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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar como o curso de Administração da Universidade

Federal Fluminense - Campus Volta Redonda, através de seu projeto pedagógico intluencia o

corpo discente na fOfiflação de características empreendedoras e os direciona a optarem por

uma carreira empreendedora, e tentar posterior a sua graduação a abertura de um novo

l1egócio ou 113. contil111idadede 11m enlpreel1dimento.

Para isso, primeiramente definiu-se o conceito do que é o elnpreendedorismo e qual é o perfil

do empreendedor através de pesquisa bibliográfica.. Partiu em seguida definir o perfil

empreendedor do aluno de Administração da UFF-VR e a preparação do curso no incentivo

ao empreendedorismo com alunos e docentes, através de pesquisa de campo baseada em

coleta de dados ·primários..Neste levantamento levantou quais são objetivos dos alunos em

cursar Administração, e se a fonnação e as disciplinas oferecidas no curso estão direcionadas

a formação e as exigências de um futuro empreendedor, além de quais as características

fundamentais, que os discentes possuem que foram e podem ser desen\lol\!idas pelos docentes

para a fonnação de um futuro empreendedor. Por fim, na conclusão do trabalho, a exposição e

a discussão dos dados e infonnações dos principais fatos encontrados na pesquisa, e concluiu-

se que a formação, o direcionamento e o encadeamento das disciplinas da Administração da

UFF - VR tem um fator de fundamental importância nas escolhas dos possíveis futuros

e.mpreendedores

Palavras-Chaves-Empreendedorismo,perfil empreendedor,projeto pedagógico empreendedor



ASTRACT

This paper aims to analyze how the course ofDirectors ofthe Federal Fluminense University

- Campus Volta Redonda, through her pedagogical intluences the student body in the

formation of entreprenelrrial characteristics and directs them to choose an entrepreneurial

career, and try to post graduation opening a new business or in the continuity of an enterprise.

To do this, first we defined the concept ofwhat is entrepreneurship and what is the profile of

the entrepreneur through a literature review. He left then define the entrepreneurial profile of

students of Directors of the UFF -VR and preparing the way in fostering entrepreneurship with

students and teachers through field research based on primary data col1ection. Raised in this

survey what are your aims in attending Board, and if the training and courses offered in the

course are aimed at training and the demands 01' a future entrepreneur, beyond which the

Íllndamental characteristics that the stlldents have, and may ha\le been be developed by

teachers for the training of a future entrepreneur. Finally to complete the work, display and

discussion of data and infonnation of the main facts found in the research and concluded that

training, guidance and sequencing of the disciplines of Directors of UFF - VR is a very

important factor in the choices of potential future entrepreneurs

Key Words - Entrepreneurship, entrepreneurial, enterprising educational project
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Formulação do Problema

Com a atual demanda de serviços e as novas proposições de mercado que se

desenvolvem em todo âmbito nacional, é notório que o crescimento de novos negÓCios swjam

em diferentes nichos de mercado. O questionamento esta em se todos esses negócios que

smgem, em diferentes ramos, têm um embasamento na formação acadêmica universitária.

O fenômeno do empreendedorismo, segundo Filion (1999) se explica por diversas

razões, mas decorre, sobretudo, na necessidade das pessoas de se prepararem melhor antes de

se lançarem no mercado por conta própria.

Segundo Domelas (2002), propiciar aos indivíduos educação específica voltada ao

empreendedorismo já vem sendo realizada por entidades, escolas e universidades brasileiras,

no que se refere à compreensão do perfil empreendedor, quem é esse individuo e como ele se

comporta.

Segundo pesquisas reali7adas pelo SEBRAE (2003),. no contexto das universidades

brasileiras, o desafio está em inserir o ensino do empreendedorismo como parte de

praticamente todos os cursos superiores oferecidos ..
A criação de um projeto pedagógico~ em qualquer Instituição de Ensino, torna-se um

balizador das concepções de ensino de um curso em especifico como também a espinha dorsal

na formação dos novos profissionais que estarão disponíveis no mercado.

Guimarães (2002) defende que a universidade pode atuar para o desenvolvimento da

postura do futuro empreendedor, em que, os componentes substantivos do projeto pedagógico

e· programa das disciplinas devem privile.giar a reunião de· infonnaçôes sobre o processo,

desenvolvimento de atitudes e valores~ adequação entre caracteristicas pessoais e
empreendedoras, e análise de oportunidades e de viabilidade de negócios.

Visto que para um indivíduo se tome um empreendedor, focado nas oportunidades do

mercado e nas necessidades de seus clientes em potencial, deve procurar maneiras de se
especializar e adquirir conhecimentos empíricos' para manter-se vivo a sua idéia ou

possibilidade de empreendimento.

As IES- Instituições de Ensino Superior vêm adequando seu conteúdo programático

para as mudanças constantes do cenário no mercado de trabalho e as novas possibilidades de

construção de empreendimentos. Dentro da concepção do empreendedor, as universidades, e



principalmente os recém fonnados administradores~ começam a enxergar a oportunidade e a

necessidade da especialização e do conhecimento para um melhor desenvolvimento do

empreendedorismo.

Segundo pesquisa nacional realizada em 2006 pelo Conselho Federal de

Administração (CFA) 46,03% dos entrevistados fonnados em Administração e profissionais

de Administração acham que o desenvolvimento da fonnação empreendedora na academia

deve ser vista como um novo conteÚdo nos cursos de Administração de país. Posterior a esse

questionamento vem o anseio pelo desenvolvimento de profissionais de Administração

formados para atuarem em micro e pequenas empresas (27,73% dos entrevistados apontaram

como essencial esta fonnação).

Diante dos fotos apresentados coube a seguinte pergunta: A formação acadêmica

oferecida pela Universidade Federal Fluminense- UFF- influencia ou está direcionada na

fonnação de novos empreendedores no mercado?

As hipóteses que nortearam o trabalho são as seguintes:

• Quais são as disciplinas ministradas e as metodologias aplicadas pelo corpo
docente do ClU"SO de Administração da Universidade Federal Fluminense no CampllS

Volta Redonda, que mais influenciam na formação, no desenvolvimento do caráter e

na idéia empreendedora dos acadêmicos? .

• Existe um pensamento da formação empreendedora no projeto pedagógico na

UFF-VR e esse projeto está em sintonia com a realidade os alunos de

Administração?

A compreensão do espaço no qual o possível futuro empreendedor se forma e do o

projeto pedagógico da instituição em que está inserido, ajuda ou não em seu desenvolvimento,

toma-se um análise importante para a compreensão desse questionamentos

1.1.Justifieativa

o estudo das questões empreendedoras e a definição de disciplinas que possibilitem o

desenvolvimento desta fonnação é importante para auxiliar na definição das estruturas

cwriculares do curso de Administração. Este é um tema recente que.vem sendo discutido por

estudiosos da áre~ particularmente em relação às percepções do graduando para as novas

oportunidades de mercado. Este estudo analisou questões que podem trazer auxilio no

direcionamento de uma melhor concepção e elaboração de ementas e disciplinas que ajudem

ria forlllação empreendedora.

2



A escolha do assunto empreendedorismo deve-se as concepções e apoios constantes de

linhas de crédito ao etllpreendedorismo por diferentes órgãos (Bancos públicos, privados,
BNDES), e se esse fato está alinhado às perspectivas acadêmicas e quais são os movimentos

existentes nas instituição, no caso a Universidade Federal Fluminense ao incentivo e

concepção dessa nova demanda de mercado.
O presente estudo foi motivado na percepção de como a academia percebe e interage

para a motivação e o desenvolvimento dos acadêmicos interessados em ter seu negocio

próprio e como as ementas estão direcionadas ao assunto empreendedorismo, e realmente tem

preparado os alunos para a montagem de seu negócio próprio.
O objetivo geral deste trabalho foi retratar como é o pensamento sobre o curso de

Administração da UFF-VR sobre o ensino elnpreendedor no que diz respeito à fonnação das

características empreendedoras trabalhadas pelos docentes junto com os graduandos do curso.

Como principais objetivos específicos temos:

• Levantar se as disciplinas ministradas no curso de Administração da
Universidade Federal Fluminense auxiliam para a formação empreendedora do

aluno, incentivando-o ao desenvolvimento do acadêmico voltado para CJllestões

empreendedor

• Identificar quais as disciplinas ministradas no curso de Administração da

Universidade Fedeml que permitem ao aluno desenvolver as competências

empreendedoras para projetar um futuro negócio.

• Relacionar quais são as competências empreendedoras necessárias para o

desenvolvimento de uma profissional em administração empreendedor.

• Levantar dados que possam ajudar os professores a pensar em uma renovação
da grade de curso de Administração que possa permitir a melhoria e o

direcionamento da formação empreendedora para o graduando em
Administração

• Levantar se o pensamento dos alunos e dos docentes está em sintonia em

relação às características empreendedoras desenvolvidas no curso de
Administração

3



l.3.DeHmitaçio

o estudo em questão pretendeu abordar se as disciplinas e a formação acadêmica
aplicada dentro de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) ajudaram no processo

de fonnação, desenvolvimento e assimilação por parte dos graduandos em administração, na
cidade de Volta Redonda, de características empreendedoras~

O presente estudo ficou restrito aos impactos diretos das. disciplinas em vigor no curso

de Administração que mais corroboram para a formação das competências empreendedoras e

mais especificamente nas possibilidades dessas mesmas criarem futuros empreendedores.

4



2 METODOLOGIA

o presente trabalho tratou de uma pesquisa que pretendeu avaliar quais são os fatores,

disciplinas e metodologias ministradas de fonna mais contundentes aos graduandos de

Administração, dentro de sua formação acadêmica, que podem influenciar desde o inicio do
curso à fase de conclusão de curso a delinear o propósito empreendedor, seu próprio

empreendimento, analisando quais são as questões dentro da vida acadêmica que podem

desmotivar o ímpeto empreendedor e quais são as novas idéias de empreendedorismo

vislumbradas para a realidade do cenário mercadológico.

Para levantamento dos dados primários e análise dos mesmos, foi elaborado um

instrumento de coleta de dados que buscou associar infonnações qualitativas e quantitativas

dentro do universo estudado. Quanto à natureza dos objetivos, este trabalho foi inicialmente

caracterizado como uma pesquisa exploratório - descritiva, e teve como objetivo principal

definir melhor quais são as disciplinas e novos questionamentos e anseios dos acadêmicos no

que tange disciplinas empreendedoras e das existentes nas grades curriculares. Quais são as

mais delineadoras de um conceito no âmbito acadêmico de influência e desenvolvimento a

idéias e praticas ao empreendedorismo e do pensamento empreendedor?

Além desse aspecto, evidenciar dentro desse prognostico se as tendências e projeções
das disciplinas de Administração estão condizentes a realidades do universo acadêmico da

IES pública e quais podem ser as novas concepções e difusores ao empreendimento e a novas

lógicas exigências mercadológicas novas concepções de exigências da demanda do mercado.

Posterionnente a pesquisa foi explicativa, procurando detalhar quais são as ligações

mais próximas entre a metodologia de ensino e a formação do pensamento empreendedor.

Quanto à amplitude e abrangência da pesquisa, foi realizada a partir de urna

amostragem por conveniência no universo (alunos do curso de Administração da

Universidade Federal Fluminense, relativos aos 6°, 7" e go período, e os professores do curso

de Administração) da instituição de ensino superior pública em Volta Redonda, em que a

pesquisa teve como foco os alunos da graduação de Administração.

2.1.lnstrumentos de Coleta de Dados

Para coleta de dados delineou-se a realização da entrevista, questionário e pesquisas

direcionadas tanto a acadêmicos como ao corpo de professores da Universidade Federal
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Fluminense. Foi utilizado como armazenamento base de. dados quantitativos e programação

de cruzamento para verificação de possfveis hipóteses o programa estatfstico SPSS 16.0
A entrevista foi realizada com os o corpo de professores acadêmicos da graduação do

curso que ministram a matéria ingressante antes do período letivo de 2008, pelo fato

direcionador e de cunho exploratório de verificação de grade curricular antes da atual em
vigor, para a verificação na aplicabilidade do conteúdo programático do curso de

Administração ..Posterior as entrevistas foi explicado ao universo entrevistado o real objetivo

do questionário e a sua importância, bem com o respeito e a discrição a sua opinião apontada.

O questionário coube de perguntas estruturadas e semi-estruturadas, teve perguntas

semi-estruturadas, para facilitar a quantificação e o foco da pesquisa.

Para Vergara (2009, p.52), questionário "caracteriza-se por uma série de questões
apresentadas ao respondente por escrito"~ sendo que pode ser classificado em aberto ou

fechado.

O questionário foi repassado a todo corpo de graduandos com possível chance de

conclusão do curso de Administração da Universidade Federal Fluminense, que tinham
previsão de formatura no curso até o período letivo de 2011~visto que o campo de atuação e

as possibilidades de respostas dependem de um número bastante significativo para

mensumção e formalização de hipóteses .. Formalizou-se inicialmente um questionário com
nove perguntas fechadas e uma possivel pergunta aberta para formalização e comparação dos

dados quantitativos

O levantamento documental foi efetuado através de material publicado por instituições

como SEBRAE, publicações do CFA e artigos relacionados ao assunto empreendedorismo,

dentre outras relacionadas, através de análise de relatórios, estudos e dados estatísticos

divulgados pelos mesmos.
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3 EMPREEENDEDORISMO: CONCEITOS E REFLEXÕES

3.1. Empreeodedorismo - conceitos

o conceito de empreendedorismo tem sido discutido em diversas áreas, e no meio
ac-adêmico, o teJ1DOtem ganhado maior força devido à realidade econômica brasileira e as
oportunidades do mercado, tanto o mercado de promlto quanto o de serviços.

Para Dolabela (2006) o empreendedorismo não é um tema recente e existe desde

sempre. Segundo o autor o termo deriva da livre tradução da palavra entrepreneurship, que

contem as idéias de iniciativa e inovação~ implicando numa fonna de ser~uma concepção com

o mundo, uma fonna de se relacionar. Dolabela cita ainda que o empreendedorismo não seja

uma ciência, mas é uma das áreas em que mais se pesquisa e publica, não existindo ainda

paradigmas e padrões estabelecidos, podendo muita coisa ainda ser dita sobre o assunto.

Domelas (2005) explica que o conceito de empreendedorismo tem sido muito

difundido no Brasil, e começou a ser estudado com maior intensidade no final da década de

90. O ator descreve que tal preocupação com o tema deve-se à criação de pequenas empresas

duradouras e a necessidade da diminuição das altas taxas de mortalidade desses

empreendimentos.
,
E fundamental para a compreensão do termo empreendedorismo conhecer a definição

feita pelo economista francês Jean-Baptiste Say (1897), que no início do século XIX

conceituou o empreendedor como o indivíduo capaz de mover recursos econômicos de uma
área de baixa para outra de maior produtividade e retomo ..

Mas para discutir sobre o conceito de empreendedorismo para concepção moderna,

principalmente para a compreensão acadêmi~ não se·pode deixar de· citar Schumpeter, que

no século XX deu as maiores contribuições pam o conceito do empreendedorismo,

principalmente por sua teoria da destruição criativa, em que sustenta que o sistema capitalista

progride por revolucionar constantemente sua estrutura econômica: novas finnas, novas

tecnologias e novos produtos substituem constantemente os antigos.
Como a inovação acontece em muito por necessidades extremas, à economia

capitalista está, de forma natural e S3lldável, sujeita a ciclos de crescimento e implosão. Essa

teoria econômica vai de encontro ao pensamento empreendedor, em que a análise da realidade

dos anseios sociais, o empreendedor deve quebrar alguns paradigmas para encontrar seu lugar

no mercado, explorando inovações mercadológicas, visualizando o que acontecem em um
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espaço de tempo na economia vigente e onde· essas mudanças econômicas impulsionam a

realidade social capitalista.

Ponto culminante para. se discutir sobre a questão empreendedora e o que leva a um
pedil empreendedor, vem da fonnação, no caso a formação ministrada nas academias de

Administração. Esse questionamento mostra o principio de uma formação das universidades e

como ela na realidade brasileira tem preparado o universitário para o mercado de trabalho.

Segundo Dolabela (1999), o ensino l.miversitário brasileiro, incluso os cursos de

Administração no pais, sempre esteve voltado à fonnação de empregados: Em suas próprias

palavras o autor define:

"Nos cursos de Administração de empresas o currfculo édirigido principalmente para
a formaçAo de gerentes, e 8 abordagem de ensino elege a grande empresa como
tema central, ignorando como regra o estudo da pequena empresa. Em todos os
cursos universitários a -cultura- do ensino pressupõe que o aluno esteja à busca de
uma qualificaçêo que lhe garanta um emprego (DoIabeJa~1999, p,33),"

Devido à formação trabalhista do país~ grande parte da formação acadêmica da

Administração foi direcionada pam o ramo industrial, entre as décadas de 50 a 70, voltando

sua força de trabalho as implantações de indústrias de base como metalurgia, siderurgia e

agroindustriais, do que um ensino direcionado a formação empreendedora, de inovação ou

comercial.

Para falar de empreendedorismo, cabe o entendimento que o assunto não se trata de
questões apenas voltada a visão na criação e abertura de novos negócios, trata-se também da

formação e na criação de valores a uma sociedade ou público-alvo em que se que atingir .
..-.

Sobre esse ponto de vista Bom Angelo (2003; p.23), tem a seguinte definição sobre o

empreendedorismo:"é a criação de valor por pessoas e organizações trabalhando juntas para
implementar uma idéia por meio da aplicação de criatividade, capacidade de transformação e
o desejo de tomar aquilo que comumente se chamaria risco»

Considerando tais conceitos, Domelas (2005), declara que o momento atual pode ser
chamado de a "erll do empreendedorlsmo", pois os e1npreendedores eliminam barreiras

comerciais e culturais~ encurtam distancias ~renovam conceito~ quebram paradigmas e geram

empregos e riqueza para a sociedade. Essa questão do momento do empreendedorismo muito

se dá por parte da procura de novas fonnas de trabalho e prestações de serviços.
Dentro da concepção de empreendedorismo, é importante citar, a idéia do

empreendedorismo corporativo, que trata da fonnação do empreendimento dentro de uma



empresa estruturada. Guth & Ginsberg (1990)~ definem que. o empreendedorismo corporativo

passa por dois fenômenos: "Empreendedorismo corporativo envolve dois tipos de fenômenos
e de processos que os cercam: 1) o nascimento de novos negócios dentro de organizações
existentes, isto é, inovações internas; e 2) a transfonnação das organizações através da

renovação das áreas-chave sobre as quais a empresa é sustentada, ou seja, renovação
estratégica ...

Abordagens e visões sobre o empreendedorismo são diversas, isso devido à formação

acadêmica do pesquisador e em que ponto o assunto está sendo abordado. Dentre essas visões,
e importante citannos três conceitos sobre o que se trata o empreendedorismo:

3.1.1. Empreendedorismo na visão dos Economistas

De acordo com Reynolds, (1997); Sc.humpeter, 1934 (apudCHIAVENATO, 2008) "o

empreendedorismo tem origens a partir dos séculos xvm e XIX~ com as idéias dos

pensadores econômicos que defendiam a influencia das ações da economia sobre as forças do
livre mercado e da concorrência, promovendo a inovação e o desenvolvimento econômico."

Segundo Mariano (2008) os estudiosos da economia como Richard Cantilio~ no sec.
xvm, e o Frances Jean Baptiste Say, no sec~XlX foram alguns dos primeiros a identificar a
importância dos empreendedores para o sistema produtivo~ destacando suas habilidades de
detectar as oportunidades a cada mudança no contexto do mercado, bem como para assumir

os riscos de um empreendimento contnbuindo para o desenvolvimento econômico. O autor

ainda destaca o economista Schumpeter, como o principal representante da visão econômica

do empreendedorismo, pois ele atribui ao empreendedor o conceito de destruidor criativo ou
construtivo, impactando na economia gerando progresso e desenvolvimento.

De acordo com Moeller (2002) alguns economistas como Hoselitz e Casson viam aos
empreendedores como pessoas que buscavam oportunidades de maneira sistemática,

assumiam riscos nessa busca por inovações e diante desse ambiente, muitas vezes incerto, eles
demonstravam grande tolerância .. Moeller (2002, p ..28) cita ainda que "Os economistas por
não aceitarem os modelos não - quantificáveis acabavam por limitar seus estudos e,
conseqüentemente, uma melhor compreensão do empreendedorismo. Devido a isso, o

empreendedorismo acabou se voltando -maispara os aspectos comportamentais, e dessa forma
conseguiu obter um conhecimento mais aprofundado a respeito dos empreendedores. ~~
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3.1.2. Empreendedorismo na vislo da Administraçlo

De acordo com Mariano (2008, p_ 70) "sob o ponto de vista da Administração, o

empreendedorismo é visto como a capacidade de realizar mudanças e mover-se em relação ao

novo."

novarum cupides - ansioso por coisas novas7 o qual sempre esta buscando a mudanç~ reage a

ela e a explora como sendo uma oportunidade". Pois os mesmos criam valores novos e
diferentes, desenvolve novos produtos e serviços a partir da conversão de recursos já

existentes, mesmo que para isso tenba que modificar ou descartar conceitos já estabelecidos.

Domelas (2005) ao comentar sobre o surgimento do empreendedorismo e suas fases

relata que os empreendedores foram nonnalmente confundidos com os administradores como

aqueles que organizam, planejam, dirigetn e controlam as empresas, sendo que o papel do
empreendedor vai mais além do administrador.

Além dessas atribuições, os empreendedores possuem caracteristica e atitudes que os

diferenciam dos Administradores tradicionais, voltados sua força de trabalho e organizações

tradicionais. O empreendedores são visionários, deteJ1Jlinados e dinâmicos, sabem explorar ao
máximo as oportunidades, são dedicados, otimistas e apaixonados pelo que fazem

independentes, constroem seu próprio destino, possuem bons relacionamentos pessoais

(networldng), possuem conhecimento do ramo de negocio em que atuam, assumem riscos
calculados e criam valor para a sociedade.

3.1.3. Empreendedorismo na visio da Psicologia e da Sociologia

A corrente da Psicologia, que é composta pelos comportamentalistas, por sua v~

voltou sua atenção para o estudo do indivíduo empreendedor~ de seus aspectos atitudinais e de
suas ações, hábitos e atividades que o caracterizavam. No fim dos anos 60, David McClelland

(1961), um renomado psicólogo da Universidade de Harvard, conduziu suas pesquisas na área
de empreendedorismo, identificando um forte elemento psicológico que camcterizava os
empreendedores bem-sucedidos: a ''motivação por realizações" ou um "impulso para
aprimoramentos". Isso resultou em urna abordagem do empreendedorismo como um conjunto
de comportamentos e práticas que podem ser observadas e adquiridas.
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A abordagem comportamentalista do empreendedorismo sugere que tais

comportamentos e práticas podem ser significativamente fortalecidos nos individuos por meio

de treinamento.

Pesquisas realizadas durante cinco anos por duas eJllpresas norte-americanas de

consultoria em administração - Management Systems /nternational (MS!) e McBer &

Company - para a United States Agency for Intemational Development (USAID) indicaram
que existem dez competências pessoais empreendedoras (CPEs) fteqitentemente

demonstradas por empreendedores bem-sucedidos em diversos pafses pesquisados.

As dez competências pessoais empreendedoras (CPEs) são identificadas por

McClelland:

• Busca de oportunidades e iniciativa
• Persistência
• Aceitação de riscos
• Exigência de eficiência e qualidade
• Comprometimento com o trabalho
• Estabelecimento de metas
• Busca de informações
• Monitoramento e planejamento sistemático
• Persuasão e rede de contatos
• Independência e autoconfiança

3.2. Ensino de empreendedorismo

3.2.1. Perfil do empreendedor

Para entendermos a questão empreendedora e sua aplicabilidade como conteúdo
prOgratllátiCOao que diz respeito a ações empreendedorasy cabe o questionamento dado por

Bertero (2006) sobre a tipologia dos perfis de formação acadêmica existentes no curso de

administração, já que a formação do administrador as opções não são tão claras diante suas

perspectivas. O autor cita três perfis separados de administradores ou gestores no que tange

sua fonnação:
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•"Burocrata": se prepara num processo normal de esooIarizaçAo; possui adesAo à
formalidade, como algo que pode ser ensinado e de fácil assimitaçAo; é ·
objetivo e previsívef; congrega o interesse coletivo e é predominantemente
administrador;
•-Empreendedor"': tem visão. aproveita" oportunidades; possui a capacidade de
perceber o que fazer e como encontrar espaços num mercado que à maioria parece
saturado; comunicar a visAo a quem estâ sob sua liderança;
•-Homem de negócios-: possui habilidades sociais e de comunicaçAo; vê a
motivação, clima, equipes de trabalho como ferramentas para melhoria do
desempenho e aumento da competitividade ..(Bertero.2006. p.45)

Domelas (2005, p.29) em seus estudos sobre o empreendedorismo cita o fato de que

há alguns anos pessoas que não possuJam o perfil empreendedor eram desencorajadas a

empreender, pois estavam ''fadadas ao fracasso". Porém com a popularização do tema e os
diversos estudos realizados nesta áre~ hoje se percebe que isso não passa de mais um mito

sobre o empreendedorismo. O próprio autor Cita:"(H.) o processo empreendedor pode ser

ensinado e entendido por qualquer pessoa e que o sucesso é decorrente de uma gama de
fatores internos e externos ao negocio, do perfil do empreendedor e de como ele administra as
adversidades que encontra no dia-a-dia de seu empreendimento~"

O empreendedor apresenta alguns perfis que denotam sua capacidade de gerir seu

negÓCio próprio. Maximiano (2006, p.4) mostra as características essenciais do perfil

empreendedor segundo a perspectiva comportamentalista: Criatividade e capacidade de
implementação; Disposição para assumir riscos; Perseverança e Otimismo e Senso de

independência.

Capacidade de Implementação

Criatividade

Senso de Independência

Perseverança EMPREENDEDOR

Disposição para assumir riscos

Figura 1 - Principais traços. de comportamento empreendedor
Fonte: Maximiano - AdministraçAo para Empreended~ fundamentos da criaçIo e da.gestlo de novos negócios.

Ponto de análise para a compreensão do empreendedorismo esta na quebra dos
paradigmas no oferecimento de produtos e senriços as novas proposições e exigências dos

clientes, cada vez mais modificadores de perspectivas do mercado. Para tal, o empreendedor
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deve se finnar na inovação para abrangência de· novos negóc.ios envolvendo tanto produtos
quanto serviços. Takahashi (2007) reforça o conceito de inovação citando:

inovação também diz respeito â novidade ..Assim. podemos caracterizar graus de
novidade em relação às mudanças, A inovaçio incrementaI trata de melhoramentos
em produtos já desenvolvidos; portanto, possui t.m baixo grau de novidade. A
inovaçAo radical possui uma nova base- _, proporciona desempenhOs
superiores e diferenciados e transforma o modo como pensamos e utilizamos as
soluÇôes existentes; possui um alto grau de novidade.- (Takahashi, 2007, p.23)

Para a entrada no mercado de produtos e serviços, o empreendedor deve ter em mente

que a abertura de um negÓCionão se deve apenas a uma idéia, sem um estudo de viabilidades

e direcionamento de seu empreendimento. Para o desenvolvimento e a sustentabilidade do

negócio no cenário mercadológico, deve-se analisar quais as competências e quais as

vantagens que o empreendedor ou seu empreendimento têm de melhor e que possam se
reproduzir no mercado competitivo. Porter (1989) cita a respeito da vantagem competitiva~

"A vantagem competitiva nAo pode ser compreendida observando-se a empresa
como um todo. Ela tem sua origem nas inúmeras atividades distintas que uma
empresa executa no projeto, na produção, no marketing, na entrega e no suporte de
seu produto. Cada uma dessas atividades pode contrlbufr para a posíçao dos custos
relativos de uma empresa, além de criar uma base para a diferenciaçãoc (..c..) A
diferenciaçAo pode originar-se de fatores similarmente diversos. inclusive a
aquisiçao de matéria-prima de afta quafrdade, um sistema ágif de atendimento a
clientes ou a um projetodo produto superior. \Poder, 1989)

Dentro desse aspecto, o processo empreendedor é de suma ímport&1cia à compreensão
dos fatores que estão associados com os maiores níveis de atividades empreendedoras.

Domelas (2003) denota os pontos cruciais para a formação e o desenvolvimento de um
empreendedor no mercado:

1. percepçao da oportunidade
~ Fatores sociais 8 culturais
3. Educação (segundo grau e universitário)
4. Participação das mulheres
5. Experiência
6. Suporte financeiro para startups (DorneIas; 2007 p.29)

Dentro das concepções do que se trata uma pessoa empreendedora, existem defensores

da concepção que o indivíduo nasce com pontos positivos ao empreendedorismo, o

empreendedor nato, que nasce com características necessárias para empreender com sucesso
todas as suas idéias, independente de quais sejam.



Porém, como todo empreendedor, também se trata de um indivíduo social, com

influências no contato diário e influenciando o ambiente em que está inserido. Sua formação

empreendedora pode ter inicio pela influência familiar, formação acadêmica e no

desenvolvimento prático no dia-a-dia de suas tarefas.
Dolabela (1999,p.12) defende que para o aprendizado do empreender, toma-se

necessário um comportamento pró-ativo do individuo. Segundo o autor, 'aprender a pensar e

agir por conta própria, com criatividade, liderança e visão de futuro, para inovar e ocupar o

seu espaço no mercado, transfonnando esse ato também em prazer e emoção".

Para um individuo ter a idéia de se tomar um empreendedor, e entrar no mundo dos

negócios, algumas características são decisivas ·para essa tomada de decisão. Segundo a
definição do SEBRAE (2009), as características são:

•Busca de oportunidades e tomar a iniciativa;
•Correr riscos calculados;
•Exigir qualidade e eficíêncía;
•Ser persistente;
•Ser confiante;
•Ser comprometido;
•Buscar informações;
•O estabelecimento de metas;
•O planejamento e monitoramento sistemático;
•A persuasão e manter uma rede de contatos;
•Ser independente e autoconfiante (SEBRAE 20(3),

A concepção do empreendedor é diversificada em relação ao tempo e ao ponto de

analise de cada autor. Schumpeter (1949) define o empreendedor como o direcionador da

destruição criativa. O autor cita:

"O empreendedor é aquele que destrói a ordem econOmica existente através da
introduçao de novos produtos e serviços, peJa criaçAo de novas fonnas de
organizaçAo ou pela exploração de novos recursos materiais" (Schumpeter; 1949)

Filion (1999) estabeleceu um modelo de quatro fatores fundamentais para a ação de

um individuo que queira toma-se ação seja empreendedora (visão, energia, liderança e

relações), visando à fonnação do profissional empreendedor. Dentro dessas quatro fatores,

destacam-se como principal característica as relações. O autor defende que se obtêm
conhecimentos fundamentais e necessários dentro de uma estrutura de mercado: informações
necessárias para a tomada de decisões e o conhecimento da realidade do mercado.

Entre todos os conceitos sobre as principais características do empreendedor, a que

talvez melhor resuma e explique as características de um empreendedor de sucesso está na
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concepção de Domelas (2003). O autor cita 15 características importantes do individuo que

tem a probabilidade de se tomas um empreendedor de sucesso. São elas:

•sao visionários;
•Sabem tomar decisões;
•São indiVIduas que fazem a diferença;
•Sabem explorar ao máximo as oportunidades;
•São determinados e dinâmicos;
•São dedicados;
•São Otimistas e apaixonados pelo que fazem;
•São independentes e constroem seu próprio destino;
•Slo líderes e formadores de equipes;
•São bem relacionados (nelWorking);
•São organizados;
.810 Pfanejadores (Planejam, planejam,planejam);
•Possuem conhecirnen1o;
•Assumem riscos calculados;
•Criam valor para a sociedade (Domelas 2003);

3.2.2. Histórico da disseminação do ensino empreendedor DO Brasil

o pensamento empreendedor e da disseminação de seu conhecimento em
universidades no Brasil teve um início tardio, em comparação aos Estados Unidos que teve o

início de disciplinas em praticas empreendedoras em 1947 na· Escola. de Administração de

Harvard (KATZ, 2003 Henrique & Cunha, 2008), devido ao seu processo de industrialização

de base só iniciado na década de 50~assim processos pedagógicos relativos à Administração

mais direcionados ao controle e as indústrias de base. O ilJtpulso real ao conhecimento

empírico do empreendedorismo como fonte de conhecimento e área de pesquisa dentro dos

cursos de Administração se deu na década de 90~Segundo Henrique & Cunha (2008, p~118) a

disseminação dos cursos de Administração no Brasil e conseqQentemente disciplinas com o

cunho do empreendedorismo ou prática empreendedora na Administração chegou à quantia de

1.941 cursos com cerca de 110 habilitações e mais de 38 mil coneluíntes no ano de 1998.

O Quadro Iabaixo ilustra a evolução do empreendedorismo nas universidades e curso
de pós graduação no Brasil desde sua fundação, na Fundação Getulio Vargas, em 1985:

, ~, ~
IHSTORICO DO EMPREENDEDORlSMO EM CURSOS DE GIlADUAÇAO E POS-GIlADUAÇAO

ANO INSTITUIÇÃO CURSOS

Escola de Administraçlo de O curso foi estendido para a graduaçIot
1984 Empresas da Fundação Getúlio sob o nome de Criação deNovosNegóci~

V; SIoPaulo Fi ao deEm dedores
Criaçlo de Etllpt"su - ctmJOde graduaçlo I

1984 Universidade de São Paulo - FEAlUSP I

em Adminilit.:"" .:I.



Criaçlo de Empresas e Empreendedorismo
1985 Universidade de SIo Paulo - FEAlUSP de Base T~ no Programa de PÓ6Y-

G ~
_ét em AdministJaÇio

CIAOE - Celltro Integrado de Gestão
1989 FOI1DIÇIo de EmpreendedoresEm•.....__ dedora

DepartamenU> de Informática da

1992 Universidade Federal de Pernambuco Criaçlo do CESAR - Centro de Estudos e
e Fundação de Apoio à Ciência do Siatauas Awnçados do Reci&
Estado de Pernambuco (FACEPE)

Metodologia de ensino de

1993 Programa Sotlex do CNPq - UFMG
empreendedorísmo~ofer~ída no çUJ'S() de
graduaçIo em Cifacia da ComputaçAo da

UFMG
Departamento de Informática da CESAR aia uma pré-ineubadom voltada para

1995 Univenridade Fedeml de Pernambuco ~et05 dee~de IOftw3R1 que
e Fundação de Apoio à Ciência do mais tarde bausfoullou-se no Recífe-Beat,
Estado de Pernambuco.(FACEPE inserido no p.& Softex

Escola Federal de Engenharia de Criaçãodo CEFEl- Centro Empresarial de
1995 Formaçioltajubá, em Minas Gemia - EFEI

E~.ar"
..J. ..J ._ de ltajubá

Universidade de Brasília - UNS
Criação da.Escola de Empreendedores com o

1995
IUW';U do SEBRAE-DF

CESAR - Centro de Estudos e Sistemas Avançados do CESAR - Centro de &tudos e Sistemas Avançados do Recife -
Disciplina de ensino de oS. oS. ~

'f) no curso de graduaçio em
1996 Recife - Disciplina de ensino de empreendedorismo no ..

Cíencia da Comput:açiocurso de graduação em Ciência da Computação

1996 O Programa Softex, criado pelo CNPq - Socíedade Softex Imp1antaçlo de dois projetos: o Gênesís!t na área de í~
universitária~ e o $()/'í.nUf '. na ámI de ensino de empreendedorismo

1996 PUCIRIO Criação do Instituto Genesís para a inovação e ação ~ . .1.
EH~

lEL-MG~ FUMSOFT, Seaetaria de Estado de Ciência e Lançamento do Programa REUNE, Rede de Ensino Universitário de
1997 EmpreendedorismoTecnologia e Fundação João Pinheiro e SEBRAEIMinas

Nacional Lançamento do Programa REUNE-Bmsíl~ expandindo a
199& CNI-lEL e SEBRAE filosofia da rede univemitária de ensino de --'c .3 .3 ~.._ .....para

todo o pais
1998

CapItulo Bmsileiro do ICSB, Interna/iona/ Coumi/ for Prognunas nacionais de empreendedorismoSIna/I Busines.ç

1999 Várias Instituições Brasileiras Atinge-se um público de cerca de 8.000 alunos DO ensino de
eml:'.I~udedori8mo

QUADRO 1: Histórico do _ emeumos de gmduaçIo e Pós-Gmduaçlo
Fonte: Adaptado de DoIabela (1999), Degen (1998) e Pardini e Paim (2001) ..Apud Henrique & Cunha (2008)

Vale o questionamento de que mesmo com o pensamento pedagógico do

empreendedorismo sendo implantado nas universidades, ele é inserido no campo

administração como uma subárea, e nos últimos anos está sendo estudado como campo

específico de conhecimento, porém com seus conceitos e metodologias ainda em fase de

consolidação e formação, sem haver um consenso dentre os autores (HENRY; HILL; LEITH,

2005).

3.2.3. Razões do ensino empreendedor DO BrasD

A relação ensino - aprendizado nas IES sofreu mudanças, mudanças essas motivadas
pelas novas forças de trabalho, a emergente mudança no cenário do mercado nacional e a

constante necessidade de clientes em diferentes nichos de mercado, solicitando por inovações,

sejam elas relacionadas a serviços ou a produtos. Dentro dessa nova fonnulação, torna-se
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importante o q\.lestionamento e a discussão sobre a importância do ensino empreendedor nas

lES nos cursos de Administração. Dolabela (2006) aborda 10 razões para o ensino do

empreendedorismo ,nas universidades:
1.. Alta taxa de mortalidade infantil das empresas~ No mundo das empresas
emergentest a regra é faitrt e não ter sucesso~ De cada três empresas criadast duas
fecham as portas" As pequenas empresas (menos de 100 empregados) fecham
mais: 99% das falências são de empresas pequenas. Se alguns têm sucesso sem
qualquer suporte, a maioria fracassa, muitas vezes desnecessariamente. A criação
de empresas é indispensável ao crescimento econõmioo e ao desenvolvimento
social.
2.. Nas últimas décadas~ as relações de trabalho estão mudando.. O emprego dá
lugar a novas formas de participação. As empresas precisam de profissionais que
tenham visão globat do processo, que saibam identificar e satisfazer as
necessidades do cliente ..A tradição do nosso ensino~ de formar empregados nos
níveis universitários e profissionalizantes, não émais compatível com a organização
da economia mundial na atualidade
3. Exige-se hoje, mesmo para aqueres que vão ser empregados, um arto grau de
"empreendedorismo". As empresas precisam de cofaboradores que, afém de
dominar a tecnologia, conheçam também o negócio, saibam auscultar os clientes e
atender às necessidades delesr possam identiftcar oportunidades e mais: buscar e
gerenciar os recursos para viabilizá-las~
4. Metodorogia atuar inadequada para formar empreendedores;
5. Instituições de ensino estão distanciadas dos "sistemas de suporte", isto é,
empresas, órgãos públicos, financíadores, associaÇÕesde classe, entidades das
quais os peqUéncs éti'ipfééndedotéS dépMdétn pata sobrêviVér, Ag relações
universidade/empresa ainda são incipientes no BrasUc
6. Cultura. Os varores do nosso ensino não sinalizam para o empreendedorismo.
7. A percepção da importância da PME (Pequena e Media empresa) para o
crescimento econômico ainda é insuficiente;
8.. A cultura da IJgrande empresa» t que predomina 00 ensino ..Não há () hábito de
abordar a pequena empresa. Os cursos de administração. com raras exceções. são
voftados para o gerenciamento de grandes empresas.
9. Ética. Uma grande pr~ no ensino do empreendedorismosão os
aspectos éticos que envolvem as atividades do empreendedor.. Por sua grande
influência na socledade e na economia~ é fundalnentaf que os empreendedores -
como qualquer cidadão - sejam guiados por princIpios e valores nobres.
10. Cidadania. O empreendedor deve ser alguém que apresente afto
comprometimento com o meio ambiente e com a comunidade, dotado de forte
consciência social. (Dolabela 20061 pc 55)

Domelas (2005) defende que o contexto atual é propicio ao surgimento de um número

cada vez maior de indivíduos empreendedores, sendo este um motivo para a difusão do ensino

empreendedor ter se tomado prioridade em diversos países~ incluindo o Brasil, com a

crescente preocupação de escolas e universidades a respeito do assunto, por meio da criação

de cursos e matérias especificas de empreendedorismo.

A tangibilidade do valor do ensino empreendedor está também em unir toda a sua

potencialidade de seu conhecimento empírico ao seu conhecimento tácito do mercado que se

quer estar incluído. Por isso, cabe ao graduando de Administração, além do conhecimento

adquirido junto a sua formação ao longo do curso, estar ciente da realidade que o cerca.

Filion (1999 p. 11) sobre o assunto fala: ~~Quantomais completo tor o conhecimento

do empreendedor e, ainda, sua imagem e entendimento de um setor de negócios, tanto mais
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realista será sua visão"_ O autor ainda cita a capacidade intelectual e o nível de instrução do

empreendedor, a posição ocupada quando a infonnação ftlj adquirida e a razão dessa

aquisição, o quanto o empreendedor conhece o setor e, finalmente, o tempo gasto para se

inteirar sobre o setor, como fatores relevantes para- a fommção do processo empreendedor.

Sobre o ensino de empreendedorismo Dolabela (2006~ p~25) argumenta: ''Não é

possível transferir conhecimentos empreendedores, porque o empreendedorismo não é um

conteúdo cognitivo convencional.n, ainda também argumenta que: "Nesse sentido, não é

possível ensinar, mas é possível apreender a ser empreendedor, desde que através de um

sistema bastante diferente do ensino tradicional. Em outras palavras: deve estar na educação

básica, ser oferecidos para todos os alunos."

3.3. Empreendedorismo e a formação do Administrador

3.3.1.Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Administração- Diário

Oficial da União

Dentro dos conceitos do projeto pedagógico de um curso de Administração, um ponto

que importante na disseminação do empreendedorismo nas cadeiras dos cursos, cabe na

averiguação do DOU- Diário Oficial da União, sob os aspectos da resolução n°. 4, de 13 de

julho de 2005, que cita dentre praticas e as designações e competências do curso. Dentro

dessa resolução ficam delineados nas questões do projeto pedagógico, pontos que apóiam às

práticas as disciplinas administrativas que auxiliam a futurdS práticas empreendedoras~ que

estão nas seguintes citações do inciso 1, que cita:

• I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções
institucional, pofitica, geográfica e soeial;
•n - condições objetivas de oferta e a vocação do curso;
• IV - formas de raalizaçlo da interãfSCiplinaridade;
•X - concepção e composição das atividades comptementares; (DOU; 2005 p3)

Dentro dessa concepção, questões que possam apoiar o aluno no desenvolvimento de

suas capacidades empreendedoras estão diretamente ligadas à fonnação de grades curriculares

que dêem a opção para a fonnação de um negócio próprio.

Otltro ponto citado no DOU que apóia ações acadêlllicas a idéia do ensin

empreendedor por parte dos docentes de um curso de AdministrdÇãt}~ está no artigo 3~..-,----

cita:



Art. 3° O Curso de Graduação em Administração deve ensejar, como perfil desejado
do formandot capacitação e aptidão para compreender as Questões cientificas,
técnicas, sociais e econOmicas da produçêo e de seu gerenciamento, observados
nfveis graduais do processo de tomada de decisão, bem como para desenvofver
gerenciamento qualitativo e adequado revelando a assimilação de novas
informações e apresentando ftexibifidade intelectual e adaptabifidade
contextuatizada no trato de situações divefSaSl presentes ou emergentes~ nos vários
segmentos do campo de atuaçao do administrador, (DOU~2005~p..2)

Em relação ao questionamento dos campos emergentes e segmentos de campo de

atuação do administrador, existem pontos que levam um corpo pedagógico a

impulsionarem o desenvolvimento empreendedor, no que diz respeito às vantagens

direcionadas ao empreendedor.. h-iaximiano (2006) cita. três vantagens de ser um

empreendedor:

1. Autonomia-Independência para tomar decisões sêo provavelmente às maiores
vantagens do empreendedor
2. Desafio- Para muitos empreendedores, o desafIO de iniciar um negócio é fonte
de entusiasmo
3. Controle Financeiro - O controle sobre o negócio e conseqüentemente, sobre
seus rendimentos ê outra vantagem importante do empreendedor. (Maxirniano,
2006,p 7)

3.3.2. Projeto Pedagógico de Administração - Formação curricular no auxilio do

empreendedorismo

Envolvendo as questões educacionais do curso de Administração, no que se retere ao

perfil de fonnação do egresso, na contextualizaçào de transformação para a formalização e

realidade de trabalho, tanto para a formação empreendedora quanto para as forças de trabalho

tradicionai~ a.proposta. edllcacional qlle melhor se adapta. para. 3. capacitação dos gradllandos

trata-se da fonnação generalista de especialização.

A formação generalista trata-se do profissional que possui uma forte especialidade

conhecendo as implicações do que ele faz para toda instituição o qual está inserido, de fonna

interconectada.

Andrade e Amboni (2002) reterem-se às questões do pertil de ensino generalista

especializado, contextualizando:
o perfil do generalista especializado pressupõe:

•A intemafização de valores de responsabilidade social. justiça, ética profissional;
•A formação humanística e visão global que o habilite a compreender o meio sociatJ
potitico, econômico e cultural em que está inserido e a tomar decisões em um
mundo diversificado e interdependente I



•A formaçao técnica e cientffica para atuar na administraçao das orga iza e
desenvolver atividades especificas da prática profissional;
•A competência para empreender ações, analisando criticamente as organiza es
antectpando e promovendo suas transformações;
•A capacidade de atuar de forma interdisciplinar;
•A capacidade de compreensão da necessidade do continuo aperfeiçoa e
profissional e do desenvolvimento da autooonfiançar (Andrade e Amboni 2on.2~...
23),

A fonnalização do processo de ensino generalista especializado vem de encontro com·

ao fomento do processo de ensino empreendedor, já que sua abrangência na preparação do

profissional em Administração as características de ensino e na concepção do projeto

pedagógico brasileiro instaurado pelo CFA, a instauração da metodologia empreendedora têm

que quebrar certos paradigmas educacionais, como somente a reprodução do conhecimento,

as forças de trabalho tradicionais onde o administrador atua, e a falta de visão a inovações.

No Brasil a concepção de educação empreendedora, venl tomando corpo. Empresas de

diferentes ramos \lêm colocando em prática o pensamento do empreendedorisrno corporativo

para o seu desenvolvimento, abertura de novas possibilidades de mercado e criação de novos

~âj]samentos administrati\,1oSde gestão e ino\!ação. Segundo Barringer e Bluedom (1999,

apudHenrique &Cunh~ 2008) citam que:

o empreendedorismo corporativo é um fenômeno de comportamento no qual todas
as empresas se posicionam dentro de um continuum que se enquadra de altamente
conservador a altamente empreendedor. Empresas empreendedoras sêo tomadoras
de risco, inovadoras e proativas, enquanto empresas conservadoras são adversas
ao risco, menos inovadoras e adotam o "esperar pra ver". O posicionamento da
empresa neste continuum ê chamado de intensidade empreendedora, que vai atuar
como um termômetro da capacidade competitiva da organização dentro de um
ambiente turbulento, (Bamnger e Btuedom~ 1999,. apud Henrique & Cunha, 2008,
p.115)

o posicionamento das IES - Instituições de Ensino Superior, em relação ao mercado

de trabalho, cada vez mais enxuto, e diante ao grande nÚInertl de profissionais de

Administração que se formam a cada ano no curso, estão na busca da inserção do ensino de

elllpreendedorismo nos diferentes campos de educação.. Henrique & Cunha (2008) fazem

referencia a esse fenômentl;

"... um dos caminhos que poderiam ser e vem sendo tnlhados na busca de inserçêo
das IES e universidades na sociedade atual seria Os prover suas grades
curriculares da graduaçêo e, mais recentemente ainda, da pós-graduaçêo (Jato e
strictu sensu) com o en8tno de empreendedorismo em conjunto com as práticas
didático-pedagógicas mais recomendadas para essa abordagem. Essa mudança
acarretaria em lançar no mercado não mais simpfes administra-dores prontos para
gerenciar grandes corporaç6esJ e sim pessoas arquitetadas de conhecimentos para
estarem aptos a abrir um negócio, um empreendimento, assim como buscar
inovações dentro das empresas em que trabalham, atuando como intra-



empreendedores e contribuindo para a contínua inserção e sobreVivência das
organizaÇÕes dentro de ambientes cada dia mais complexos" (Henrique & Cunhat
2008 p~116,)

3.3.3. A diferenciação do empreendedor e do administrador

o Empreendedorismo~ mesmo sendo ministrada como uma disciplina em separado nos

cursos de Administração ,,"aialém de um conceito puro. Cabe ao administrador entender as

diferenças entre o indivíduo empreendedor e o indivíduo que. exerce uma função em uma

empresa ou instituição fonnal de trabalho. Filion (1999) cita que uma das grandes diferenças

entre o empreendedor e as pessoas que trabalham em organizações formais é que o

empreendedor defende o objetivo que vai determinar seu próprio futuro. Mesmo dentro de

funções similares como o planejamento de negócio, dirimir funções entre outras, existe o

processo diferencial visionário do empreendedor. Segtlndo DomeIas (2001 );"a8 diferenças

entre os domínios empreendedor e administrativo podem ser comparadas em cinco dimensões

distintas de negócio: orientação estratégia, análise das oportunidades, comprometimento dos

recursos, controle dos recursos e estrutura gerencial~~.

Devido a essas diferenças, o quadro abaixo ilustra as principais comparações entre os

domínios do empreendedor e o domínio do administrador

DODÚnioEmpreendedor I Dominio Administrativo
Pressões nessa direção Dimensões-chave do ne2ócio Pressões nessa direção

~{udançasRápidas~ Critérios de medi\-~ de
Tecnológicas Dirigido pela percepção de' OriellCaçlo Dirigido pelos feÇUISOS

desempenho; sistemas e ciclos
Valores sociais oportunidades estratégiea atuais sob- controle

de planejamento..
Regras políticas

Orientações para ação; Revolucionário com curta Análise das Revolucionário de longa Reconhecimento de várias
decisões rápidas; alternativas; negociação daduração oportunidades duração

gerenciamenfõ de risco. estratégia~reduçàõ do risco.
Falta de previsibilidade das

Jh..~essídades; falta de
Em estágíos periódicos com Decisão tomada passo a

Redução dos riscos pessoais;
controle exato; necessidade Comprometimento utilização de sistemas deJllínima utilização em cada passo, com base em umde aproveitar mais dos recursos alocação de capital e de

estágio °lVamento.oportunidades; pressão por planejamento tbrmaL
mai3~ficiência~

Poder" status e recompensa
Risco de obsotescência; Uso mínimo dos recursos Controle dos Habilidade no emprego financeira; medição da

necessidade de existentes ou aluguel dos eficiêr..cia; inércia e alto custo
recursos dos recursosflexibilidade. recursos extras necessários das mudanças.; estrutura da

mlV.f~·lSG,;

Coordenação das áreas- Necessidade de definição clara
chave de difícil c.ontrQIe~ de autoridade· e
desafio de legitimar o Infonnal, com muito Estrutura gerencial Ponnal, com respeito à responsabilidade; cultwa

controle da propriedade; relacionamento pessoal. hierarquia. organizacional; sistemas de
desejo dos funcionários de recompensa; ínên:.ia dos

ser-emínd .lentes. conceít.os administrativos

QUADRO 2: Comparação dos domíníos empreendedores e admínístratívos (adaptado de Hísrich, 19&6).Fonte: DomeIas (2001, p. 34 e 3



4 Resultados e Discussões

4.1. Universidade Federal Fluminense - Caracterização da instituição

A Universidade Federal ~luminense teve sua fundamentação de c·riação, a partir da

Associação Fluminense de Professores Católicos, em 1946. Sua real fundação se deu em 18 de

dezembro de 1960, com o nome de Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro -

Uf-ERJ pela Lei nU3~4~,de 1~/12/1960, em Niterói-RJ, e a Escola de Engenharia Industrial e

Metalúrgica em Volta Redonda, foi incorporada á UFF pelo Decreto Presidencial n06244, de

15/03/68 e de acordo com o Plano de Reestruturação da UFF, feito naquela ocasião. (COSEAC-

UF}-i). O objetivo principal na época era atender as necessidades do crescimento da cídade em

relação ao desenvolvimento industrial, muito desse desenvolvimento dev'ido à implantação da

CSN - Usina Presidente Vargas -, e a necessidade de conhecimento empírico na estruturação

industrial da cidade, a criação do curso de Engenharia- Mecânica para a formação de

engenheiros capacitados, novos conheci nlentos e desenvolvinlento de formlllaçõcs, o

crescimento educacional e trazer respostas e melhorias ao processo produtivo da empresa se

tomara mais do que aconseJhá'vel para a região Sul-Fluminense ..
O processo de criação de novos cursos por parte da Universidade Federal Fluminense

se deu a partir do ano 2000, feita sem ampliação da estrutura fisica ou do contingente de

recursos humanos, num esforço da Instituição em oferecer mais vagas no Ensino Público, em

atendimento às necessidades de formação em nível superior, identificadas nas relações com a

sociedade local. Em vista de estudos sistematizados, a necessidade da ampliação de cursos

qlle não estivessem imputados em qllestõe& voltada as Engenharias e Sl13Satribuições (em

2000 a ampliação de cursos oferecidos pela UFF foi voltada aos cursos de Engenharia

MecârJca, Engenharia de Produção e Engenharia de ...~gronegócios) foi dado inicio ao

pensamento na ampliação dos estudos de cursos a serem oferecidos ligados as ciências sociais

e humanas. hm parceria com o MhC e com a Universidade l:iederal Kural do Kio de Janeiro -

UFRRJ - em 2005 tem-se inicio o curso de Administração da Universidade Federal

Fluminense - Pólo Volta Redonda - com o intuito de atender necessidades vista em estudos

iniciados em 2004 de preterência e adequação do pertil regional educacional com o objetivo

de at.ender a carência de profissionais qllalificados a melhorar e capacit.ar novos profissionais

para o mercado emergente da região. (pPC, 2005).

Dentro dessa. concepção de ensino, o caráter do estudo na fonnação de

empreendedores regionais ligado ao desenvolvimento regional no que cabe a empregabilidade
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e novas torças de trabalho não toi esquecido pelo corpo docente criador do curso_Na criação

do Projeto Pedagógico do curso de Graduação em Administração da UFF-VR (PPC), a

demonstração com a preocupação de gerar um aluno com futuro profissional com capacidade

elnpreendedo~ está demonstrado no primeiro objetivo gerais prinleiril, sexto, sétimo e oita\1o

objetivo específico dtl curso (2005),. que citam:

o curso tem por objetivos gerais:

I) Oferecer aos estudantes a oportunidade de obter formaçao integral na área de
administração, quaJiflCando-o também para atuar no mercado de trabalho de forma
diferenciada;
E por objetivos específicos:
VI) articular os estudos do curso com as necessidades do setor produtivo regionatJ
preservando, contudo, a autonomia e a liberdade acadêmica;
VU) Promover a formação de lideres e de empreendedores, dentro de uma
abordagem interdisciplinar;
Vttf) Formar profissionais capazes de avaliar as potencialidades focais e regionais
Preparando-os para apresentar alternativas ao. desenvolvimento e-e-onômico social
da regiêo ..
JX) Estar permanentemente atento ao desenvmvimento do projeto pedagógico como
um processo, antecipando-se ao futuro, mas sem perda da própria identidade; (UFF-
VR-PPC, 2005, p.9)

Outro fator também de destaque está na concepção da difusão do ensino ou

pensamento do e.mpreendedorismo junto ao PPC, está na descrição do perfil do profissional

(2005) que o corpo docente de professores tem como proposta de íormação.

o profissional de administração que se pretende fOtntar, em consonância com o
disposto nas Diretrizes Curriculares da Comissão de Especialistas do MEC! terá o
seguinte perfil devendo ser capaz de:
•Analisar o ambiente interno e externo das organiza.ções~ identificando as variáveis
que afetam o processo da tomada de decisão.
• Demonstrar a _ de raciocinio tógtcoJ critico e anaJittco para intervir
criativamente em diferentes contextos organizacionais e sociais ..
•Desenvolver processos de criação, organização, acesso e uso de informações que
facilitem a gestão do conhecimento nas organizações ..
•fdentífícar, anafisar, impfementar e desenvofver novos negócios.
•Desenvolver a capacidade de transferir conhecimentos de vida e das experiências
cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu cao1po de atuação profissional para
a aplicação em diférMiés. contéxtog revelando a capaddadé de gestão de dJfé(entés
configurações organizacionais e de processos de mudança apresentando-se como
profissíonar ffexívef.
• Realizar estudos de viabilidade eoonõmioo-financeira, considerando os aspectos
estratégicos, mercadofógioos1 fécnico-operacionais1 de recursos humanos1
eoonômico-financeiros e informacionais ..
•Desenvolver a capacidade de expreSsão e comuniCãçãO interpessoai necessários
ao exercício da profissão.
•Desenvolver a capacidade de liderar equipes multifuncionais ..
• Apresentar uma postura ética e socialmente responsável na sua atuação
proflSSionaf.
• Desenvolver a capacidade de elaborar. implementar e consolidar projetos em
organizações e de realizar consuftoria em gestão, efaborar pareceres e peridas
administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégials e operacionais. (UFF-VR-
PPC, 2005, pc 10
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4.2. Resultados

Para a verificação dos dados e a discussão da pesquisa, foi utilizado no presente

trabalho o método de pesquisa descritiva pela utilização de dados primários, ou seja, através

de pesqllisa de campo onde se lltilizou questionários em um determinado pllblico-alvo a ser

estudado. No caso em questão, os alunos dos últimos períodos do curso de Administração da

Universidade Federal Fluminense (6°, 7° e 8° período) ainda inseridos no projeto pedagógico a

antiga grade curricular do curso (de 2005 à 2008); e o corpo docentes do curso de

Administração da UFF- VR.

O graduando de Administração entrava em contato com a disciplina de

Empreendedorismo a partir do 5° período do curso. O número de alunos que responderam ao

questionário toi o equivalente a 54 (sendo 19 do 6-0 período, 12 do T' período e 23 alunos do

go período) entrevistado dentro de um publico estimado de 89 alunos inscritos no curso.. O

número de professores entrevistados foi de 19. Dentro da proposta de avaliação aplicada no

questionário, cinco das dez perguntas do questionário foi direcionada aos alunos e aoc-entes

(questões 4~5~6~8 elO).

A primeira pergunta feita foi se o aluno trabalha ou não. Dentre os discentes que

responderam o questionário, 71,2~1ntrabalham e 28,6~4 não trabalham. Dos que trabalham

22,22% são do 6° período, 15,66% são do 7° período e 31,48% são alunos do 8% período,

contorme demonstra a Tabela 1.

Nesse questionamento "~Tocê está traball,a"t!of, o percentual por período foi o

seguinte: 63,13% dos alunos do 6° período trabalham 75% dos alunos do 7° período trabalham

e 76~1odos alllnos do 80 período já estão inseridos no mercado de trabalho.

Tabela 1- Percentual total de alunos no mercado de
trabalho

Tabela 2- Percentual de alunos ativos no mercado de
trabalho -

Você está trabalhando atualmente?
6& r 8& TOTAL .o.PERIODO rPERIODOPERlODO PERlODO PERlODO

o o 00/.0-
22,22~1o 16+66% 31,48% 71~~ SIl\f 63~16~~ 75~OO%
-9617 9)5~~ll~,. }'o.

35,:180/9- 24210/9- 4~60o/9- l~OOo/,~ Total l00J)O% l00~OO%
Fonte: Pesquisa de campo: 2010 Fonte: Pesquisa de campo: 2010

go.PERIODO

SIM 76~1~/~

Total

Diante essa caracterização tomou-se importante, mesmo observando que boa parte dos

alunos do curso de Administração está inserida no mercado de trabalho, o que os levou a

escolher e a estudar Administração, qual foi o objetivo principal ao prestar o vestibular para o

determinado Cllrso.
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Contonne apresenta as tabelas 3 e 4, dentro das proposições citadas, 37,02% dos

alunos escolheram o curso de Administração para conseguir empregabilidade em um serviço

público, devido à estabilidade oferecida, sendo que em cada período (do 6° ao 8°) representam

respectivamente, 21,05~1Ó,50~1Óe 43,48% dos alunos elltre\ristados~ Já 25,91~1Ódos alunos

escolheram o curso com o intuito de conseguir um emprego em uma empresa multinacional,

sendo que 21,05% do 6°, 16,67o/ódo r e 34,78% do go período respectivamente têm como

objetivo ingressar em uma empresa com essas características.. Apenas 14,80010 dos alunos

tiveram como objetivo principal, montar seu próprio empreendimento, sendo que dentro desse

total, 15,79% são do 6° período, 16,61% do T' perlodo e 13,04% são alunos que estão no 8°

período.

Esses dados denotam que o curso de Administração, mesmo que tenha um perfil para

o desenvolvimento volta.do 3. formação de empreendedores, grande parcela. dos alllnos que

optaram em estudar Administração enxergam as carreiras trabalhistas "tradicionais" como

mais seguras para o futuro profissional. Isto confinna o que Domelas (2001) argumenta que

os alunos de Administração estão mais v~oltadosao domínio administrativo, voltado a

hierarquias trabalhistas, com diminuição de riscos e controle de variáveis, diferente de uma

realidade voltada ao empreendedorismo, onde aproximadamente 15% dos alunos do curso e

mostram inclinados a uma perspectiva do dominio empreendedor, visando montar seu próprio
negócio e a colocar em prática seu perfil empreendedor juntamente com o conhecimento

adquirido dentro da universidade.

Tabela 3 - Percentual total do objetivo dos alunos ao escolher ingressar no curso de administração da UPP-VR

T"PEItIODO

Trabalhar em uma multinaeionaJ

Fonte: PesquL~ de campo-: 2010

TOTAL

Tabela 4- Percentual total do objetivo dos alunos ao escolher ingressar no curso de Administração da UFF-VR - por período

~PERIODO

.,..
TPERIODO 8°PERIODO

Conseguir um emprego em um cargo público 21,05%

lOO'tOOOIo

Darconfinuidadeao

Trabalhar em uma multínuional
Outros 3684%
Total

Fonte: Pesquisa de campo: 2010

50,0~/o 43,48%

4,J5%



A partir do entendimento dos anseios dos alunos, coube saber qual o objetivo principal

do aluno em que tipo de fonnação acadêmica busca ntl curso de Administração. Esse

questionamento tornou-se importante, pois mostra se as características do curso, durante sua

formação., podem ajudar o graduando a.ter um pensamento empreendedor no futuro. Drucker

(1987) argumenta que: ~'Oempreendedor é aquele que busca a mudanç~ reage a ela e

vislumbra uma oportunidade, nem sempre vista pelos demais. E o empreendedor que cria algo

novo, diferente, inovando ou trnnsfonnando valores e conseguindo conviver com as incertezas

e riscos inerentes ao negócio."

O terceiro ponto avaliado no questionário era qual o tipo de tormação que o aluno

buscava ou esperava com o curso de Administração .. 25,93% dos alunos entrevistados

responderam que seria a fonnação que permitisse arranjar um bom emprego, dados

apresentados na.tabela. 5, sendo que dentro desse perceIhtua~ - ilustrados na tabela. 6 .a 26,32~/~

25% e 26,10% são alunos respectivamente do 60 70 e 80 periodo. O que mostra que grande

parte dos alunos do último ano prefere a empregos estáveis a tentar uma carreira

empreendedora.

A tabela 6 também ilustra que 15,79%, 25% e 26,08% do 6°, 7° e 8° período, que

representam um total de 20,37% dos alunos entrevistados buscam na. formação do curso uma

perspectiva de aprovação em algum tipo de cllncurso publicll, com o pensamento de um

emprego estável e mais tranqüilo. Ponto importante nessa questão é que 18,52% - sendo que

15,79%, 25% e 17,39% representam respectivamente alunos do 6'0 ao 8° período - dos alunos

têm buscam em sua fonnação acadêmica no curso a possibilidade de montar seu próprio

negócio, deixar as formas tradicionais de trabalho- e trabalhar por conta própria.

Tabela 5 - Percentual total do tipo de fonnação que os alunos bUscaUl no curso de Adlllinistrnção- UFF-VR

busca oomo ~urso!
6° 7° 8°

PERlODO PERlonO PERlOnO

Aquele que me possibilite a melhorar na carreira profissional da empresa
estou inserido

5~S6'~ Ig~S2"~
3,7ar~ ~~ 5,56~/º" 9,26~/~

1~85~~ 5~56% 3~70~{' ll~ll%

em um concurso
Outr(}s
Total

fontc: PCtiqwsa de Cill11pü: 2010
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Tabela fi - Percentual total do tipo de formação que os alunos buscam no curso de Administração- UFF-VR - por

'lu.:; busca oom o.eurgo?-------r-------r--------:"'0 PERIODO r PERIODO 8° PE

em um concurso 1579% 25

25,000/026,32%

co

5,26~/ó 25,OOt}b 8,690/0Aquele que me possibiliw a mdIJornr .Da carreira profissiomll tia empresa em
que estuu inserido

Outros 26,320/0 00/0
Total 100

Fonte: Pesquisa de campo: 2O}O

Caracterizado a idéia que os alunos buscam na formação que o curso pode oferecer, o

próximo questionamento se deu na questão da opinião quanto ao conteúdo das disciplinas

ministradas no curso. Essa questão teve como foco tanto o grupo de alunos quanto o corpo

docente do curso de Administração da UFF- ~ para se ter o entendimento se a· grade

curricular apóia ou não a fonnação empreendedora ..

Para o entendimento se a formalização de ensino, nesse contexto das disciplinas estão

\101tada ao ensino empreendedor, Bolzan (1998) em seu questionamento a pedagogia, como

reprodução do conhecimento,. concebendo cada disciplina curricular como um espaço próprio

de domínio de conteúdo e em geral, dá a cada uma o status de mais significativa no currículo

acadêmico, e não na produção de conhecimento a partir da experiência e vivenciada nas

dificuldades ao qual o empreendedor pode enfrentar.

Foi levantado, como mostra a tabela 7, que 38,89% dos protessores acham que o

conteúdo das disciplinas prepara os alunos para a realidade de um bom emprego, o que vai de

encontro com o pensamento dos alunos do 60 ao 80 período, sendo que 31,48% dos alunos

também têm 3. mesma. opinião. Já 16,6·7~/(jdos professores avaliaram qlle o contelldo das

disciplinas ministradas no curso possibilitam aos alunos a melhorarem na sua carreira

profissional, 12,96% dos alunos que têm a mesma opinião. O segundo percentual mais visto

pelos alunos, foi i·Aqllele que pernlite ter um diploma de nivel sllperior", com 22,22t}'o ..

Somente 5,56% dos professores concordam com essa afirmação. Apenas 5,56% dos

protessores entrevistados acreditam que o conteúdo das disciplinas do curso de Administração

possibilita que o aluno possa montar o seu próprio empreendimento, indo de encontro com a

opinião de alunos dos três últimos períodos, apenas 7,41%%, avaliam que as disciplinas

ministradas no curso possibilitem a montagenl de sue ne5rócio próprio.



Tabela 7 - Opinião de alunos e protêssores sobre o conteúdo das disciplinas do curso de Administração UFF - VR

6"-
PERlODO

7° 8° Total do
PERlODO PERlODO 6ft aóSA

9~6°/Q t8~2°/Q 3 t~48°/Q
Iy85!/~ 1,850/0 1,4PVO
11&1-' 11-7(}ó/~ 22,22~~,

Oo/'Q: 3,700/0 9,260/0

3~7()01o 9;6% 12~96%

31>7~1o ' ~6&1 16~67~fo...•,.- ~a

PROFESSORES

100%

3,100/Q

Possibilita-me a isgJ essar em um serviço ptíblko
Possibilita-me a melhorar na carreira profissional da

.n~_,np_ em ue estou inserido
Outros 7 41°1. ~ ""i'<

Total
Fonte: Pesquísa de campo: 2010

Posterior ao questionamento do conteúdo disciplinas das matérias lecionadas na UFF-

v~, o próximo ponto que foi visto na entrevista para os dois gt1.1poS-professores e alunos- é

como eles avaliavam a fonnação da grade curricular do curso de Administração.

Henrique & Cunha (2008) citam que ao prover suas grades curriculares da graduação

e" mais recentemente ainda" da pós-graduação (lato e strictu senSl/) com o ensino de

empreendedorismo em conjunto com as práticas didático-pedagógicas mais recomendadas

para essa abordagem. No corpo docente de professores, apresentado na tabela 8, 38,9re't>
r

avaliaram a grade como UOtima" para o desenvolvimento do curso de Administração e suas

reteridas atividades, e 61,10% dos protessores entrevistados observaram que a grade como

"Boa·· para o desenvolvimento de Sllas disciplinas no C1IFSO de Administração. Já por part.e

dos alunos entrevistados, 5,55% - 5,26%, 8,33% e 4,35% do 60 ao 80 período respectivamente,
,

representados na tabela 9- dos alunos a'taliam a grade curricular como "~tima"
Boa parte dos alunos dtl curso~ cerca de 68,53% dtl total- representando 78;-85~1o;-

66~67% e 60~g7% do 6° ao go período respectivamente - de alunos entrevistados avaliaram

que a disposição da grade curricular e dada como HBoa", opinião essa a mesma dos

professores, 61,10%. Cabe um destaque as opiniões negativas citadas pelos alunos do 60

período, que avaliaram como HRuimn e ~'~PéssinJana tormação da grade curricular do curso

de Administração da UFF-VR, demonstrando que ela na opinião desse grtlpO não possibilite

uma boa fonnação acadêmica, seja ela direcionada cargos trabalhistas, educacionais e até

mesmo para, o desenvolvimento a. 11ma, realidade futura. de se tornar 11m empreendedor ..
Tabela 8 - Avaliação da grade curricular do curso de Administração da UFF-VR

Comovocêavalia a for da e curricular do curso de Administr da Universidade Federal Fluminense?
PROFESSORES 6"PERfODO -r PERfODO se PERfODO Total do fi" aor

38~9frl1Ó t$5~Já t$5% f.$5% 5~5%
Boa 61,JOo/~ 27/i8o/~ 14,.82o/~ 25,.93o/~ 68,.53o/~

1 3 7(Jêj~ 1 7;ó
Ruim O,OO~~ 1,85~~ 1,85~~ O-:\OOO~ 3,70~~

Péssima 0,00% 1,85% 0,00% 0,00% 185°~, I'q

Total lOÕ,l)()l/f. 35,lSo/ó 22,2~/& 42t{i(,)~/& 1(M,),OÕ%
Fonte~Pesquisa de campo~2010
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Tabela 9 - Avaliação da grade curricular do curso de Administração da UFF-\'R - por período

Como voei avaliá 1t cun1cular do eurm dê daUfílve.nldade Federal FlumlaeMe?
79 PEIUObO r pERlObO PROFESSORES

5~6tyo 8,33% 4,3m 38,900/õ

Ruim
Péssima 5,26% 0'%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fonte: Pesquisa de campo: 2010

Caracterizado a opinião tanto de professores quanto dos alllnos do curso de

Administração, as próximas questões foram direcionadas na caracterização das opiniões dos

alunos e professores em relação ao pensamento empreendedor. Nesse questionamento, foi

perguntado aos dois grupos se o curso de Administração ajudava a preparar o graduando a

projetar o seu próprio negócio. Filion (1999) cita que urna das grandes diterenças entre o

empreendedor e as pessoas qlle trabalham em organizações e qlle o empreendedor define o

objetivo que vai detenninar seu próprio futuro.

Bueno, Leite & Pilatti (2004, p..4) citam que um dos meios de transformação é atra,rés
da educação tradicit)nal~ Segundo os autores ~'~ão se trata de introduzir novos cursos~ mas

si~ mudar a maneira de ensinar o que já está definido~enfatizando o desenvolvimento do

indivíduo. Criar um ambiente favorável ao pensamento empreendedor possibilita a geração de

novos empreendedores."

O intuito dessa questão teve como fundamento averiguar a possibilidade no

desenvolvimento futuro de disciplinas ou atividades extracurriculares que auxiliem tanto

alunos e corpo docente, na criação de atividades que levem a uma melhor desenvolvimento de

bons empreendedores e de projetos laboro.toriais e de il1Cl.lbadoras de micro e peqllenas

empresas geradas na UFF-VR7

A tabela 10 mostra que entre os professores, 77,80010 dos entrevistados acreditam que

o curso de Administração está desenhado para preparar o aluno a montar ou projetar o seu

próprio negócio, que pode delinear com o arcabouço de conhecimento um empreendimento.

Já 51,86% - sendo 52,63% do 6°, 75% do 7° e 39,10% do 8° período respectivamente-

do total de alunos entrevistados, do acreditam que o curso de Administração está direcionado

a ajudá-lo na projeção de um novo negócio, que o conhecimento ministrado no curso de

~~dministração pode ajudar a formar o planejamellto para. um enlpreendimento, mostralldo que

grande parte dos graduandos avalia que o curso de Administração tem um possível arcabouço

de disciplinas que orientam a possibilidade empreendedora. Vale ressaltar, como ilustra o a

tabela 11, que no SO período entres o grupo total de alunos teve um percentual contrário a essa
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perspectiva, já que 52,20% - o que representa 40,73% do total de entrevistados avaliou que o

curso de Administração da UFF-VR não ajuda a preparar o aJuno para projetar o seu próprio

para. a difusão é inadequada para formar ernpreendedores~
Tabela 10 - Avaliação do curso de.Administração UFF-VR em re-lação de.o aluno estar preparado a projetar um novo

negócio - t>;ô total de entrevistados

Vocêacba ue O curso de
PROFESSORES

NslNr

Fonte; Pesquisa de campo; 2010

Sim
Nio
Total

Tabela 11 - Avaliação do curso de Administração UFF-VR em relação de o aluno estar preparado a projetar um novo

negócio

o alunoo~:8node
6~1PERlODO TI PERlODO

8,7()&1oNs/Nr 10,53%

NAo 3~84% 25.00% 52.20%

Fonte: Pesquisa de campo: 20 10

A oartir do levantamento sobre o curso de Administração ter a Dossível caoacídade de
• • •. I.

preparar aluno com projeções de pensar em ser um empreendedor e criar o seu próprio

negócio, partill-se para a verificação mais qualitativa dos dados.. O próximo ponto era

Procurou saber na opinião dos três últimos periodos~ dentre todas as disc-iplinas

oferecidas e ministradas pelos professores de Administração da UFF- VR, qual eram de suma

importância para a formação de um futuro empreendimento, e por conseqüênci~ teríamos em

posse quais são as mais bem vistas diante os alunos para o desenvolvimento e a contribuição

nas disciplinas mais citadas nos três últimos períodos ..Os resultados do 6°, ~ e 8° período

apresentados nos gráficos 1 ao 3, mostraram que para a formação de llm empreendimento, é

de SUll1aill1portâ.ilcia o coruleclrnel1tú da dlsciplilla de EITlpreeri,leJurislilu, discipli_ua essa

delineadora da pesquisada, ministrada no 50 pv~odo de ..~dministração, com 22,92~1o,14,30~~

e 19~57do 6° ao 8° período respectivamente ..

Dentre as outras disciplinas, cabe destacar a segunda mais citada no 6° e go período,

trata-se de Administração Final,ceira, disciplina ministrada no 4° período da grade curricular,
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citou que entre as disciplinas ministradas no curso, a segunda mais importante toi Estratégia

Empresarial eAdministração Estratégica, com 11,43~1odas citações cada.
o .destaque está lla pequclla citação dos alul10s lla disciplil1a que é 1 1oe CUilllO

direcionado na a. formação empreendedo~ e tem como foco auxiliar na boa fOlmação do

aluno que pensa em se tomar um empreendedor,. trata-se da disciplina de Planejamento

Estratégico, com apenas 6,52% das citações apenas no go período do curso. O interessante

nessa avaliação das disciplinas importantes foi que, aparentemente, os alunos dos dois últimos

períodos do ClII'SO de Adil1iílistraçãü, citaraíl1·11111-l1Úl11ero -lllaicH' -de.d-isciplillas ·qlie a:uxilialll lIa

tõnnação empreendedora em uma relação ao o 6"1) período, talve-z por estar em perlodos mais

avançados no curso ou por que já estiveram em contato com maior parte das disciplinas que

são tnitlistradas pelo curso de l\dtllitlistração da lJFF-VK

Quais das dlsctpttnas oferecidas pelo curso silo de suma Imponência para
a formação de um empreendimento? - 6° período

22.,92%

14.500/0

14,500/0 17,08°~

iiii Elli~it:;~jillcúuli~i[lU
• f\Jtarketing
ta Contabilidade

o Aúiiliiii~bd~U FiiH:iii~iid
O Administração Estratégica
t.:] Gestão de Pessoas

Gránco- 1 - Disciplinas ofere-eida-s.peto curso de Administrnç-io importantes. para a h.."\ffi1aÇão- de um empreendimento - 60- perlodo
F011tI"· P·"r.·""~",, .oi", ."" •..•.•••••.....•.•-;r1 i'- ..•... '-....,.~""'4-$.u...•."""'-' '-'"~"&l.;'1.1 .....•..."... ,

Quais das dfscfpRnas of"erecfdas peto curso são de suma Importância
para a formação de um empreendimento? - 70período

2,85%

2\85%-\ l
5.71%

5,710/0--

5t71ak-''--'

11,43%

Empreendedorismo
Im Administração Estratégica
• J\4arketing
B Gestflo de Pessoas
Psicologia

• Gestão da Produção
m Estratégia Empresarial
[;JECO
[! Mministraçao Fínanceira

El Contabilidade
o LAGOS
mDireito
BEconomia

Fonte: Pesquisadeeampo: 2010
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QuaIs das dIscIplinas oferecIdas pelo curso 510 de suma fmportlncJa para
a formação de um empreendimento? - Supertodo

15.2-1%

o Empreendedorismo • Admjnjstração Estratégica Mmin;,slração Financeira
O Gestão da Produção ~v1arketing Contabilidade
(] Pfanejamento Estratégico eGestão de Pessoas BMministração da Produção
• Gestão do Conh~ e Inovação

4,34% 4i34~/i,
6,53%

4,34%

6,530/&

Gráfico 3- Disciplinas oferecidas pelo curso de Administração importantes para a fOrmação de um empreendimento - ~"período
Fonte: Pesquisadecrunpo: 2010

A partir do levantamento feito de quais as disciplinas oferecidas pelo curso que são

consideradas importantes pelos alunos de Administração na criação de um novo negócio após

a Universidade, conseqüente de luna fonnação do conhecimento ministrado e diftmdido pelo

corpo docente e cOlnpreelldida pelos aiullos COlll0 lllatérias illlpoltalltes 11aforlllação de Ulll

empreendedor capacitado a enfrentar o mercado, coube perguntar aos alunos e aos docentes,
qual seria a característica mais importante para que um indivíduo se tome um empreendedor?

Esse questionamento pode parecer um tanto subjetivo, mas teve o intuito avaliar se as

proposições descritas por Domelas (2003) sobre as 15 caracterlsticas importantes para um

ÍIldivíduo tel111aã probabilidade de se torllar UIll el11preel1dedor. Esse questiolla111el1to foi

sinlplificado na pesquisa de campo nas 10 características expostas pelo SEBRAE (2009),

como important.es caract.eríst.icas para llnl empreendedor de Sllcesso, e direcionando as

pergwltas feitas 110questiol1ário utilizado COlll0illstlUlllellto de dados das questões 8, 9 elO.

Para o melhor demonstrar o direcionamento da pesquisa de campo com os alunos do
curso e o corpo dtJcente de Administração~ o quadnl 4 mf..~1raCf..lmtlfoi feita a correlação das

10 referências do SEBRAE de características importantes para a fonnação de um individuo

empreendedor com as citadas por Domelas (2003) ilustrando como foi feita essa relação de

balizãll1ento:
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Caracteristicas apresentadas
aos entTevistados (SEBRAE)

Buscar oportunidade..;' e fOina,. a
iniciativa

Correr risc-os calculados

I Exigir qualidade e eficiência I

I Ser persistente

I Ser cOmprometido I

I BU3CL1Y inforlt1OÇÕe3 I

op1ane..iarlterrto e
monitoramento sistemático

Á persuasão e manter uma retk de
cOittatüs

Ser independente e autoconfiante

Referente
(=)

Caracferlsflcas levantadas por
Dornetas como Importantes para um

empreendedor

Sabem explorar ao fnáximo as
U'pvTH4nit1ack'S·

Assumem riscos calculado.s

--.....j~.ISão individuo!: quejázem a diforença Ie I Criatn valor para a sociedade I

I São Otit"t1l.'Jtas e apaixonado.fi
pelo que·fáunt

----I.... I São delermÍlUtdoS e dinânricos Ie .' .São.·...•d.ei.dl.·ca.do.•••~ .1

__ --I.,.. I p~ conkhnenm I
--~...~I &drem lu_v deâ.~OOs I
---~,I São Ptanlf;adores (Ptane,/am, I_I I

y L ~· - .•J e • S_uU_·U_·/~_--U_'i_h_Ul_W_S ••_ planeiam;planeiam,i --

__ .....j..1 Sàv visionários I e
Sôo mdependenies e ct:mSÍTO-p'm S-eIJ

próprio destino

QUADRO 3: Relação decaraeteristicas do SEBRAE em relação pelas citadas por Domclas

Fonte: Pesquisa de campo: 2010

A tabela 12 nl0stra que, dentre as proposições, o corpo docente avaIiOtl qtle a
. 1'. • •• .. "....&-... .•..•. , i.t 'T"WI.caracteristlca maIS Importante para a tormaçao de um empreenaedor esta em -lJuscar

(~portzlnidades e tomar a iniciativa" com 55~56~~~Os alunos do três últimos períodos de

Administração também acharnrn que essa carncteristica como a mais importante diante das

apresentadas com 50,01% - representando respectivamente, 52,63%, 58,33% e 43,48% do 60

ao go período,- que essa é a característica de um individuo enlpreendedort Essa característica

lTIosh"ou-se ilnportallte para todos os elltrevistados COll10 característica ilTIportallte para

tbnnação de um indivídllO empreendedor, a avaliação do cenário pela.busca de oportunidade

e ter coragem a tomar iniciativa, enfrentando todas das pressões e exigências para a

1110I1tagel11de UIl1pequeI10 llegócio. Já a segwlàa característica 1l1ais citadas pelos docelltes

foi a. uO planejamento e monitoramento .sistemático U C-Oll1 16,67~!(;das citações, situação

opt~1aaos alunos~SfJmente 5,56% consideram essa característica importante para a ftlnnação

do empreendedor, sendo essa a terceira característica mais citada, com 7,40o/ó na opinião dos

alunos entrevistadoss A segunda característica mais citada pelos alunos foi HCol1·er !·iscos

calculados" COl1111,11l?~do total, COII10ill1lJortallte essa característica IJara a Íornlação Ull1

aJ~C .. : ~:-... . ....~ ~.~~ r.,i~·'i~~"cado AterradoI't" •.• *... • " ,. , • '. , ~

POLO UN~VERSITÁR:O DE VOLTA REDONDA
Código da Obra I C-.:;~jigodo Exemplar
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individuo empreendedor .. Fato que essas duas características são complementares, assim,

deve- se levar em consideração que o planejamento sem a atitude do empreendedor de correr

riscos de se colocar 110111ercado é contraditória. Assil11 111eSl110qlle essas opções el1tre os'

grupos se contraponhatn em qual é a. característica. nmis in1portante Da. formação de um

individuo empreendedor;-elas se c(}mplementam na visão geral na. formação de um bom

empreendedor. A terceira característica abordada como importante para formação de um

individuo empreendedor na opinião dos professores foi "Ser persiste/lte", com 11~Iodos

el1trevistados, que COl1sideraral11que devido às exigêl1cias do l11ercado, a cOll1petitividade e as

dificuldades iniciais na abertura de um ne.gócio, o individuo empreendedor deve ter um

espírito persistente para prosperar no mercado" Diferente dessa opinião, os alunos do curso de

Adlllinistração avaliaranl essa característica para a forlllação ào elllpreendedor COlnoa quarta

mais importante, com apenas 3,71~l~ do total dos alllnos respordlentes. Cabe o destaqlle, COll10

mostra a tabela 13~que somente 1~85%dos alunos entrevistados - sendo esse % somente do

SO período., e apenas 5,56% dos professores entrevistados, avaliaram que JJBuscar

informações H, é uma característica importante para a fonnação de um indivíduo

ell1lJreelldedor, avalialldo que 11ãose deve lançar 110IIlercado e telltar nl011tar seu lJrÓIJrio

negócio sem tomar conhecimento de todas as variáveis quepossanl ajudar ou atrapalhar a

viabilidade do empreendimento. As opiniões dos entrevistados sobre as características mais

ilnportalltes para a Íorll1ação de Uln elnpreelldedor vão de ellColltro ao pellsall1ellto de Nlorais

(2000), que cita:

Os empreendedores possuem atitudes tntefigentes. Etes aproveitam as
oportunidades. não esperam as oportunidades surgirem repentinamente. Por terem o
sucesso como objetivo~eles esperam sempre o melhor e estão sempre preparados
para vencer. Essas peb'8OaSnêo acreditam em fraca!,'SOS, sabem que existem os
obstáculos e possuem disposição e coragem para enfrentá-los. Conseguem ter uma
aUtude mentm ólrecionada para a reaJtzação de- suas vOOr.as, possuem bons canais
de comunicação com a sua equipe,. baseados na confiança recíproca. (Morais,. 2000)

TambélD vale citar que por parte dos docel1tes entrev''Ístados~l1enhmDachou que llO

estabelecimento de metas H, seja uma característica importante para a formação de. um

indivíduo empreendedor ..O que contraria a complementação da segunda característica. mais

citada, já que o planejamento e o estabelecimento de metas devem andar juntos no

pensamento de um empreendedor que pense e·m ter um ne·gócio que· tenha uma possibilidade·

de render-lhe frutos no futuro, não deve pensar em uma característica em separado c

Estabelecer Ullla llleta ajuàa o elIlpreendedor à cOlltinuidade do llegocio, 111esnlO

sabendo qlle talvez para. alcançá.-las deva. passar por al811nspercalços no caminho.
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Tabela 12 - Características mais importante de 11mindivíduo empreendedor -% total dos entrevistados

Qual a característica mais importautes para a formaçh devm empreendedor?
,. r

PROFESSORES FERIODO

lOO,OOo/ó

------ - ---- ------ -- -- - --- - -~-- --- -- - - - - -- -- - -- -- - -- - -- - - ------
total 6· ao8'*PERIODOPERIODO

l~96°/t}

lit5%
(}j}()Õ1o

f 000°.1.,v lU

O~OO%
1z)fjfJ"f ~f .Itl

3,1I~~
{} 000/.':: .0

1,85%
, S-\v.
3~ ~n?

22,2~~

Buscar oportunidades e tomar a iniciativa 55,56°/t) l&,53-°/t}

5_i6~~ 1y4-i~~
{)j>(}õ/~ {)j"ID%

tIl pv. 1,S5~·~J.J., lU

5~56% 1!J85%
5~i)~{, {jiX~{'

O,OO~~ O,OW/~
. - -~. l.g~/~I6.6. y'ô.. ..

ft.{)(}l% 1,85'&
OW:"" , K.-~;{.
~ ~~ ".:!l~ J.-J.i:~n~

100,OOYó 35,1~/ó

Exigir qualidade e eficiência

Ser per5ist~nte 1 Q"O.z.,o.., i U '1 '71'\0.z.
"',/ViU

Ser comprometido 3,71%

o estabelecimento- de metas I,85~~
o planejamento e monitoramento sistemático 14rm'., \.,1":'/0

A persuado e manter uma rede de eontatos 3,WIÓ

Total 42,5~t&

Tabela 13 - Características mais importantes de 11mindivíduo empreendedor -o/ó por classe

Qual a característica DJaÍsimportante para a formação de um eUipreendedor?
6lt PERIODO r PERIODO gtJPERIODO

___ T _. ~ T ~_. ~ - ~ _

41,4&%Busear oportuBidades e tomar a búeiativa 52,61% 58,11%

~ 21~O5~~ S~33~~
O,(}M:~ O,OO~t

" 7húl r (f,(f(f~~_ ,_____n

5,26% O~OO%

O,~~ OOO:v, ,11

O~OO% 16~67%
t= ~f:n/ o ,oO t}-6_",.4."·/0

5~6o/f)- S~3o/f)-

5,2fi% g,3J~~

l00,~ 100%

Exigir qualidade e eficiência 8,7~i,
Ser per~rt;:tente 4 .,,,~/~

.. ,- - .

Ser comprometido 8,70010

o estabelecimento de metas 4J5%
o planc.jamcnto c mOnitolümcnto sistemático

A persuasão e manter uma rede de contatos

TetaI

Fonte: Pesquisa de canlpo: 2010

Visto quais são as caractensticas mais importantes para. a. formação de um individuo

empreendedor, tanto para o cOIpO docente como para o grupo de alunos dos três últimos

períodos, torl1ava-se il1teressante saber a característica il1diviàual el11preel1àedora dos alUl10S

do curso de i\dministração, pam a'1'aliar possibilidades de futuros desen\lol\rimentos

acadêmicos do Curstl e como o próprit} indivít..iuo eaxerga sua qualidade intrínseca na

possibilidade de desenvolver no futuro seu próprio negócio.

O seguinte questionamento foi feito somente aos alunos do 6° ao ao período: UDel'fre

as características citadas, qual é a 1/1aisill1JJ(lrtal1te que V(JcêJJ(lssui?"~ Filioll (1991) cita que

~-~oempreendedor é a pessoa criativ~ marcada pela capacidade de· estabelecer e· atingir

objetivos e que mantém um alto nível de consciência do ambiente em que vive usando-a para

detectar Oportulliàades àe 11egócios". UIll elllpreelldedor que COlltilluaa aprender a respeito.
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Dentro das opções expostas aos alunos, deve-se caracterizar que cada período avaliado

mostrou opiniões e perfis distintos. A tabela 14 apresenta as características mais importantes

para os discelltes do curso de AdrIlillistração, delltre elas citaretIlos as três 111aisapolltadas. A

primeira característica individual mais citada por todos os três períodos foi uBllSCO

°da,À · · · ." IÇS .:..1.-" 22 ")2°./ do aioporttlnI . ues e tomo a InICIatIva e . ou compromettuU com ~ /0 S unos

entrevistados, sendo que para a primeira característica individual, a mais citada pelo r
período - 33,33% dos alunos entrevistados -, e sendo a segunda mais citada pelo 6° e SO

período - 21,74% e 15,79~~ dos el1trevistados de cada l)eriodo reSIJectivall1el1te, COII10

representa a tabela 18 - que o aluno de Administração possui e considera importante... A

característica '~SOllC0111prOll'letidoU foi a mais citada pelo go período - com 26,09% dos alunos

elltrevistados - e a segut1àa característica 111aiscitada pelo iO período, COl11257~.A pril11eira

característica. mais citada. pelo 6° período foi HO estabeleciJ11eJ1.to de Jl1.etas", qlle representa.

21,,05% dos alunos do periodo - 9,26% do total dos entrevistados - considerou essa a

característica individual empreendedora mais importante que possuem. Mediante aos dados, o

questionamento reafinna a opinião da pergunta anterior direcionada aos alunos do curso de

AdlI1inistração do {JFF-\lR, de qual seria a característica Il1ais ill1lJOIiru1te!Jara a f01111açãode

um individllo empreendedor, ilustrada na tabela 16, mostrando qual a característica é a mais

importante para um empreendedor, também é a mesma característica individual que o aluno

possui e que pode levar a 1110tivá-loa U111apossibilidade de tOIl1ar real UI11plaIlo de Ilegócio e

tentar no futuro ser um empreendedor ..

Um ponto que deve ser avaliado dentro desse questionamento, como mostra na tabela

15, é que 11el1l1ul11dos alu110s do curso de ÂàI11inistração citou possuir COl110característica

individllal "OplllJleja»lellto e nlOllitorm11ento sistel11.áticoH. Para. um gradtlando qlle pensa. em

montar o seu próprio negócio e tentar se tomar um empreendedor" esta caracteristica foi

divergente ao levantamento feito anterionnente, de quais são as disciplinas oferecidas pelo

curso que são importantes para a fonnação de um empreendedor ..

Todas as características têl11 o direciollal11eilto que leval11 ao lJlailejall1ellto de UI11

negócio, seja ele próprio ou não, e 'monitoramento sistemático de corno caminha o

empreendimento no mercado em que está inserido, seja de produtos, serviços, financeiros ou

até 111eSl110de pessoas que auxilieI11 de algul11a forlna o llegócio. Tal11bén1 vai COl1traao

pensamento do graduando que esteja disposto a. enfrentar o nlercado de trabalho, in\lestir

ternpo~ conhecimenttl e~principalmente~ aporte de capital na abertura de um novo negócio ..
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Tabela 14- Características importantes que os alunos possuem -to1al de alunos entrevistados

Deutre ascaraeteristkas~~u'.!~!1~'-~,~~~é~a!..!!,u~a~is~!I!!!!.!!!~~!..!!~!..I!!!!!!!1~-I
7°PERlODO

Corro risros calculados
eetkiência

Busco
o estabelecimento de metas

e autocon6ante
Total

Fonte: Pesquisadeeampo: 2010

SOPERlODO

Tabela 15 - Características importantes que os alunos possuem -o/ó por período

Dentre as características citadas, na] é a mais i ortante ue você SJ!'''''..:J'\J'''~?

~PEmoDO rPEmoDO

Corro riscos calculados
e eficiência

o estabeleeímellto de metas

Total

8°PEmoDO
2114%
8700/0

Fonte: Pesquisa de campo: 2010

Partindo do principio que as características importantes para a tormação de um

empreendedor, podem ser trabalhadas dentro de instituições de IES a partir de propostas de

disciplillas que o ajudeIll Ila criação de seu próprio negócio, coube COIno próxilno

questionamento a seguinte disc-ussão:"O curso de ...4dJnillistraçiio tk~LIFF-J/R te", trabalJlado
as características expostas como importante a formação individuo errpreendedor? n r Para se

ter essa resposta a seguinte pergunta foi feita aos alunos e aos professores: ~~Den.trodessas

características,qual foi a mais dese.nvolvidapara a Slla formação pelo curso de

Adiniilistraçãü? H••Essa perguilta torllou-se iillportante a ser feita para a verificar se o curso de

Administração oferecido pela UFF-VR, as disciplinas, a organização da. grade curricular, e o

corpo docent.e t.em o direcionament.o no allxílio e no desenvolviment.o das caract.eríst.icasde

possíveis eIllpreelldedores, e ter a noção se o conl1ecilllellto lllillistrado Ila acadelllia e ajuda o

prepa,~ de empreendedores bem sucedidos no futuro ..Dolahela (1999) argumenta que:

o professor deve abandonar suas antigas funções de mediador do conhecimento"
Ele devef agoraf criar um ambiente favorável para que o aluno venha a se tornar um
futuro empreendedor. Os papéis de professor e muno invertem-se em muitas
ocasiões, em que os alunos são os agentes de geração de conhecimento
individualizado, transmitindo a safa de aura os conhecimentos que eles próprios
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geraram e o professor tem a tarefa de induzir o processo de auto-aprendizado.
(DoJabeJa 1999)

A tabela 16, dentro das características expostas aos professores do curso de.

Administração!J os mesmos julgaram que a mais desenvolvida na funnação do aluno para um

possível futuro como empreendedor foi nA busca por informações H e nA exigência por

qualidade e ejiciêncian com 27,78% de citações .. O fato a ser observado, é que no

levantamento feito de ~'Ql1al a caracterís1.ica mais importante para a formação de 11m

ell1preel1dedor?" COll10ilustra a tabela 16, as características liA btlSCapor iflÍormações H foi

citada por apenas 5,56% dos professores e ·~4exigência P()T qZlolidade e eficiêJlcia H não foi

citada como característica importante na fonnação de um empreendedtlT,. mostrandtl que o

pensamento do que seja importante e o que é realmente trabalhado como características pelo

curso na opinião dos docentes divergem significantemente dentro do curso de Administração

da UFF-VR.

A primeira característica citada pelos protessores vai de encontro com a opinião dos

alunos do 6° ao 8° período, com 22,22~1Ódo total, acham que ~~Alnlsea por irifonlloçôes H foi à

característica mais desellvolvida na sua fon11ação 110curso de Aàlni11istração, selldo pril11eira

mais citada pelo 60 e 70 período, com 21,05~/() e 25~/() respecti\7amente, e a segunda mais

desenvolvida na fonnação acadêmica do aluno na opinião do 8° periodo~ com 21,,74% dos

respondentes, como mostra a tabela 20

A segunda caracterlstica mais citada pelos professores como desenvolvida pelo curso

de Adl11il1istração 110auxilio à forl11ação do alul10 para U111apossibilidade elllpree11dedora foi

no planejamento e o monitoramento sistemático ~~com 22,22%, que vai de encontro com

segunda opinião dos al1lnos do 111timoano, com 20,37% do lotaI, cabendo como observação

que 110 8° período foi à questão que teve lllaior llÚll1ero de citações el1tre os alul10s, COll1

30,43~lop

Dois ponttlS devem ser levadtls em c('lnsideração dentro dtl questionamento das

características desenvolvidas pelo curso ao que se refere aos docentes questionados.. Em

relação ao trabalho de fonnação acadêmica aos alunos de Administração, nenhum dos

professores elltrevistados CitOll CillCOdas dez características COIII0desellvolvidas lIa forlllação

dentro do curso de Administração da UFF-VR na tormação do perfil empreendedor, que são:

uo estlllio tfe COlTer riscos ctllclllot"los u, uApersistêrlcia u, uO esttlbeleeilnerlto t/e 111etf.1Su, uA

persuasão e manter UlllQ rede de contatos" e lCA il1dependêl1cia e a autoconfiança H - sel1do

que das características apresentadas para dois grupos- alunos e professores - a ·'0 esllldo de
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correr riscos calculados n toi levado em consideração por todos os períodos, representando

14,81% dos alunos.

Tabela 16 - Características desenvolvidas na formação dos alunos pelo curso de Administração ..% total

Dentro de.uu caraderWtka&, qual foi a mak d&eRvolvída para a ma fenwIção pelo curso de
A~IaU-?

,",O
I

00
u

o
A busca dei

Tabela 17- Características desenvolvidas na formação dos alunos pelo curso de Administração -~ópor período

Dentro dessas características, qual foi a mais desenvolvida para a sua formação pelo curso de
?..

7f1 ~EIlIOI>O

A e~i# por qualidade e eficiência. lo,s3% 8.33~": 0:00"" ., /l; ./" vJi,

A persistência 5,26~~ 0,000/0 4,35%

O comprometímento 5~26~~ t6 ~7f}l ...••."tQõ;(_ ,b . o I!~__Yo

A busea de informações 21,lli% 25% 21,74%
O estabeltclmento de metas 'O ~'"to/ t\~4 n~l'a. ~t-'-' ••~ U"t .•~

O planejamMt& e m&nitoramento sistemátit& I O; 53!/Ó 167ft7~J& 30,43~;'Q

A persuasifJ e JmUJier o:ma .rede de contatos 5,26·~it O,~· 0,000/6-
.<\ iDdepeDdêaeia e a autoctmil8DÇa 5,26~~ &,33~~ O,00~'

Total tOO% tOOi)A! tOO%
Fonte: Pesquisa de campo: 2010
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5. CONCLUSÕES

Tendo em vista a exposição de todos os dados apresentados na pesquisa de campo nas

tabelas e gráficos~ podelll-se illferir algulll8S COllsiderações sobre a percepção das illfluêl1cias

da Universidade Federal Fllilllinense na formação e no direcionamento de filurros

empreendedores ..

A respeit.o aos all1nos ql1e est.ã.o no processo de finalização do Cl1rso, not.a-se que 11111

IlÚlllero COIlsiderável avaliou que o curso telll Ullla sigllificatlte participação lIa escollla de Ulll

possi\!el futuro como empreendedor, se considerarmosque na escolha pelo curso de
Administração da UFF-VR,. 14,.80010 prestaram () v~"1ibular com tI tIbjetivo de mtIntar tl seu

próprio negócio e t,85% teve como foco na escolha a continuidade aos negócios familiares, o

curso tem um aporte de conhecimento plausível para essa finalidade" A formação curricular

qlle os alUI10Sbllscalll 110 curso revela qlle elltre os elltrevistados, Ull1grupo COllsiderável,

reatinna uma opção futura de tentativa de abertura de· novos negócios e de uma carreira

direcionada a uma dinâmica de vida empreendedora, reafinnando a opção pelo curso, com

18,527ó dos alull0s que estão para deixar a ulliversidaàe COlllo pellsalnellto de Ullla carreira

voltando as suas forças e o conhecimento adquirido ao longo dos quatro anos no curso de

Administração a tentativa de se tomar mn empreendedor e montar o seu próprio negócio.

Também cabe validar a influência na opção de uma futura carreira empreendedora por

parte dos alunos no final da graduação na contribuição da grade cUnlcular e das disciplinas

lJara o fOll1ellto de Ull1a idéia sobre elnlJreelldedorisl110~A grallde l11aioria dos discelltes el11

processo de tinalização do curso de Administração avaliaram que sua grade curricular é
,

bastante positiva pata sua formação acadêmica - sendo 5,55o/D e 68,530/0 como "Otima~ e

"Boa" respectiVatlIellte, OpillÍão essa COlllparti111ada pelos docel1tes, difusores do
,

cOllhecimento dentro do curso, que tanlbém a\!aliam C-Olno'~tilllaH e "Boa" a fonnação e

montagem da grade curricular do CUIStl de Administrd.t;ãtl - 38~90% e 61"lO%~

respectivamente.

Parte significante dos alunos atribuíram ao conteúdo das disciplinas - 7,41~1o- uma

lJarticilJação ao ideal ell1lJreelldedor ell1 relação ao seu futuro IJüsterior a sua graduação. O

que· toma contraditório a esse questionamento em relação ao conteúdo das disciplinas é· que·

essa opinião não é a mesma por grande parte dos professores ..Somente uma pequena parcela

do corpo docellte elltrevistado - SOlllente 5,577~dos professores, acreditaIll que as discipiillas

oferecidas dentro da. gradlla.çã.o do Cllrso tem um conteúdo direcionado na. formaçã.o para. o
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aluno que tenha como opção um ideal de empreendedor, querendo ou pensando na.

possibilidade de montar o seu próprio negócio ..

Ul11pOlltO crucial, e divisor de águas lIa a questão eIllpreeIldedora, no pellsal11ellto,

influência ou direcionamento ao perfil empreendedor e a. no,'tos enlpreendedores no mercado

de trabalho por parte do curso de Administraçã(} da UFF-VR~~1ántl pensamento dos futuros

graduados em Administração, já em direção ao mercado de trabalho.

Boa parcela dos alunos entrevistados - 39,1~4 - avaliaram que o curso tem uma

fÜI1daI11entação UIIl direcicJnaI11ellto e ajudaI11 o alullo na prcJjeção de seu IJrÓIJrio I1egocio,

demonstrado que o curso mesmo que· tenha ou não um objetivo tormal em desenvolver

empreendedores, tem um currículo positivo na opinião de seus graduandos em possibilidades

futuras 110desellvolvilllento de llegócios e elllpreelldilllelltos. Outra parcela sigllificante dos

alunos dos "últimos ava.lioll qlle o Cllrso de Administração, co~~üentemente, as disciplinas

ministradas na grade cunicular do curso não estão voltadas na preparação de futuros

empreendedores e na projeção na montagem de seu próprio negócio. Essa perspectiva

avaliada por esse grupo de alunos pode ter como fundamento uma questão de escolha por

elI1pregos 111aisforll1ais ou Ull1aescollla de caI1~eiraIJOsterior a sua fOfI11atura n1eI10Sarriscada

e mais direcionada a continuidade de sua ·melhoria.protissional em que está inserido ou a uma

escolha a uma possibilidade de carreira pública, com um ctlnsiderável nível de estabilidade.

Esse IneSlllOquestiollalnellto feito aos professores lnostrou que lnais de três quartos do

corpo de docente perguntados, avaliou que o curso tem um arcabouço de disciplinas em sua

grade curricular que pode influir ou tenha a possibilidade de direcionar os alunos a optarem

por Ullla carreira voltada a questões elllpreelldedoras. El1tre os docelltes, 77,807ó lllostrou que

o curso de Ad·ministraçã.o da.UFF-VR .ajllda. no preparo por parte dos alllnos qlle pensam no

futuro em se tomarem empreendedores e que o conhecimento desenvolvido auxilia na

projeção de seu próprio negócio.. Importante ser citado dentro dos questionamentos, o

levantamento das disciplinas consideradas importantes para os alunos dos últimos ·períodos,

COl110a fOI111açãoda grade CU11~icularrelaciol1ada - IJelo l11eI10Sda aI1tiga grade CU11~icular-

possivelmente corroborou no pensamento de importância na formação empreendedora. No

sétimo questionamento feito aos alunos estão dispostas do 30 ao 60 período do curso de

Adtllinistração, IllostraIldo a iIllpOI1âlIcia do eIIcadearllellto da forlllação do pellsalllellto na

nlontagem de uma. grade curricular para. o tnelllor desempetlho do conhecimento empíric.o dos

alunos. Sobre esse aspectot. toma-se extremamente impt.lrtante a análise detalhada de como

essa grade curricular e as disciplinas expostas tem um fator delineador subjetivo nas opiniões
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sobre quais as características importantes na tonnação, quais são as que o graduando obteve

(lU já tinha e principalmente, qual ou quais características mais imptlrtantes que o curso de

AWllÍllÍstração da UFF- VK e seu corpo de docente pUderatll desel1volver ao IOllg0 desses

quatro anos na formação dos alunos dos três últimos perlodos~ Vemos um perfil de

graduandos que sairão para o mercado somente com uma visão de buscar as oportunidatjes e

tomar a iniciativa, e tendo como ponto de principal se cercar de infonnações do mercado,

avaliando que o que mais foi desenvolvido dentro do curso na opinião dos mesmos foi à busca

IJor illfoll11ações alltes de telltar Ullla cal1~eira ell1preelldedora" O que deve ser levado ell1 conta

nessa visão dos alunos, é que somente com essas caracterlsticas se·ndo levantadas não há

como tennos um bom empreendedor no futuro, já que todas as características, são

extrel11alnente inlpoltalltes para o el11preendedor ou possíveis illteressados el11el11preellder

enfrentarem as difictlldades do mercado e tentarem o SllCesSOIk..ossa.trajetória

Dentro desses três questionamentos do que é importante;< o que o aluno possui e

principalmente, o que foi desenvolvido para o futuro empreendedor que possa sair do curso de

Administração da UFF- VR, vemos certa dissonância entre a opinião dos professores, entre

eles 111eSll10S,e deles conl os seus alul10s, ü que IJ(Jde gerar luídos e até Ull1a fOll11ação fallla

do aluno que pretende tnlhar essa carreira.. Importante citar que se essas características não

forem bem trabalhadas, tanto pelo corpo d(1Cente, quanto também o interesse constante dos

alullos, terell10S 111aisell1preelldedores por 11ecessidade do que ell1preelldedores que avaliaIl1 a

oportunidade do merc·ado

Uma solução que pode ser mensurada para um possível programa pedagógico que

tenha talllbém o illtuito a fonllação àe profissionais de Aàlllillistração que talllbélll possal11ser

voltados a llma, carreira. empreendedora~ mesmo qlle essa, tenha. dificuldades, desafios e até um

certo grau de limitação;. seria um espaço extracurricular;. com matérias eletivas que

obrigatoriamente estejam voltadas a fonnação empreendedor~ e que a linha de pesquisa fosse

continuada durante os períodos.

Tall1béll1 é valido o IJellSall1ellto futura de laboratórios, IJrojetos de COllsultoria, e

projetos de 'micro e pequenas empresas, como incubadoras de empresas, desenvolvidas pelo

curso de Administração, com o orientação do corpo docente utilizando os alunos dentro

desses projetos, para que eles possalll elll parceria desellvolver todo COllteúdo das dÍsciplillas

lllinistradas no curso de i\dministração ..
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6. LIMITAÇÕES DO TRABALHO

Um tàtor limitante do trabalho se deu pela percepção presente dos alunos sobre o que

se trata o elllpreelldedorislllof alélll de Ulllã escassez de lllateriais publicados sobre perfil

pedagógico direcionados diretamente a formação empreendedora universitária.
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7. SUGESTÕES DE PESQUISAS FUTURAS

A avaliação de um perfil pedagógico que ajude a direcionar ou que ajude na fonnação

de 110'VOS elllpreclldedores é recelltct já que 110 Brasil a apreciação do elllpreelldedorislllo

como disciplina tmiversitária é nova em comparação as fonnaçóes acadêmicas de

Administração, diticultando um pouco a.análise de como urna. tbnnação curricular e o projeto

pedagógico da lJFl1"-VR, pode inflllir 011 direcionar na formação de novos empreendedores. O

aprilll0raJ:llellto ell1 pesquisas Illais deta}lladas delltro do corpo docellte elll sugestões que

possam direcionar a formação empreendedora na região Sul-Fluminense, quais são as

perspectivas e intuitos dtlS possíveis empreendedores~ em que tipo de empreendimento

desejam investir e seu capital e seu conhecimento adquirido em sua formação acadêmica.

Outra sugestão esta na análise da grade curricular nova do curso de Administração da UFF-

\lR , qlle er1trüu erI1vigür a partir de 2008

Também pode ser estudado em futuros trabalho se, os empree,ndedores ou futuros

empreendedores optam por essa carreira por opommidade de negócio ou por necessidade e
1 .". 1sooreVIvenCla tIOlllercaao.

Uma solução que pode ser mensurada para, um possível programa pedagógico que

tenha também o intuito a fonnação de profissitlnais de Administraçãt1 que também possam ser

voltados a UIl1acarreira enlpreeIldedora, IneSll10que essa tenl1a dificuldades, desafios e até UI11

ce·rto grau de limitação, seria um espaço extracurricular, com matérias eletivas que

obrigatoriamente estejam voltadas a fonnação empreendedora, e que a linha de pesquisa fosse

contitluada durante os períodos.

Também é va.lido o pensamento ÍllÍllra, de laboratórios, projetos de consllltoria~ e

projetos de micro e pequenas empresas,. como incubadoras de empresas,. desenvolvidas pelo

curso de Administração, dentro do Campus da UFF'-VR na escola de ciências humanas e

sociais voltados ao empreendedorismo, com o orientação do corpo docente utilizando os

alullos delltro desses IJrtJjetos, IJara que eles !JOSSall1ell1 IJarceria desellvolver todo COllteúdo

das disciplinas ministradas no curso de Administração ..
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9. APENDIC'E
Questões de avaliação do perfil empreendedor do graduando da Universidade Federal

Fluminense

NOME IDADE: Sexo: Período----------------------- --- -------
J.Vod está trabalhando atualmente?
( ~) Sim~(2) Não

2. Qual o seu objetivo ao escolher o Curso de Administração?
(i) Conseguir um emprego em um cargo público
(2) Dar contínuídade ao negócio da tàmílía
(3) Montar meu próprio negócio
(.'1) T"'a"'aIb-:.'"13m uma gr~ndp. empraco-:. n-:.~;onal\., .1 V "-lo •••.1 .1 .1 "-li _ .1.1 •••~"- U",,-".1 .1

(5) Trabalharem uma multinat.;onal
(6) Trabalhar em uma pequena empresa
(·4~)Outros

3. Que tipo de formação que busca com o curso'?
(1) Aquela que me petlnita arranjar um bom emprego
(2) Aquela que me possibilite lnontar meu próprio negócio
(3) Aquela me penníta ter um díploma de nível superior
(4) Aquele que me possibilite a melhorar na carreira profissional da empresa em que estou inserido
(..- ArtllPI!l quP me nos~íhíI!tp p!l~C'!lr em um {"on{"llr~onlrlbTl~CO. .l"·\·\..i"'-&"· "'.......... ".t'''' v.&."-'&. &.,,,,. '""u~. '.a.. .••••...•. ~4 ~ •••••• &..V 1"' .a.. •.

(Q9) Outras

4~Qual a sua opiDião quaRto ao eontrido das diseipliaas do eurlO de-adlDÍDÍÁl'~i01
(1 ')Me preparam para a realidade para um bom emprego
(2) Me auxi!i~m a montar meu próprio negócio
(3) Me possibilitam a pensar em uma carreira acadêmica posterior a graduação
(4) Me possibilita a ingressar en1 urn serviço público
( "')M ·b·l' JL ..•...; '.r. '~ ..•.J d ' ...:~..;.
.2> e póSSl .\. ltã ã rneuiüiãr Iiá Cãtteu:'ã prÔLlSSlÕlliü. ã empresa etiique estôu \liSêúuü
(99) Outras

S..Cem&vere avalia a f&r~i& da grade eurrkular d&eurso 00 Admiaistr~i&tla Universidade Federal FlumiBeBSe?
(1) Ótima (2) Boa (3) Regular (4) Ruim (5) Péssima

6. Você acha que o curso de Administração ajuda a preparar o alUDO para projetar seu próprio negócio?
(1) Sim (2) Não (O)Ns/nr

7. Quais das õlScip6nas oferecidas pelo curso que você acba que são de suma importância para a formação de um
empreendimento·! (cite pelo menos três)

8. Qual a caracterlstlca mais Importantes para um empreendedor?
(1 ) Buscar oportunidades e tomar a iniciativa (6) Buscar informações
(1) C.orrer rise..os c.aloJlados (7) O estabelecimento de meta
(3) Exigir qualidade e eficiência (8) O planejamento e monítormnento sÍstemático
(4) Ser persistente (9) A persuasão emanter uma rede de contatos
(5) Scr cümprOíllctidü (10) Scr indcpcndcntc c üutücünfiüntc

9. Dentre as características citadas, qual é a que você possm:
(.1~Busco oportunidades e tomo a iniciativa (6) Busco info!1Th1ÇõeB
(2) Corro riscos calculados (7) O estabelecimento de metas
(3) Exijo qualidade- e-eficiência (8) O planejamento e-monitoramento
I t" .••.• •t+) ;Sou perSistente
(5) Sou comprometido

(t)) A persuasão e manter uma rede de contatos
(lO) Sou independente e autoconfiante

10. Dentro dessas caraderístkas:, qual foi a mais deseBvelvida para a sua fermaçio pelo c:urso de admioistraçãé?
/1"\ A .• -.1 1 - - - -

\..i 1 T\. üusca por oporturHuaues e tOi1iara iiiiciatrva (6) A busca de inforillações
(7) O estabelecimento de metas
(.?) O planejamento e.momRmlmento sistetnático
(9) A persuasão e manter- uma rede de contatos
(10) A independência e a autoconfiança

(2) O estudo de correr riscos calculados
(3) A exigência por qualidade e eficiência
(4) A petSlstência
(5) O comprometimento
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