDADES  

O empreendedorismo não pode apenas ser visto como um talento em que as 

pessoas desde jovens apresentam ou não. Antes, pode ser concebido como uma forma de 

pensar e agir que pode ser aprendido no ambiente familiar, escolar ou organizacional. Sob 

este enfoque compreende-se que um empreendedor não é um vencedor nato, mas uma pessoa 

que está sempre apta a compreender e aceitar as transformações do mercado, começando e 

recomeçando todos os dias, sempre com mais visão e ação que permitam o sucesso do 

negócio.  

Para Giannasi (2010), esta cultura empreendedora ou esta formação de um jovem 

empreendedor é algo que pode ser aprendido, sendo que de acordo com Vieira (2002, apud 

GIANNASI, 2010, p.1) este processo educacional empreendedor pode ser concebido a partir 

de cinco premissas básicas:  

1. a escola é um ambiente positivo para difusão do empreendedorismo e ampliando-a para outros setores;  
2. o professor é o principal elemento de difusão, sendo que todo processo de conhecimento deve tê-lo 

como parceiro;  

3. deve haver uma ponte entre o ensino fundamental até a graduação;  
4. para os ensinos fundamental e médio, prioriza-se a difusão da cultura empreendedora, transformando o 

jovem protagonista de sua própria vida;  

5. para os ensinos médio técnico e graduação, prioriza-se o empreendedorismo com foco no mercado, 
criando uma ponte entre escola e mercado. 

  

O objetivo deste aprendizado é ensinar a ser empreendedor utilizando-se da 

premissa de “aprender a aprender” ou “aprender a empreender”.  

3.1 Cenário do ensino do empreendedorismo no Brasil 

De acordo com Guimarães (2003), disciplinas sob os rótulos empreendedorismo, 

criação de empresas, gestão de pequenos negócios, marketing para empreendedores e 

inúmeras outras com denominações indicativas de formação empreendedora foram 

introduzidas maciçamente no sistema universitário norte-americano a partir da década de 80.  

O quadro a seguir, elaborado por Araújo e Oliveira (2012), descreve o histórico 

do ensino do empreendedorismo no Brasil: 
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Quadro 1: História do Ensino do Empreendedorismo no pais 

Ano IES Departamento 

Nome da 

Disciplina Curso 

Professor 

Responsável 

1981 

Fundação 

Vetúlio 

Vargas - SP  

Administração 

de Empresas 
Novos Negócios 

Especialização 

em 

Administração 

para 

Graduados 

Ronald 

Degen 

1984 

Fundação 

Vetúlio 

Vargas - SP  

Administração 

de Empresas 

Criação de Novos 

Negócios - 

Formação de 

Empreendedores 

Graduação em 

Administração 

de Empresas  

Ronald 

Degen 

1984 
Universidade 

de São Paulo 

Faculdade de 

Economia e 

Administração  

Criação de 

Empresas 

Graduação em 

Administração 

de Empresas  

Silvio 

Aparecido 

dos Santos 

1984 

Universidade 

Federal do 

Rio Grande 

do Sul 

Ciências da 

Computação 

Criação de 

Empresas 

Graduação em 

Ciências da 

Computação 

Newton 

Braga Rosa 

1985 
Universidade 

de São Paulo 

Economia e 

Administração 

de Empresas 

Criação de Epresas 

e 

Empreendimentos 

de Base 

Tecnologica 

Pós-

Graduação em 

Administração 

de Empresas 

FEA/USP 

1996 

Universidade 

Federal de 

Pernambuco 

Ciências da 

Computação 
Empreendedorismo 

Graduação em 

Ciências da 

Computação 

Fábio Silva e 

Hermano de 

Moura 

Fonte: Araújo; Oliveira (2012) 

 

Araújo e Oliveira (2012) concordam que o interesse pelo ensino sobre 

empreendedorismo no Brasil acontece em um período posterior aos norte-americanos e 

europeus, o que Henrique e Cunha (2008, apud ARAÚJO E OLIVEIRA, 2012) associam 

historicamente ao fato de sua industrialização tardia. Assim, há relatos sobre o primeiro curso 

de empreendedorismo acontece no Brasil em 1981, na Fundação Getúlio Vargas, como 

disciplina – Novos Negócios – na especialização em Administração para Graduados, 

ministrada pelo Professor Ronald Degen. 
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O Quadro 1 apresenta o histórico sobre o ensino do empreendedorismo até o ano 

de 1996, bem como seus protagonistas e os cursos mais relevantes. Demonstra que o ensino 

do empreendedorismo nasce dentro das faculdades de Administração de Empresas, mas 

transborda para outro curso como o de ciência da computação. No entanto já é o suficiente 

para avaliar que o ensino de empreendedorismo nos cursos de graduação e pós-graduação já é 

uma realidade nos principais centros educacionais do País.  

Apesar desta notória evolução, o ensino sobre o empreendedorismo no Brasil é 

questionado por Dolabela (1999) que sugere um desinteresse para o empreendedorismo 

motivador de um novo negócio, tende então em grande parte para a formação de profissionais 

que irão buscar emprego no mercado de trabalho, o empreendedorismo pessoal.  

Segundo Oliveira (2013), essa visão é compartilhada por diferentes pesquisadores 

(PARDINI; PAIM, 2001), (ROBERTSON et al., 2003), (SOUZA et al., 2005), (ARAÚJO; 

OLIVEIRA, 2012). Os quais complementam ao afirmar que a cultura pedagógica das 

universidades brasileiras está direcionada a valores e comportamentos que não abordam as 

organizações pequenas e médias da economia nacional. Em agravo a essas situações, a 

maioria dos estudantes geralmente tem pouca ou nenhuma experiência de montar e dirigir um 

negócio, utilizando grande parte de seu tempo dentro do sistema educacional, que realiza 

pouco para criar atividades empreendedoras.  

Segundo Alba et al (2007), alguns cursos de empreendedorismo são oferecidos 

em entidades específicas, especialmente fora das escolas de gestão e, muitas vezes destinadas 

a estudantes pós-graduados (McKEOWN et al., 2006; MATLAY, 2005; BRUSH et al., 2003). 

Para a grande maioria dos estudantes no ensino superior não será dada a oportunidade de se 

envolverem em educação empreendedora como parte de seus estudos (FRANK, 2006). No 

entanto, tem sido sugerido que o espírito empreendedor deve ser aprendido, e que as 

universidades desempenhem um papel fundamental no sentido de incentivar e proporcionar 

oportunidades para o empreendedorismo florescer (HEGARTY, 2006; WEAVER et al., 2006; 

GIBB, 2005). Além disso, Smith (2000, apud ALBA et al 2007) afirmou que os papéis do 

educador, da universidade, da política e da cultura, além das percepções do espírito 

empreendedor são importantes para o sucesso de uma empresa. Além disso, ela crescerá ainda 

mais ao passo que o número de estudantes e a demanda por tais cursos cresçam.  
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Araújo e Oliveira (2012) ressaltam que no ensino superior, especialmente, em 

cursos como Administração, Economia e Ciências Contábeis o empreendedorismo deve ser 

mais do que uma disciplina no currículo, deve ser uma forma de entender o desenvolvimento 

tecnológico e o processo de contínua transformação vivenciada no mundo dos negócios. 

Filion (2000) alerta que os projetos pedagógicos, do ensino fundamental ao superior, são 

desenvolvidos apenas em função dos empregos existentes sem considerar a vontade de 

empreender do estudante. Para o autor, “Todo o sistema de educação é concebido como se os 

empregos esperassem pelas pessoas no fim do percurso”.  

Do mesmo modo, Hisrich e Peters (2008) apontam que os atributos e os modelos 

de educação ofertados não promovem as habilidades específicas vitais à geração de um novo 

negócio. As faculdades ensinam disciplinas e ferramentas gerenciais fragmentadas próprias 

para aqueles que procuram emprego nas grandes empresas. Os instrumentos próprios para 

enfrentar as circunstâncias que operam as pequenas e microempresas, meio ambiente dos 

empreendedores, são preteridos a favor instrumentos da administração corporativa, do plano 

de negócios e de conceitos gerenciais básicos. Como questiona Lavieri (2010), “Qual é a 

utilidade de um Balance ScoreCard, uma ferramenta americana feita para simplificar a vida 

dos gestores de multinacionais e integrar estratégias de diversos níveis de uma grande 

empresa, para um pequeno empresário brasileiro?”. 

Este panorama, onde estão inseridas as instituições de ensino superior (IES) 

brasileiras, não corresponde às expectativas do empreendedorismo. Guerra e Grazziotin 

(2010) criticam este sentido da educação acadêmica do país de formar “reprodutores de 

tecnologia importada”, fruto do legado do funcionalismo norte-americano, onde tudo está 

dirigido para a inclusão do ingressante como um dos elementos que fazem parte de um 

mecanismo. Para Lopes (2012) as práticas ofertadas ao aluno envolvido no desenvolvimento 

pessoal são mais cruciais do que os tópicos das matérias. 

O ensino do empreendedorismo ainda deverá passar por grandes adaptações. Uma 

das principais adaptações esperadas está em aplicar ao ensino, aquilo que é o ponto alto da 

atividade empreendedora: a inovação. De início a educação empreendedora centralizava-se no 

plano de negócios. Nos dias de hoje o plano de negócios é utilizada cada vez mais como etapa 

conclusiva, ou meio para dá início ao empreendimento. 
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Com isso se percebe a necessidade de ensinar sobre o empreendedorismo de 

forma a tornar cada vez mais próximos o mundo da educação ao mundo do trabalho. Em 

outras, palavras a melhor metodologia de ensino é a junção da teoria e a prática.  

3.2 Disciplina de empreendedorismo na graduação em administração  

Para Alba et al (2007) o conceito de empreendedorismo pode ser interpretado de 

duas maneiras: ou aprender sobre o espírito empreendedor como um fenômeno, ou aprender 

habilidades úteis de modo a tornar-se um empreendedor. Segundo Klofsten (2000, apud 

ALBA et al 2007), existem três atividades básicas que visam promover o espírito 

empreendedor que devem ser encontrado em uma universidade. Em primeiro lugar, as 

atividades de criar e manter uma cultura empreendedora no conjunto da universidade, 

servindo como uma parte integrada de todos os cursos, pesquisas e atividades externas. Em 

segundo lugar, a oferta de cursos de empreendedorismo separado para os estudantes. Em 

terceiro lugar, a oferta de programas de formação específicos para os indivíduos que desejam 

iniciar a sua própria empresa. Conforme indicado pelas pesquisas de Klofsten (2000, apud 

ALBA et al 2007), estas atividades poderiam estar trabalhando em conjunto, enriquecendo-se 

mutuamente de forma benéfica.  

Isso criaria uma maior possibilidade de desenvolvimento pessoal, auto realização 

e liberdade, tudo o que o empreendedorismo proporciona ao fornecer um amplo leque de 

opções ao aluno visando seu crescimento pessoal e profissional. 

O quadro a seguir tem como base o Ranking Universitário Folha (RUF)2 2014, foi 

feita a pesquisa e análise das grades curriculares das universidades melhores colocadas: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 http://ruf.folha.uol.com.br/2014/rankingdecursos/administracaodeempresas/  

http://ruf.folha.uol.com.br/2014/rankingdecursos/administracaodeempresas/
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Quadro 2: Análise da Grade Curricular dos Principais Graduações em Administração do 

Brasil  

IES 

 Disciplina de 

Empreendedorismo 

Obrigatória 

 Disciplina de 

Empreendedorismo 

Eletiva  

Total de 

Disciplinas 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

(UFRJ) 

x 
Criação de Empresas e 

Gestão de PMES 
1 

Universidade Federal 

Do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) 
x 

Empreendedorismo e 

Inovação 
1 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

(UFMG) 

Empreendedorismo x 1 

Universidade de São 

Paulo (USP) 
x 

Gestão de Pequenas 

empresas 

empreendedoras; 

Desenvolvimento de 

novos negócios; 

Empreendedorismo 

Social 

3 

Fundação Getulio 

Vargas (FGV) 
Experiência 

Empreendedora 
x 1 

Escola Brasileira de 

Administração Pública 

e de Empresas 

(EBAPE/FGV)  

Empreendedorismo; 

TCC (Plano de 

Negócios - opcional) 

x 2 

Pontíficia Universidade 

Católica (PUC/SP) x x 0 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

(UFSM) 

x x 0 

Universidade Federal 

do Paraná (UFPR) 
Empreendedorismo e 

Criação de Novos 

Negócios 

x 1 

Universidade 

Presbiteriana Makenzie 
Empreendedorismo 

Social; Criação de 

Negócios Inovadores 

Avaliação de Negócios 3 

Fonte: Dados de Pesquisa 

 

O Quadro 2 traça uma comparação com foco na disciplina de empreendedorismo 

entre dez das principais universidades brasileiras. Das dez universidades analisadas no 
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quadro, oito apresentam, pelo menos, uma disciplina de empreendedorismo. Dentre essas oito, 

cinco apresentam grades curriculares onde o empreendedorismo é disciplina obrigatória. 

A Endeavor é uma organização de fomento ao empreendedorismo, participa da 

disseminação do ensino empreendedor no Brasil com uma grande oferta de cursos online, 

incentivos a pesquisas sobre o mercado empreendedor, programa de auxílio aos 

empreendedores inovadores. Em seu relatório publicado em 2012 cujo tema é 

“Empreendedorismo nas Universidades Brasileiras”, ela faz a seguinte análise:  

O empreendedorismo está na cabeça dos universitários brasileiros, mas poucos deles se preparam para 
abrir um negócio. Apenas 38,1% dos empreendedores potenciais (ou seja, aqueles que pensam em abrir 

um negócio) concordam com a afirmação “gasto tempo aprendendo a iniciar um novo negócio” e, menos 

ainda, 24,4%, com a afirmação “estou economizando dinheiro para começar um negócio”. Além disso, 
trabalhos remunerados em negócios recém-criados, outro fator de aumento de confiança para empreender, 

são experimentados por somente 28% desses entrevistados. Apesar disso, uma característica notória nos 

jovens dos dias de hoje e retratada em nossa pesquisa é a confiança: 92,3% concordam com a afirmação 
“Eu sempre consigo resolver problemas difíceis se eu me esforçar o bastante”. No entanto, quando 

questionados sobre habilidades mais técnicas para abrir um negócio, eles não se sentem seguros: em uma 

escala de 0 a 100, a confiança para “estimar o valor de capital inicial e capital de giro necessário para 
iniciar um novo empreendimento”, por exemplo, obteve uma média de 51,81 pontos. Outras atividades 

ligadas a planejamento financeiro e de marketing também encontraram as menores médias. Se 60% dos 

jovens entrevistados realmente querem ter seus próprios negócios, a grande maioria deles 
precisa se preparar melhor para tal finalidade. (ENDEAVOR, 2012, p.2) 

 

Embora o crescimento de cursos de empreendedorismo no ensino superior seja 

uma boa notícia, as ofertas ainda são tímidas em termos de quantidade de disciplinas sobre o 

tema, sendo na maioria dos casos, optativa. Segundo Oliveira (2012) nos EUA, o 

empreendedorismo é um assunto que se desdobra em várias disciplinas, obrigatórias e 

eletivas, além de vários outros cursos de extensão, como empreendedorismo corporativo, 

social, franquias, empresas familiares, capital de risco.  

Com isso percebe-se a necessidade de ampliação da formação empreendedora nas 

universidades brasileiras. O estímulo que a educação empreendedora pode gerar nas novas 

gerações tem um grande potencial para expandir a economia, gerar empregos, fomentar o 

mercado e formar grandes empreendedores coorporativos e sociais. 

3.3 Empreendedorismo visualizado nas ementas de administração  

O quadro 2 nos revela que nas instituições investigadas, não há uniformidade 

quanto à denominação da disciplina, predominando as nomenclaturas empreendedorismo e 

criação de novos negócios. Também se evidenciou na pesquisa, a existência de disciplinas 

complementares à disciplina empreendedorismo, entre as quais: gestão de PMES (pequenas e 

médias empresas) e empreendedorismo social. Como vemos nas ementas a seguir: 

 UFRJ - Disciplina: criação de empresas e gestão de PMES 
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Entrepreneurship: conceito de inovação; importância na dinâmica econômica. O 

empreendedor e sua atuação nos setores tradicional e moderno da economia: 

iniciativa individual; coordenação e incentivos governamentais; prioridades 

setoriais; implementação de mecanismos de suporte. Aspectos técnicos e legais da 

criação de pequenas e médias empresas. Especificidade da gestão das PMES: 

características, aplicabilidade de técnicas administrativas. Planejamento: estudo de 

viabilidade; volume de vendas; retorno sobre o investimento. Aspectos jurídicos. 

Infraestrutura física. Recursos humanos: participação dos sócios. Gestão 

financeira. Políticas de vendas e de preços. 

 UFRGS - Disciplina: empreendedorismo e inovação 

Desenvolvimento de atitudes, capacidades e habilidades empreendedoras. A 

importância da inovação tecnológica como diferencial competitivo para a pequena 

e média empresa. Abertura e gerenciamento de novos negócios.  

 UFMG - Disciplina: empreendedorismo 

Empreendedorismo em diferentes perspectivas: financeira, mercadológica, 

corporativa e social. Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação como atividades 

empreendedoras. PD&I como atividades essenciais ao processo empreendedor e 

de geração de startups e spinoffs. Empreendedorismo e sustentabilidade. Modelos 

de Negócios e estruturação de planos de negócio. 

 USP - Disciplina: gestão de pequenas empresas empreendedoras 

Propiciar aos alunos conhecimentos sobre a gestão do empreendedor como agente 

do processo de desenvolvimento de uma pequena empresa. Discutir com os 

graduandos a aplicação dos conceitos e técnicas da Administração no contexto das 

pequenas organizações. Apresentar a problemática do desenvolvimento de 

pequenas organizações. 

 USP - Disciplina: responsabilidade social e empreendedorismo social 

 Introduzir o referencial teórico-conceitual do Empreendedorismo Social no 

contexto de Desenvolvimento Sustentável; Analisar as condições e características 

da emergência dos negócios sociais, suas potencialidades e limitações; Identificar 
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os desafios de gestão dos empreendimentos com finalidades sociais e ambientais e 

as possibilidades de aplicação dos conhecimentos, métodos e técnicas 

consagrados na Administração de Organizações; Analisar os principais processos 

de gestão dos empreendimentos sociais: liderança, comunicação, estratégia, 

mensuração de resultados e impacto social e econômico. 

 USP - Disciplina: desenvolvimento de novos negócios 

A disciplina visa familiarizar o aluno com instrumentos para a identificação de 

oportunidades e de elaboração e avaliação de novos negócios, bem como 

reconhecer as limitações encontradas nos dados utilizados e as distorções 

organizacionais associadas à tomada de decisões de investimento nas empresas. 

 FGV – Disciplina: experiência empreendedora 

A atividade Experiência Empreendedora visa proporcionar a oportunidade para a 

sensibilização de projetos de empreendimentos organizacionais, por meio de uma 

experiência empreendedora, conduzida de forma prática, para a criação de novos 

produtos, serviços ou soluções com finalidade comercial ou não. A experiência 

empreendedora almeja criar as condições para os participantes materializarem 

uma ideia, formulada ou não por eles. Vivenciarão assim uma experiência, sendo 

estimulados a perceberem a importância das disciplinas que verão futuramente. 

Exercitarão a concepção do negócio a partir da discussão de possíveis idéias ou 

oportunidades identificadas pelos grupos. Quando uma dessas idéias 3 resultar na 

constatação de uma oportunidade, o grupo terá como desafio a transformação do 

que é potencial em realidade. 

 EBAPE/FGV - Disciplina: empreendedorismo  

Pontos conceituais do estudo do empreendedorismo (e intra-empreendedorismo); 

a realidade dos pequenos negócios no Brasil (micro, pequenas e médias empresas 

– MPMEs); debates de casos reais de empreendedores (brasileiros e estrangeiros) 

de sucesso e relação com a teoria subjacente à disciplina; aplicação de conceitos 

centrais da disciplina na (re)estruturação de uma empresa; estímulo à motivação e 

à capacidade empreendedora dos alunos. 

 UFPR - Disciplina: empreendedorismo e criação de novos negócios 
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Investigar, entender e internalizar a ação empreendedora. Ênfase nos processos de 

autoconhecimento, perfil do empreendedor, criatividade, desenvolvimento da 

visão e identificação de oportunidades. Etapas e estrutura da elaboração de um 

Plano de Negócios 

 MACKENZIE - Disciplina: empreendedorismo social 

Empreendedorismo social: conceitos, origens, significados e caracterização. 

Inovação Social. Empreendedorismo social no mundo e no Brasil. Diferença entre 

empreendedorismo de negócios e social.  Perfil do empreendedor 

social.  Conceitos de filantropia, organização e instituição. As questões 

relacionadas à sustentabilidade, responsabilidade social e diversidade. Noções 

elementares de construção de um projeto social para o empreendedor social. 

 MACKENZIE - Disciplina: criação de negócios inovadores 

Desenvolvimento da capacidade empreendedora. Identificação e reconhecimento 

de oportunidades valiosas, bem como a proposição e validação de modelos de 

negócios de projetos inovadores. 

 MACKENZIE - Disciplina: avaliação de negócios 

A necessidade de dominar técnicas avançadas de finanças para avaliar um negócio 

(empresa ou uma parte dela). Os possíveis vieses (preconceitos) do analista, que 

podem comprometer a análise. Compreensão e utilização das diferentes 

abordagens à avalição e suas vantagens e desvantagens. Escolha do método mais 

adequado de acordo com a situação a ser avaliada. A necessidade de espírito 

crítico com relação aos resultados da análise. Avaliação do intervalo entre o valor 

estimado e o valor “real”. 

As ementas das disciplinas pesquisadas foram analisadas através da técnica de 

análise de conteúdo. Após a leitura, a análise e a classificação dos dados acima, elaboraram-se 

as categorias de análises, visando a uma melhor visualização das tendências teóricas da 

disciplina Empreendedorismo e outras correlatas, nas instituições pesquisadas. Apesar da 

variedade de temas tratados nas disciplinas, foi possível categorizar os principais elementos a 

partir do agrupamento dos aspectos em comum, observando-se a metodologia proposta para o 

trabalho. 
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As seguintes categorias foram construídas a partir das análises realizadas: 

Desenvolvimento do Perfil Empreendedor e Gestão Empreendedora do Negócio. 

Analisando as ementas das disciplinas de Empreendedorismo e correlatas, foi 

possível identificar duas tendências, como categorizadas anteriormente. Há instituições onde 

os conteúdos pertinentes a empreendedorismo tem como foco o desenvolvimento de atitudes, 

capacidades e habilidades empreendedoras; ênfase nos processos de autoconhecimento, 

criatividade, desenvolvimento da visão e identificação de oportunidades; bem como o 

estímulo à motivação empreendedora dos alunos (Ex: UFRGS, ABAPE/FVG, UFPR, 

MACKENZIE, FGV). Outras instituições o aspecto gerencial do empreendedorismo, 

analisando os aspectos externos e internos da criação e, principalmente, gestão de novos 

negócios; abordam a gestão inovadora; conceitos e técnicas da Administração no contexto das 

pequenas organizações e negócios sociais (EX: UFRJ, UFMG, USP). 

Independente do foco conceitual, os cursos de Graduação em Administração das 

Universidades Públicas Federais devem ser capazes de preparar os alunos para desenvolverem 

suas habilidades empreendedoras, bem como para gerirem seus negócios de forma eficiente e 

inovadora.  
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4 METODOLOGIA  

A técnica metodológica aqui aplicada é a do questionário, ou seja, uma série de 

perguntas que devem ser respondidas por escrito, sem a presença do pesquisador.  

O questionário, segundo Gil (1999), pode ser definido “como a técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por 

escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”. 

O instrumento utilizado para a pesquisa será de questionário com questões 

fechadas e uma única aberta que permitirão conhecer a opinião dos alunos do curso de 

Administração da UFC em relação ao seu conhecimento e prática do empreendedorismo. 

4.1 Tipo de pesquisa 

O tipo de metodologia utilizada em uma pesquisa depende do problema em 

estudo, sua natureza e abrangência. No caso específico deste trabalho os tipos de pesquisas 

escolhidos foram dois: exploratória e descritiva. 

Giannasi (2010) compreende que a pesquisa exploratória permitiu a familiarização 

com o tema, sob um enfoque teórico, para isso foi realizado um processo de exploração do 

tema central do trabalho “empreendedorismo”.  

Pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos, com vistas à formulação de problemas ou hipóteses pesquisáveis. 

Apresentam menor rigidez no planejamento. 

Segundo Godoy, Melo e Silva (2006) para realizar-se uma pesquisa de natureza 

exploratória deve ser efetuado um levantamento bibliográfico, sejam realizadas entrevistas 

com pessoas que possuem conhecimento do problema objeto de pesquisa e sejam analisados 

exemplos que auxiliem o seu entendimento, passos que foram cumpridos neste trabalho. 

Dentre as pesquisas descritivas salientam-se as que têm por objetivo estudar as 

características de um grupo: sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de 

escolaridade, opiniões, atitudes, crenças, etc.  

Para Gil (1991), as pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as 

que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática. São 
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também as mais solicitadas por organizações como instituições educacionais, empresas 

comerciais, partidos políticos, etc. 

4.2 Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada em duas fases, em que a primeira fase caracteriza-

se por um estudo exploratório, com consulta de dados secundários, obtidos de pesquisas 

bibliográficas como já citado, que constituíram todo o referencial teórico desta monografia. 

Na segunda fase, foi realizada uma pesquisa de campo, em que foram obtidos 

dados primários através de um questionário estruturado, dividido em duas etapas, a primeira 

etapa de questões objetivas e a segunda etapa com uma questão subjetiva. O questionário foi 

aplicado junto a 42 alunos do nono e do décimo semestres do curso de administração da UFC 

conforme amostragem por conveniência. 

No que se relaciona ao tipo de análise dos dados coletados, esta será qualitativa e 

quantitativa, através da análise dos gráficos. 

4.3 Tratamento dos dados 

Foram levantadas, durante a pesquisa, quais as dificuldades para os alunos 

pesquisados em sua formação enquanto empreendedores, o que eles pensam da faculdade que 

estudam, se a instituição de ensino auxilia na sua carreira profissional, se a escola fomenta o 

empreendedorismo e o que ela poderia fazer para proporcionar um ambiente dinâmico para 

esta formação. 

O questionário também foi elaborado com a meta de obter respostas que 

direcionassem a uma análise dos resultados do trabalho realizado pela faculdade, e incentivar 

a instituição a se consolidar como uma universidade empreendedora, fomentando o 

empreendedorismo em sala de aula, para que no futuro esses jovens possam se destacar no 

mercado de trabalho. 

O questionário direcionado para os alunos concludentes do curso de 

Administração se iniciou com nove questões relativas à percepção dos alunos em relação ao 

ensino e prática do empreendedorismo, em seguida foram introduzidas três afirmativas 

referentes à habilidade dos professores no ensino do empreendedorismo, duas questões com 

foco no aprendizado, e por fim uma questão dissertativa em que os alunos sugeriram 

melhorias para o ensino do empreendedorismo no Curso de Administração.  
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Para análise dos dados foram elaborados gráficos que expressam objetivamente as 

informações coletadas do questionário, assim como a análise subsequente a cada gráfico para 

clarificar as opiniões expressas. Com relação às respostas da questão subjetiva, foram listadas 

e analisadas conforme extraídas da pesquisa. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Os resultados apresentados neste estudo se fundamentam nas informações 

coletadas junto aos alunos concludentes do curso de Administração da Universidade Federal 

do Ceará (UFC).  

O objetivo do presente estudo é o de avaliar a importância da formação 

empreendedora dos alunos em fase de conclusão do curso de Administração da UFC em 2015. 

Para tanto foi elaborado um questionário que avalia o perfil do aluno identificando de que 

maneira a formação empreendedora vem impactando seu desenvolvimento profissional. Este 

questionário tem seus resultados apresentados aqui, traduzidos nos gráficos e nas observações 

subsequentes. 

Na primeira fase da pesquisa foram tratados assuntos relacionados ao estudo do 

empreendedorismo e como, na visão dos pesquisados, a Faculdade tem abordado o tema 

Formação Empreendedora.  

Sobre o fato de a universidade pesquisada estimular seus alunos a montar o 

próprio negócio, na primeira questão, os pesquisados apontaram: 

 

 

 

 

 

 

Para essa questão, 38% dos 42 pesquisados responderam que concordam 

parcialmente quando questionados se a faculdade estimula seus alunos a montar seu próprio 

negócio, enquanto 62% discordam em partes, totalmente ou estavam indecisos. Para alunos 

ainda é preciso fomentar o empreendedorismo incentivando a abertura de novos negócios, 

sendo este um importante papel a ser desenvolvido com maior efetividade pela Faculdade. 

Sobre a consciência acerca da importância da universidade na formação 

empreendedora dos alunos, os pesquisados consideraram: 

0% 
38% 

9% 34% 

19% 

Concordo totalmente Concordo parcialmente

Indeciso Discordo em parte

Discordo totalmente

Gráfico 1: A Faculdade estimula seus alunos a montar seu 
próprio negócio - Alunos concludente Administração UFC. 
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Quando questionados sobre a importância da Faculdade para sua formação 

empreendedora 72% dos alunos de Administração da UFC concordam totalmente ou 

parcialmente com essa questão, percebendo a faculdade com peça fundamental para a 

formação empreendedora. 

De acordo com Giannasi (2010), a partir da compreensão de Vieira (2002) de que 

“a escola é um ambiente positivo para difusão do empreendedorismo e ampliando-a para 

outros setores”, fica evidente a relevância da universidade na formação dos profissionais do 

curso de Administração. Para essa afirmativa percebe-se que existe uma grande expectativa 

em receber informações relacionadas ao tema. 

Na sequência da pesquisa se identificou se a universidade costuma organizar 

visitas técnicas para que os alunos possam ter boa formação prática, sendo que as informações 

coletadas junto aos pesquisados apontaram para: 

 

 

 

 

 

 

 Quando questionados a acerca da promoção de visitas técnicas pela faculdade 

69% dos alunos discordam totalmente ou em parte, não percebem esse esforço por parte da 

28% 

44% 

19% 

9% 0% 

Concordo totalmente Concordo parcialmente

Indeciso Discordo em parte

Discordo totalmente

Gráfico 2: A Faculdade foi importante para minha 
formação empreendedora - Alunos concludente 
Administração UFC. 
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Gráfico 3: A Faculdade costuma organizar visitas técnicas em 
empresas para ampliar o conhecimento dos alunos - Alunos 
concludente Administração UFC. 
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instituição. Enquanto 31% concordam totalmente, parcialmente ou estão indecisos em sua 

maioria. 

A questão que deu prosseguimento ao estudo identificou se a universidade se 

preocupa em conciliar o conhecimento teórico e prático sobre o empreendedorismo: 

 

 

 

 

 

 

 

 O gráfico mostrou que 57% dos alunos discordam totalmente ou em parte dessa 

questão, enquanto 33% concordam totalmente, em parte ou estão indecisos. É importante 

ressaltar nesta análise que os pesquisados demonstraram carência de um conhecimento mais 

voltado para a prática. 

Ao serem questionados sobre o recebimento das informações importantes sobre 

empreendedorismo na universidade, os pesquisados informaram: 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico mostrou que para 47% dos alunos a faculdade repassa informações 

sobre o assunto total ou parcialmente e 53% discordam totalmente, em parte ou estão 

indecisos com a afirmativa.  
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25% 

6% 
41% 

16% 

Concordo totalmente Concordo parcialmente

Indeciso Discordo em parte

Discordo totalmente

Gráfico 4: A Faculdade se preocupa em conciliar o 
conhecimento teórico sobre empreendedorismo com a 
experiência prática - Alunos concludente Administração UFC. 
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Gráfico 5: Recebo informações importantes sobre o tema 
Empreendedorismo na Faculdade- Alunos concludente 
Administração UFC. 
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Uma forma de aumentar a competência dos alunos em sua formação 

empreendedora é partir para uma educação que lhe capacite de forma estratégica para 

aumentar o seu nível de competência no desenvolvimento de suas atividades, dessa forma, a 

questão seguinte da pesquisa levantou como os alunos observam a sua formação estratégica, 

os quais responderam:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao responderem essa questão 72% dos alunos concordam totalmente ou em parte 

que a formulação de estratégia é vista como um processo visionário em que os alunos são 

preparados para desenvolver sua experiência empreendedora. Enquanto 28% estavam 

indecisos a esse respeito.  

Para a maioria dos alunos a formulação de estratégia é uma necessidade para que 

os empreendedores possam realmente alcançar os objetivos traçados no desenvolvimento de 

suas atividades. 

A questão seguinte da pesquisa identificou se a Faculdade de Administração 

estimula e recompensa o comportamento empreendedor dos alunos, com as seguintes 

informações: 
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Gráfico 6: A formulação de estratégia é vista como um 
processo visionário em que os alunos são preparados para 
desenvolver sua experiência empreendedora- Alunos 
concludente Administração UFC. 
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Quando questionados se a universidade estimula e recompensa o comportamento 

empreendedor dos alunos, 44% dos pesquisados discordam totalmente, 12% discordam em 

parte, 19 % concordam em parte e 19% estão indecisos.  

Portanto, pela percepção da maioria dos alunos entrevistados, a Faculdade não 

tem estimulado e recompensado o comportamento empreendedor dos alunos.  

Para Giannasi(2010), disseminar o empreendedorismo nas universidades requer 

maneiras estratégicas de envolver os alunos ao ponto que os mesmos sintam que o esforço é 

compensador. Reconhecer, prestigiar, deixar se fazer entender e ouvir são ações que possam 

motivar os alunos pelo estímulo em ser empreendedor. O aluno tem que sentir que ser 

empreendedor é o melhor caminho para uma carreira profissional de maior sucesso. 

A questão 8 presente na pesquisa levantou se o Curso de Administração da UFC  

busca a qualificação de empreendedores de sucesso com um comportamento proativo, com as 

seguintes respostas dos alunos pesquisados: 

 

 

 

 

 

 

 

6% 
19% 

19% 
12% 

44% 

Concordo totalmente Concordo parcialmente
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Gráfico 7: A Faculdade estimula e recompensa o 
comportamento empreendedor de seus alunos- Alunos 
concludente Administração UFC. 
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Gráfico 8: O Curso de Administração da UFC busca a 
qualificação de empreendedores de sucesso com 
comportamento proativo - Alunos concludente 
Administração UFC. 
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Nessa questão, o gráfico mostra que, enquanto 34% concordam que o Curso de 

Administração da UFC busca a qualificação de empreendedores de sucesso com 

comportamento proativo, outros 38% discordam totalmente ou em parte e 25% estão 

indecisos a esse respeito. 

Portanto, é evidente que a maioria dos alunos pesquisados não está convencida 

dos esforços da Faculdade em estimular a qualificação de empreendedores proativos. Sendo 

de fundamental importância para a Faculdade uma reformulação do perfil de incentivo ao 

empreendedorismo. 

Outra questão levantada durante a pesquisa se relacionou ao incentivo pela UFC 

ao trabalho em equipe, com os dados apontados pelos pesquisados:  

 

 

 

 

 

 

 

 Já nessa questão o gráfico apresenta uma maioria de 56% que concordam 

parcialmente e 25% que concordam totalmente com a afirmativa, ou seja, percebem que a 

instituição incentiva o trabalho em equipe para melhor prática do empreendedorismo.   

Em relação à motivação dos professores para orientar seus alunos para prática 

empreendedora os pesquisados comentaram: 
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Gráfico 9: O trabalho em equipe é incentivado pela 
Faculdade para melhor prática do empreendedorismo- 
Alunos concludente Administração UFC. 
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Para 31% dos acadêmicos os professores estão motivados em parte desse 

processo, 28% concordam em parte na afirmativa de que os professores são motivados a 

orientar seus alunos para a prática empreendedora, enquanto 25% estão indecisos a esse 

respeito. 

A participação dos professores no incentivo ao empreendedorismo dentro da 

universidade é fundamental, no entanto a pesquisa mostra que a maioria dos alunos 

pesquisados não percebe o esforço nesse sentido. São esses profissionais que vão levar para os 

alunos as orientações, o conhecimento e a motivação, para acelerar a formação 

empreendedora nesses acadêmicos. É importante que a universidade proporcione ao seu 

quadro docente uma preparação adequada, por intermédio da participação em congressos, 

feiras, workshops, enfim, buscar o aperfeiçoamento para então multiplicar o conhecimento 

fomentando a prática empreendedora. 

No que se relacionam as habilidades dos professores para o ensino das práticas do 

empreendedorismo, os pesquisados apontam: 
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Gráfico 10: Os professores do Curso de Administração são 
motivados a orientar seus alunos para a prática 
empreendedora - Alunos concludente Administração UFC. 
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Gráfico 11: Os professores do Curso de Administração 
possuem habilidades para ensinar sobre a prática do 
Empreendedorismo- Alunos concludente Administração UFC. 
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Os alunos quando questionados sobre as habilidades dos seus professores para 

ensinar sobre práticas de empreendedorismo 69% concordam totalmente ou em parte com 

essa afirmativa, ou seja, percebem as habilidades dos professores. 

Avalia-se assim, que os alunos precisam incorporar conceitos, mas as experiências 

de seus educadores, a capacidade destes em conseguir visualizar além dos referenciais 

teóricos é que vai determinar realmente o nível de aprendizagem desses jovens. 

Na sequência do estudo se questionou se os professores estimulam os alunos para 

a experimentação e os riscos, com os seguintes apontamentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que se relaciona a experimentação e riscos, 41% dos alunos estão indecisos a 

esse respeito, enquanto 25% discordam em parte da afirmativa.  

Para o curso de Administração é fundamental que os professores estejam 

estimulando constantemente seus alunos a experimentação e riscos, ainda mais se essa 

universidade tiver como objetivo se diferenciar enquanto formadora de empreendedores. Esse 

índice demonstra que existe a possibilidade da instituição estar buscando novos mecanismos 

para incentivar seus alunos a se arriscarem e experimentarem novos desafios. 

Quanto ao fato de a faculdade desenvolver projetos com o intuito de qualificar os 

alunos para novos investimentos, os pesquisados apontaram: 

 

 

 

3% 22% 

41% 

25% 

9% 

Concordo totalmente Concordo parcialmente

Indeciso Discordo em parte

Discordo totalmente

Gráfico 12: Os professores do Curso de Administração 
estimulam seus alunos a experimentação e riscos- Alunos 
concludente Administração UFC. 
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No gráfico, 78% dos alunos concordam com a afirmativa de que o 

desenvolvimento de projetos pode auxiliar a formação do aluno enquanto futuro 

empreendedor. 

O desenvolvimento de projetos é parte do incentivo ao empreendedorismo, visto 

que as ações empreendedoras estão cada vez mais ligadas às práticas de inovação, pró-

atividade e boas ideias. 

Ao discutirem sobre a confiança na formação que estão recebendo ou receberam 

para o seu sucesso profissional, os alunos apontaram: 

 

 

 

 

 

 

 

Na afirmativa do gráfico 14, 44% dos alunos confiam na formação que estão 

recebendo, e 31% concorda em parte, isto significa que a maioria confia na formação que 

recebeu da faculdade que estudou.  

A relação de confiabilidade entre instituição de ensino e acadêmico é 

fundamental, pois só a partir desse elo será possível evoluir na formação empreendedora. 

 

25% 

53% 

0% 

9% 
13% 

Concordo totalmente Concordo parcialmente

Indeciso Discordo em parte

Discordo totalmente

Gráfico 13: Durante a faculdade desenvolvi projetos que 
me ajudaram a formar meu perfil empreendedor - Alunos 
concludente Administração UFC. 

31% 

44% 

16% 
9% 0% 

Concordo totalmente Concordo parcialmente

Indeciso Discordo em parte

Discordo totalmente

Gráfico 14: Confio na formação que recebi para obter 
sucesso na minha profissão- Alunos concludente 
Administração UFC. 
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5.1 Sugestões obtidas na pesquisa 

A questão subjetiva disposta nesta pesquisa buscou identificar sugestões para que 

o Curso de Administração da UFC pudesse contemplar as aspirações do aluno que pretende 

colocar-se como empreendedor no mercado de trabalho. Dos alunos que optaram por 

manifestar suas opiniões subjetivamente, foram destacadas as seguintes sugestões: 

 Promover visitas a empresas renomadas ou fundadas por (ex.) alunos da 

FEAAC; (5) 

 Implantar disciplinas voltadas ao estímulo empreendedor; (4) 

 Tornar o curso mais prático, através de aulas de campo e projetos 

extracurriculares; (2) 

 Promover eventos voltados ao empreendedorismo, com cases e palestras de 

empreendedores de sucesso; (2) 

 Trabalhar mais o foco do empreendedorismo como sendo ponto fundamental 

da formação; (1) 

 Promover atividades em equipe, práticas, voltadas para a criação de gestão de 

projetos dentro da própria universidade, objetivando a ampliação da visão 

empreendedora; (1) 

 Ter um campeonato online anual de Empresas (similar ao Desafio Sebrae); 

 Desenvolver a análise do mercado no decorrer do curso; (1) 

 Reformulação curricular no intuito de inserir disciplinas voltadas ao 

empreendedorismo. (1) 

Os alunos aprontaram ter necessidade de prática, o curso é percebido como 

majoritariamente teórico como de fato é. As principais sugestões dos alunos pesquisados 

abordam o conhecimento prático, do cotidiano das empresas como o fator mais escasso no 

Curso de Administração. Tal conhecimento é mais facilmente adquirido quando se está em 

contato com a empresa, o empresário e a peculiaridade das rotinas organizacionais.   

Assim sendo, a principal sugestão dos alunos pesquisados foi à promoção de 

visitas a empresas renomadas ou fundadas por (ex.) alunos da FEAAC. É importante 

reconhecer o sucesso e entender como o empreendedor chegou até ele. 
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A segunda sugestão mais repetida na pesquisa foi a implantação de disciplinas 

voltadas ao estímulo empreendedor. Os alunos identificam a importância da formação 

empreendedora para uma carreira bem sucedida. 

Tornar o curso mais prático, através de aulas de campo e projetos 

extracurriculares, promover eventos voltados ao empreendedorismo, com cases e palestras de 

empreendedores de sucesso, foram sugestões que se repetiram e evidenciam o anseio de 

renovação e troca de conhecimento dos alunos entrevistados. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho apresentou um estudo que elucidou algumas questões em relação à 

adequação do ensino brasileiro, no que concerne à formação de empreendedores. Ponderou-se 

que fica cada vez mais clara a necessidade de os jovens serem incentivados e formados para o 

empreendedorismo, criando expectativas para um futuro melhor e um país com melhores 

oportunidades profissionais. 

Levando em consideração a problemática que orientou esta pesquisa: O Curso de 

Administração da Universidade Federal do Ceará (UFC) tem contribuído para a formação 

empreendedora na percepção dos alunos concludentes? Foi possível perceber que alunos 

querem fazer parte de um processo de mudança e buscam na formação do conhecimento a 

consolidação de seus planos.  

Observou-se a existência de uma janela aberta para o novo e de oportunidades 

surgindo, mas é preciso que cada indivíduo possa identificar tais benefícios no campo 

profissional, sendo a universidade um instigador para este profissional detentor do 

conhecimento e de estratégias. 

Ao aplicar o questionário junto aos alunos dos dois turnos do curso de 

administração, foi possível perceber uma disposição entre os alunos em discutir o tema. Certo 

aluno, inclusive, questionou se os resultados desta pesquisa iriam para a apreciação do reitor 

da universidade.  

Com a apresentação dos resultados do questionário aplicado em forma de 

gráficos, é possível identificar como os alunos têm percebido o ensino do empreendedorismo 

na sala de aula.  

Na análise dos resultados foi observado que os estudantes do curso de 

Administração, em sua maioria, não percebem o incentivo, por parte da faculdade, para serem 

empreendedores, necessitando de formação acadêmica que lhes desperte o conhecimento 

teórico e prático do empreendedorismo.  

Portanto o objetivo geral deste trabalho de identificar como o Curso de 

Administração da Universidade Federal do Ceará (UFC) tem contribuído para a formação 

empreendedora tomando como base os alunos concludentes foi alcançado. Podemos afirmar 
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que a amostra pesquisada apresentou um resultado desfavorável em relação à pergunta de 

partida do estudo aplicado.  

A partir das informações coletadas junto aos pesquisados, foi possível identificar 

que a UFC, especificamente, em relação ao curso de Administração vem desempenhando 

importante papel na formação profissional dos alunos, no entanto, ainda muito é preciso ser 

feito na área da educação de forma prática para despertar nos alunos a habilidade e 

criatividade empreendedora. 

A universidade necessita trabalhar como fonte de informação e formação de 

jovens empreendedores, conscientizando-os de sua realidade e potencial, para isso é 

necessário adaptar mudanças no currículo de alguns cursos como é o caso de Administração, 

trabalhando não apenas com a teoria, mas com a prática de ações que vão desde a implantação 

de uma empresa até seu gerenciamento.   

Assim, em observância a importância do assunto analisado, como se justificou o 

estudo, este resultado foi suficiente para responder aos objetivos geral e específico colocados. 

Tendo ainda levantado sugestões que permitem outros estudos para possíveis melhorias no 

ensino universitário que vise desenvolver o espírito empreendedor no corpo discente. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO COM ALUNOS DO CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

 

Turno: (   ) Diurno (  ) Noturno   

Sexo: (  ) feminino (  ) masculino  

Ano de formação:_________  

 

Leia cada uma das afirmações a seguir, tendo a sua Universidade (UFC - CE) em mente. 

Avalie cada afirmativa conforme ela se aplica ao Curso de Administração e escreva o 

número no início de cada frase. Use a seguinte avaliação:  

(1) Concordo totalmente  

(2) Concordo em parte  

(3) Indeciso  

(4) Discordo em parte  

(5) Discordo totalmente  

 

01. A Faculdade estimula seus alunos a montar seu próprio negócio.  

02. A Faculdade foi importante para minha formação empreendedora.  

03. A Faculdade costuma organizar visitas técnicas em empresas para ampliar o conhecimento 

dos alunos.  

04. A Faculdade se preocupa em conciliar o conhecimento teórico sobre empreendedorismo 

com a experiência prática.   

05. Recebi informações importantes sobre o tema Empreendedorismo na Faculdade.  

06. A formulação de estratégia é vista como um processo visionário em que os alunos são 

preparados para desenvolver sua experiência empreendedora.  

07. A Faculdade estimula e recompensa o comportamento empreendedor de seus alunos.  

08. O Curso de Administração da UFC busca a qualificação de empreendedores de sucesso 

com comportamento proativo.  

09. O trabalho em equipe é incentivado pela Faculdade para melhor prática do 

empreendedorismo.  

10. Os professores do Curso de Administração são motivados a orientar seus alunos para a 

prática empreendedora.  
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11. Os professores do Curso de Administração possuem habilidades para ensinar sobre a 

prática do Empreendedorismo.  

12. Os professores do Curso de Administração estimulam seus alunos a experimentação e 

riscos.   

13. Durante a faculdade desenvolvi projetos que me ajudaram a formar meu perfil 

empreendedor.   

14. Confio na formação que recebi para obter sucesso na minha profissão.  

15. Que sugestões você daria para que o Curso de Administração pudesse contemplar as 

aspirações do aluno que pretende colocar-se como empreendedor no mercado de trabalho? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


