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RESUMO

O  empreendedorismo  tem  sido  um  tema  recorrente  no  mundo  corporativo  e 
acadêmico.  Porém, o comportamento,  as escolhas e os aspectos que formam o 
empreendedor  ainda são questões emergentes  na  universidade.  Desse modo,  o 
objetivo  dessa  dissertação  é  discutir  esses  pontos  e  avançar  sobre  questões 
referentes às escolhas profissionais ao longo de uma carreira empreendedora. Para 
isso, foi desenvolvida uma régua de classificação que posicionou os estudantes de 
pós-graduação da Fundação Armando Álvares Penteado nas seguintes categorias: 
(1) empreendedores internos; (2) tendência a empreendedor interno; (3) tendência a 
empreendedor externo; e (4) empreendedor externo. O resultado dessa dissertação 
é  a  validação  desta  régua  bem  como  uma  classificação  da  tendência 
empreendedora  dos  pesquisados,  destacando-se  alunos  com  tendência 
empreendedora externa e interna respectivamente.

PALAVRAS-CHAVE:  Empreendedorismo,  empreendedor,  intra-empreendedor, 

carreira, pessoas.
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ABSTRACT

Entrepreneurship  has  been  currently  discussed  in  both  academic  and  corporate 
worlds.  However,  an  entrepreneur’s  behavior,  choices  and  forming  aspects  are 
issues  which  have  just  started  been  debated  in  the  academia.  This  way,  such 
dissertation will be discussing these points and the entrepreneur’s career itself.  In 
order to explore such topic, a data collection tool was developed aimed at classifying 
graduate students at Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) in the following 
categories:  (1)  internal  entrepreneurs;  (2)  tendency  to  internal  entrepreneurs;  (3) 
tendency to external entrepreneurs; and (4) external entrepreneurs. The result of this 
dissertation shows the validity of the data collection tool as well as a ranking of the 
entrepreneurial  tendency  of  respondents  demonstrating  a  higher  numbers  of 
students with external and internal especially entrepreneurial tendency

KEYWORDS: Entrepreneurship; entrepreneur, intra- entrepreneur, career, people.
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INTRODUÇÃO

Há  quem  diga  que  jamais  estaremos  diante  de  um  paradigma 
científico na área do empreendedorismo. Talvez porque empreender 
seja  um processo de caminhar  em direção  ao desconhecido.  Um 
processo  inconstante,  imperfeito,  emocional,  autocriador,  mutante, 
humano enfim, que perderia sua vivacidade e se transformaria no 
contrário do que é se fosse engessado por mandamentos impositivos 
(DOLABELA, 2003, p. 8).

O  caminho  para  empreender  nasce  de  um  sonho.  Tal  afirmação  é 

corroborada por diversos autores e histórias de empreendedores. No entanto, esse 

sonho  vem  acompanhado  de  ação,  de  uma  caminhada  na  qual  o  ritmo  é 

determinado pelo empreendedor. Deve haver, ainda, transpiração e inspiração, além 

da relevância que dá sentido a trilha empreendedora.

Paulo  Freire,  ao  apresentar  o  seu  processo  de  ensino,  aprendizagem  e 

pesquisa, demonstra o entrelaçamento entre quatro momentos interdependentes: (1) 

a leitura do mundo, que implica no cultivo da curiosidade das pessoas; (2) o diálogo, 

que  é  fruto  do  ato  de  compartilhar  o  mundo  lido;  (3)  a  educação  como ato  da 

produção e de reconstrução do saber; e, por fim, (4) a educação como prática da 

liberdade. Essa característica implica na autonomia e possui relação direta com a 

educação emancipatória e (porque não?) a busca constante da liberdade que move 

o empreendedor. O mesmo Freire (apud GADOTTI 2007) afirma que a liberdade é a 

capacidade de autodeterminar-se. Liberdade não é agir espontaneamente, mas agir 

de acordo com uma direção consciente.

Baseado na premissa Freireana, que tem como raiz “uma direção consciente”, 

surge o tema central dessa dissertação, que é o de compreender como alunos de 

pós-graduação dos cursos de Administração de Marketing e Gestão de Marketing de 

Serviços focam as suas carreiras empreendedoras, direcionando-as para dentro ou 

fora de uma organização.
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Para compreender esses aspectos construiu-se um instrumento de coleta de 

dados, sem caráter estatístico e baseado na escala Likert, que tem por objetivo não 

apenas  validá-lo  como  instrumento,  mas  também  avaliar  a  tendência 

empreendedora dos estudantes de pós-graduação da Fundação Armando Álvares 

Penteado.
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1 MOTIVAÇÃO PARA O TRABALHO

O interesse pelo tema surgiu a partir do trabalho como docente, observando 

dentro da disciplina de empreendedorismo histórias de pessoas que gerem as suas 

carreiras de maneira empreendedora, constituindo negócio próprio ou dentro de uma 

organização,  e  que  coordenam  esse  caminho  com  visão,  entusiasmo  e 

compreendendo  muitas  vezes  o  erro  e  as  perdas  como  parte  do  processo  e 

possibilidade de crescimento.

Outro aspecto preponderante foi à leitura de diversos autores que percebem o 

empreendedorismo como um caminho, uma escolha. Entre eles o canadense Filion 

e o brasileiro Dolabela.

Não  obstante,  compreender  empreendedorismo  como  uma  trilha  para  a 

carreira poderá ser preponderante para o ensino da disciplina nas universidades e a 

discussão  junto  ao  meio  profissional  e  acadêmico.  Tendo  em vista  que  o  tema 

empreendedorismo  dá,  invariavelmente,  ênfase  à  montagem  de  negócios,  este 

trabalho tem o intuito de ampliar esse olhar; isso, sem dúvida, será bom para o aluno 

e para a universidade.

Por fim, o desafio de construir uma régua de classificação empreendedora e a 

sua contribuição para o mundo corporativo foi determinante para a construção dessa 

dissertação.
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2  FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA

Filion (2001) sustenta que “nos próximos anos, nossa compreensão do termo 

carreira  irá  mudar  radicalmente  e  muitas  carreiras  irão  se  tornar  muito  mais 

empreendedoras, permitindo que os indivíduos possam escolher o melhor caminho a 

ser percorrido”. 

Filion propõe que a carreira  empreendedora seja  formada pelos seguintes 

aspectos: (1) conhecimento do setor, (2) conhecimento próprio e (3) visão do futuro.

Baseado  nesse  preceito  surge  o  problema  dessa  dissertação  que  é  o 

seguinte:  os  alunos  de  pós-graduação  da  Fundação  Armando Álvares  Penteado 

apresentam características para uma carreira empreendedora interna ou externa.

2.1 Objetivos da Pesquisa

2.1.1 Geral

O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  verificar  se  os  alunos  da  pós-

graduação da FAAP têm tendência a empreendedores internos ou externos.

2.1.2 Objetivos Específicos

Enquanto os objetivos gerais referem-se a conceitos mais ou menos 
abstratos, os específicos referem-se a características que podem ser 
observadas e mensuradas em determinado grupo. A especificação 
dos objetivos é feita pela identificação de todos os dados a serem 
recolhidos e das hipóteses a serem testadas (GIL, 2002).

a. Pesquisar  os  conceitos  de  empreendedorismo,  intra-empreendedorismo  e 

carreira empreendedora.
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b. Criar uma régua que classificará os alunos da pós-graduação da FAAP como 

(a)  empreendedor  interno,  (b)  tendência  a  empreendedor  interno,  (c) 

tendência empreendedor externo e (d) empreendedor externo.

c. Desenvolver uma pesquisa quantitativa que trará a luz uma análise de perfil 

empreendedor interno e externo.

2.2 Justificativa

Essa dissertação se justifica pelo fato do empreendedorismo ter sido pouco 

estudado, apesar de ser um fenômeno complexo, atual e cada vez mais discutido 

nos veículos midiáticos e nas universidades.

Uma  justificativa  para  esse  trabalho  é  a  necessidade  de  se  fazer  um 

levantamento bibliográfico sobre o tema e, dessa forma, gerar uma discussão entre 

autores  que  apresentam  visões  complementares  e  divergentes.  A  partir  desse 

referencial,  o  objetivo  foi  desenvolver  e  aplicar  uma  pesquisa  quantitativa  com 

assertivas retiradas dos comportamentos que definem um empreendedor interno e 

externo. A pesquisa construída tem como fortaleza o fato de basear-se em autores 

que são referenciais no comportamento do empreendedor tais como Filion, Dolabela 

e Dornelas.

Essa pesquisa quantitativa, desenvolvida pelo autor da dissertação, resultará 

na  criação  de  uma  régua  de  classificação  empreendedora  que  posicionará  os 

sujeitos pesquisados de acordo com a sua tendência a empreender dentro ou fora 

de uma organização. Desse modo, ela se justifica pelo fato de contribuir junto ao 

mundo corporativo e acadêmico, à medida que dará um direcionamento quanto ao 

perfil comportamental dos sujeitos pesquisados.

Atualmente,  o  cerne  da  discussão  sobre  empreendedorismo  está  na 

construção  de  um  negócio  próprio.  Contudo,  o  comportamento  empreendedor 

sinaliza para escolhas ao longo da vida. Desse modo, essa dissertação considerará 

qualquer  pessoa  como  empreendedora,  diferindo-as  apenas  pelo  fato  de  (a) 

algumas  seguirem  trilhas  dentro  de  uma  organização  estabelecida  e  (b)  outras 
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construírem suas empresas. Essa maneira de caracterizar o empreendedor é um 

aspecto  contrário  ao  que  a  maioria  dos  autores  defende,  uma  vez  que  eles 

acreditam na existência de empreendedores e não empreendedores.

A  escolha  dos  sujeitos  da  pesquisa  justificasse  pelo  fato  do  autor  dessa 

dissertação  lecionar  na  FAAP.  Além  disso,  um  curso  de  pós-graduação  é 

multidisciplinar,  à  medida  que  tem  alunos  provenientes  de  diversas  áreas  de 

atuação, como comunicação, administração e engenharia. Porém, o fato de aplicar 

essa pesquisa em apenas uma faculdade pode limitá-lo, pois não se relaciona com 

todas as classes sociais e faixas de renda.

Outra justificativa para essa dissertação é que o resultado dessa pesquisa 

poderá apoiar estudantes e profissionais nas suas tomadas de decisão ao longo da 

carreira empreendedora, na medida em que apresenta sua tendência de carreira.

Por fim, justifica-se a escolha do tema pelo fato da gestão de carreira ser 

assunto de destaque nas discussões acadêmicas. No entanto, quando essa gestão 

está relacionada à carreira empreendedora, encontra-se em fase inicial de debate. 

Portanto, essa dissertação contribuirá de modo a aprofundar essa questão.

19



3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1  Empreendedorismo

Há uma linha tênue entre a mente de um empreendedor e a de um 
louco. O sonho empreendedor é quase uma loucura, e quase sempre 
isolado.  Quando você vê algo novo, sua visão, geralmente, não é 
compartilhada  pelos  outros.  A  diferença  entre  um  louco  e  um 
empreendedor bem-sucedido é que este pode convencer os outros a 
compartilhar  de  sua  visão.  Esta  é  a  força  fundamental  para 
empreender. Anita Roddick, fundadora das lojas inglesas Body Shop 
(apud BOM ANGELO, 2003).

O conceito de empreendedorismo, apesar de ter se tornado popular com sua 

importação junto à língua inglesa, tem sua origem na palavra francesa entrepreneur, 

usada no século XII para denominar aquele que incentivava brigas.  (VÉRIN apud 

FILION, 1999). 

No final do século XVIII, tal termo passou a designar a pessoa que criava e 

conduzia empreendimentos. Nesse momento, surgem as definições de Cantillon e 

Say;  o primeiro,  retratado por  Filion (1999) como um capitalista  de risco,  foi  um 

homem  sempre  em  busca  de  oportunidades  de  negócios.  Para  Cantillon,  o 

empreendedor era aquele que adquiria a matéria-prima por um determinado preço e 

a revendia a um preço incerto. Ele entendia que se o empreendedor obtivesse lucro 

além do  esperado,  isto  teria  ocorrido  em função  de  algo  que  ele  teria  inovado 

(FILION, 1999). 

Já  Jean-Baptiste  Say  foi  o  segundo  autor  a  demonstrar  interesse  pelos 

empreendedores.  Say  conceitua  o  empreendedor  como  alguém  que  inova  e  é 

agente de mudanças; essa definição é o alicerce do empreendedorismo, colocando-

o, portanto, como o pai do empreendedorismo (FILION, 1999).

Dentre os grandes economistas, Joseph Schumpeter foi o único que abordou 

o tema empreendedorismo e o seu impacto sobre a economia, dando projeção ao 

tema  ao  definir  o  empreendedor  como  aquele  que  destrói  a  ordem  econômica 
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existente ao introduzir novos produtos e serviços, criar novas formas de organização 

ou explorar novos recursos e materiais. Para Schumpeter,  as atitudes inovadoras 

dos empreendedores interferem no equilíbrio ou inércia do mercado. O autor afirma 

que o empreendedor é “o motor da economia”, um agente de mudanças.

O desenvolvimento, no sentido em que o tomamos, é um fenômeno 
à  parte,  inteiramente  fora  do  que  se  possa  observar  no  fluxo 
circulatório,  ou  na  tendência  para  o  equilíbrio.  É  transformação 
espontânea  e  descontínua  das  artérias  do  fluxo,  distúrbio  de 
equilíbrio, que altera e desloca, para sempre, o estado de equilíbrio 
preexistente (SCHUMPETER, 1961, p. 91).

Uma  visão  mais  ampliada  da  ação  empreendedora  é  apresentada  por 

Longenecker (1997) que a define tanto como aquela relacionada a uma pessoa que 

inicia um negócio,  como a que o opera e desenvolve.  Nessa prática podem ser 

incluídos todos os gerentes e proprietários ativos de uma determinada empresa. O 

conceito,  dentro  dessa  perspectiva,  agrega  inclusive  os  membros  da  segunda 

geração de empresas familiares e proprietários-gerentes que compram empresas já 

existentes.

As visões acima tem origem na visão dos economistas e não serão a base 

para  a  construção  da  dissertação,  uma  vez  que  acredita-se  que  o 

empreendedorismo é fruto do comportamento empreendedor. Desse modo, a visão 

dos comportamentalistas será a referência chave no construto teórico e na criação 

do instrumento de pesquisa. Essa visão é reforçada pela citação de Dolabela,  a 

seguir.

Para  o  empreendedor,  o  ser  é  mais  importante  que  o  saber.  A 
empresa é  a materialização dos nossos sonhos.  É a projeção de 
nossa imagem interior, do nosso íntimo, do nosso ser em sua forma 
total. O estudo do comportamento do empreendedor é considerado 
hoje fonte de novas formas de compreensão do ser humano em seu 
processo  de  criação  de  riquezas  e  de  realização  pessoal.  Dessa 
perspectiva,  o  empreendedor  é  visto  também  como  um  campo 
intensamente  relacionado  com  o  processo  de  entendimento  e 
construção da liberdade humana... (DOLABELA, 2006, p. 67).

Um  dos  primeiros  autores  desse  grupo  a  mostrar  interesse  pelos 

empreendedores foi Max Weber (1930). Ele recorreu ao sistema de valores como 

elemento fundamental para identificar o comportamento empreendedor. 

21



Porém,  foi  David  McClelland  (1961),  incentivado  com  o  crescimento  do 

império soviético na década de 50, que começou a pesquisar na história explicações 

para a existência de grandes civilizações. Esse trabalho o levou a identificar heróis 

na literatura, os quais seriam exemplo para futuras gerações, que tenderiam a imitar 

os seus comportamentos e,  a partir  daí,  se capacitariam a superar obstáculos e 

aumentar os limites do possível. McClelland concluiu que um povo estimulado por 

tais tendências desenvolve uma necessidade de realização pessoal. A sua definição 

de  empreendedorismo  difere  das  demais  encontradas  na  literatura:  “Um 

empreendedor é alguém que exerce controle sobre uma produção que não seja só 

para o seu consumo pessoal” (MCCLELLAND, 1961, p. 65). A maior contribuição 

desse autor está no fato de ter mostrado que os seres humanos tendem a repetir 

seus  modelos,  o  que  muitas  vezes,  tem  influência  na  motivação  para  alguém 

empreender (DOLABELA, 1999).

Segundo  a  teoria  de  McClelland,  o  estudo  da  motivação  facilita  a 

compreensão do fenômeno empreendedor como se pode observar na afirmação a 

seguir:

A  teoria  e  as  pessoas  são  motivadas  devido  à  necessidade  de 
realização, poder e afiliação. Sua teoria sofreu críticas devido ao fato 
de  que  McClelland  explicou  o  comportamento  das  sociedades 
através  de  um  ou  dois  fatores  apenas  quando  deveriam  ser 
considerados os papéis das ideologias de cada região e uma grande 
variedade  de  fatores  que  explicam  o  desenvolvimento  das 
sociedades  e  civilizações.  Porém,  McClelland  mostrou  que  o  ser 
humano  é  um  produto  social  e  tende  a  reproduzir  seus  próprios 
modelos. Assim, quanto mais empreendedores uma sociedade tiver, 
e quanto maior for o valor dado a eles, maior será a quantidade de 
jovens que tenderão a imitá-los, incutindo na cultura da sociedade o 
espírito  e  as  características  peculiares  do  empreendedor 
(MCCLELLAND APUD GAUTHIER & LAPOLLI, 2000).

De  maneira  geral,  os  economistas  procuram  associar  o  empreendedor  à 

inovação  e  ao  seu  papel  no  desenvolvimento  da  economia;  já  os 

comportamentalistas atribuem aos empreendedores características relacionadas à 

persistência,  à  criatividade  e  à  capacidade  de  influenciar  e  controlar  o 

comportamento de outras pessoas. Será com base nesse segundo aspecto que o 

instrumento de pesquisa estará baseado.
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Para compreender melhor o tema empreendedorismo, Ozires Silva (2007), 

um  símbolo  nacional  que  tem  como  um  de  seus  maiores  feitos  a  criação  da 

EMBRAER, em seu livro “Cartas a um jovem empreendedor”,  relata a sua trajetória 

na criação desta que é a terceira maior empresa fabricante de aviões do planeta. 

Nessa obra, o autor ilustra de maneira muito  clara o significado do tema central 

dessa  dissertação,  o  qual  é  corroborado  pelo  autor  dessa  tese  à  medida  que 

apresenta  os  passos  do  caminho  que  será  trilhado  por  um  empreendedor.  A 

afirmação a seguir ilustra essa visão:

Empreender  é  como  voar.  Primeiro,  é  preciso  sonhar  com  a 
possibilidade do vôo, imaginar até que altura e distância se pretende 
ir. Depois, é preciso traçar um plano de vôo detalhado e que leve em 
conta  a  rota,  as  dificuldades  e  as  possibilidades  do  caminho.  O 
momento seguinte é o da decolagem, quando tudo que se imaginou 
é posto em prática e a empresa, de fato, começa a existir. É no vôo 
de cruzeiro que se alcança a altitude e se enfrenta as turbulências do 
dia-a-dia.  O pouso não  significa  o  fim da  viagem,  mas apenas  o 
momento em que o  empreendedor  pára para avaliar  os  próximos 
passos e o novo destino (SILVA, 2007, contra capa).

Ozires Silva é, sem dúvida alguma, referência mundial no que diz respeito ao 

conceito de empreendedorsimo, tanto pelo seu comportamento ilustrado durante sua 

infância em Bauru, questionando-se sobre a criação de algo em torno da aviação, 

quanto com o resultado desse sonho que foi a construção da terceira maior empresa 

produtora de aviões do planeta, a EMBRAER. Mas as ações de Ozires Silva definem 

o empreendedorismo? A partir dessa questão segue esse capitulo da dissertação.

Para  muitos,  o  tema  não  é  uma  ciência,  embora  seja  continuamente 

pesquisado.  Dolabela  (1999)  credita  isso  a  ausência  de  paradigmas,  receitas  e 

padrões  que  possam  garantir  que  a  partir  de  determinada  situação  haverá  um 

empreendedor  de  sucesso.  Mas o  próprio  Dolabela  (1999,  p.  33)  afirma que  “o 

empreendedorismo é um fenômeno cultural, ou seja, é fruto dos hábitos, práticas e 

valores das pessoas”.

Bull  e  Willard  (1993,  p.  188)  teorizam  que  o  empreendedorismo  ocorre 

quando quatro condições básicas são alcançadas. A primeira é a motivação frente a 

tarefas,  definida  como “alguma visão  relacionada  a  alguma tarefa  que  motiva  a 

pessoa a agir”. A segunda é o conhecimento, definido como “know-how adicionado à 

23



autoconfiança de ter ou de poder adquirir  tal  conhecimento no futuro”.  A terceira 

refere-se à expectativa de ganho pessoal, definida como “benefício econômico ou 

psíquico  de  uma  ação”.  E  a  quarta  é  o  suporte  do  ambiente,  definido  como 

“condições que provêm conforto e sustentação para realização de esforços, ou que 

reduzem o desconforto de algum empenho”.

Para  Filion  (1999),  existe  uma  definição  de  empreendedor  que  reúne  as 

várias abordagens sobre empreendedorismo:

O empreendedor é uma pessoa criativa, 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 
oportunidades  de  negócio.  Um  empreendedor  que  continua  a 
aprender  a  respeito  de  possíveis  oportunidades  de  negócios  e  a 
tomar  decisões  moderadamente  arriscadas  que  objetivam  a 
inovação, continuará a desempenhar um papel empreendedor.

Já Dolabela (1999) cita que uma das inspirações para escrever um dos seus 

livros mais popluares, O Segredo de Luisa, foram experiências de empreendedores 

relatadas em salas de aula, histórias que se confundem com família, casamento, 

amores e desilusões; enfim, histórias de sonhos que se tornaram realidade. O autor 

destaca  que  o  empreendedorismo  é  um  fenômeno  cultural,  ou  seja, 

empreendedores  se  desenvolvem  por  influência  do  meio  em  que  vivem,  pois 

pesquisas  demonstram  que  os  empreendedores  têm  sempre  um  modelo  de 

negócios, alguém que os influencia. 

A  visão  de  Dolabela,  associada  às  definições  de  Filion,  será  chave  no 

desenvolvimento dessa dissertação, à medida que o autor desse trabalho acredita 

que esses autores fortalecem os conceitos de McClelland, ou seja, adotam a linha 

comportamentalista.

Pode-se,  então,  afirmar  que  ninguém  nasce  empreendedor,  pois  as 

competências,  ou  seja,  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes  podem  ser 

desenvolvidos  por  meio  de  aprimoramento  técnico  e  administrativo,  inteligência 

emocional  e  inteligência  prática,  que  o  capacita  para  vislumbrar  a  formação  de 

pequenas e médias empresas que impulsionem o desenvolvimento local e regional. 
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Para Young (1971), os atributos e competências empreendedoras aparecem 

em  indivíduos  como  resultados  particulares  do  ambiente  familiar,  experiência 

profissional anterior, relações com determinados grupos e como reflexo de valores 

culturais  gerais.  Para  essa  dissertação,  essas  influências  também  serão 

consideradas na construção do instrumento de pesquisa.

3.2  Lobo, o Animal Empreendedor

Entre  os  estudos  de  Henry  Mintzberg,  está  uma  revisão  da  evolução  do 

pensamento  estratégico.  Ele  apresenta  dez  escolas  distintas,  cada  uma  com 

modelos  básicos  de  formação  da  estratégia,  críticas,  premissas,  avaliação  do 

contexto e aspectos das práticas empresariais. As dez escolas são as seguintes 

Mintzberg (2000, p. 13):

a. Escolas prescritivas

• A escola do design – formulação de estratégia como um processo 

de concepção.

• A escola  do  planejamento  –  formulação  da  estratégia  como  um 

processo formal.

• A escola do posicionamento – formulação da estratégia como um 

processo analítico.

b. Escola descritiva:

• A  escola  empreendedora  –  formulação  da  estratégia  como  um 

processo visionário;

• A  escola  cognitiva  –  formulação  da  estratégia  como  um  processo 

mental.

• A  escola  de  aprendizado  -  formulação  da  estratégia  como  um 

processo emergente.

• A escola do poder - formulação da estratégia como um processo de 

negociação.
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• A  escola  cultural  -  formulação  da  estratégia  como  um  processo 

coletivo

• A escola  ambiental  -  formulação  da  estratégia  como  um  processo 

reativo

c. Escolas interativas

• A  escola  de  configuração  -  formulação  da  estratégia  como  um 

processo de transformação. Essa escola é um agrupamento que reúne 

todas as escolas.

As escolas são separadas em grupos,  pois  têm natureza distinta.  As  três 

primeiras, que fazem parte da escola prescritiva, são mais preocupadas em como as 

estratégias devem ser formuladas.

As  seis  escolas  descritivas  são  mais  preocupadas  com  a  descrição  do 

processo de formulação das estratégias, considerando seus aspectos específicos. 

Entre essas escolas, está a empreendedora que tem como animal metafórico o lobo, 

transformado  em  lobo-guará  por  Cavalcanti  (2007),  adaptando  a  metáfora  ao 

contexto brasileiro. Sobre esse preceito, a autora faz a seguinte afirmação:

 “(...) o lobo-guará, que difere do eurasiano logo à primeira vista pelo 
tamanho das pernas – esguias e proporcionalmente mais altas. Suas 
orelhas também são maiores e o focinho, mais longo. É tímido, não 
vive em alcatéias e prefere caçar sozinho;  desloca-se no pântano 
para rastrear sua presa” (CAVALCANTI, 2007, p. 390)

As premissas dessa escola são apontadas abaixo por Cavalcanti, 2007:

a. Processo visionário maleável, mas por vezes, obsessivo;
b. A visão de futuro da organização é baseada na experiência e na 
intuição do líder;
c. A estratégia tende a assumir forma de nicho;
d. Liberdade de manobra estratégica.

Tendo como pilares essas premissas, Mintzberg (2000, p.106) apresenta três 

características  da  personalidade  desses  empreendedores  no  que  diz  respeito  à 

geração de estratégias, a seguir apresentadas:
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a. A organização empreendedora foca oportunidades, os problemas 
são secundários;

b. Poder  centralizado  na  mão  do  executivo  principal,  sendo  a 
autoridade associada a um indivíduo. Essa alta concentração de 
poder  permite,  normalmente,  reações rápidas e,  muitas vezes, 
intuitivas. Porém, existem riscos, uma vez que as decisões estão 
centradas na figura de uma só pessoa, um só líder visionário, e 
não na organização como um todo;

c. A incerteza é propulsora de grandes saltos para frente; tal fato 
corresponde  a  geração  da  estratégia.  É  na  incerteza  que  a 
organização poderá ter grandes ganhos;

A  intuição,  o  processo  visionário  e  a  incerteza  são  características 

empreendedoras corroboradas por Dolabela, Filion e pelo autor dessa dissertação, 

as quais servirão de base na construção do instrumento de pesquisa.

Mintzberg  (2000)  descreve  que  em  situações  de  crise,  uma  organização, 

normalmente,  tende  a  buscar  uma  configuração  mais  empreendedora,  com  a 

procura  de  um  líder  forte,  capaz  de  integrar  os  esforços  em  busca  de  uma 

reviravolta. Isso nos remete a uma visão clara de que o empreendedor externo e o 

interno,  ao mesmo tempo em que atuam sob forte  incentivo emocional,  também 

tendem a ser minimalista em suas decisões,  no sentido de sempre possuírem a 

visão do não-desperdício e da alta produtividade.

3.3  Perfil do Empreendedor

Transforma  a  condição  mais  significante  numa  excepcional 
oportunidade.  O  empreendedor  é  o  visionário  dentro  de  nós.  O 
sonhador.  A  energia  por  trás  de  toda  atividade  humana.  A 
imaginação acende o fogo do futuro. O catalisador das mudanças. O 
empreendedor  vive  o  futuro,  nunca  do  passado,  raramente  o 
presente (...) (GERBER 1996, p. 31).

De maneira geral, o brasileiro pode ser considerado um povo empreendedor. 

Algumas pesquisas apontam para isso, como afirma Dornelas que apresenta uma 

pesquisa  internacional  sobre  o empreendedorismo realizada no ano 2000 e  que 

entrevistou 43.000 pessoas em 21 países, chegando à conclusão de que o Brasil é o 

país que apresenta a maior parte de potenciais empreendedores. Para cada oito 

brasileiros em idade adulta, um estaria abrindo ou pensando em abrir um negócio. 
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Em segundo lugar, vem os Estados Unidos, onde a proporção é de dez para um. O 

terceiro lugar é da Austrália, com a relação de 12 para 1. 

Os  dados  do  Global  Entrepreneurship  Monitor  (GEM)  de  2005  confirmam 

essa tendência posicionando o Brasil como o sétimo país mais empreendedor do 

mundo.  Contudo,  mesmo  sendo  um  povo  empreendedor,  muitas  empresas  não 

completam o primeiro ano de vida, devido, principalmente, à falta de informação e 

orientação aos micro e pequenos empresários.

Para  Dornelas  (2001),  “temos  muito  a  fazer  e  isso  mostra  que  nossos 

empreendedores  de  sucesso  são  verdadeiros  heróis,  já  que  apesar  disso  tudo, 

conseguem  vencer  e  atingir  seus  objetivos”.  Segundo  ele,  grande  parte  dos 

empreendedores  estão  tentando  sobreviver  primeiro  e  depois  competir,  ousar  e 

crescer. 

3.3.1 Perfil do Empreendedor – A Teoria Visionária de Filion

A Teoria Visionária de Filion (1991) ajuda no entendimento de como se forma 

uma idéia de empresa e os elementos que a sustentam. De acordo com essa teoria, 

Filion  (1991)  defende  que  “um  empreendedor  é  uma  pessoa  que  imagina, 

desenvolve  e  realiza  visões”.  Para  ele,  a  visão  é  a  projeção  no  futuro  de  uma 

imagem, relacionando-se ao local onde o empreendedor pretende que o seu produto 

ocupe no mercado, o perfil  da empresa que atingirá esse objetivo e para onde o 

empreendimento será conduzido. 

Silva  (2007)  corrobora  com  Filion  quando  afirma  que  o  sonho  é  parte 

fundamental do processo empreendedor, mas é apenas isso: uma parte. Ou seja, 

associa-se ao sonho, o caminho e as ações dessa jornada empreendedora.

Filion (1991) traz grande contribuição quando identifica e apresenta alguns 

elementos de suporte à formação dessa visão, que são os seguintes: (a) conceito de 

si, que tem relação com a forma como a pessoa se vê a imagem que tem de si 

mesma; nesse ponto, estão contidos os valores de cada individuo, os quais estão 
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quase  sempre  relacionados  a  modelos  e  indivíduos  com  os  quais  cada  um  se 

identifica. É importante ressaltar que o conceito de si pode alterar-se de acordo com 

o contexto em que o sujeito se encontra. 

Outro  aspecto  na  formação  da  visão  é  o  (b)  conhecimento  do  setor, 

direcionado à compreensão de como funciona o negócio e qual a sua dinâmica. 

Filion (2000, p. 10) reforça esse aspecto quando contribui com a seguinte afirmação: 

”Quanto mais completo for o conhecimento do empreendedor, e, ainda, sua imagem 

e entendimento de um setor de negócios, tanto mais realista será a visão”.

Outro ponto de suporte a formação da teoria visionária são as (c) redes de 

relações  com vários  níveis  tais  como  família,  amigos  e  grupos  de  interesse.  O 

relacionamento interpessoal  é um aspecto corroborado por Silva  (2007).  O autor 

acredita que todo bom empreendedor sabe o quanto é importante manter contato 

com as pessoas certas e o quanto o seu sucesso depende da ajuda e do apoio que 

recebe de pessoas que, muitas vezes, nem estão diretamente envolvidos com o 

projeto.

A teoria de Filion também é sustentada pela energia, que tem relação com o 

tempo e a intensidade com que são executadas as atividades profissionais. E que 

para Silva (2007) significa nunca desanimar diante dos “nãos” que o empreendedor 

ouvirá  ao  longo  da  sua  trilha.  O  mesmo  autor  relata  na  sua  história  para  a 

construção  da  EMBRAER  a  obsessão  pelo  projeto,  afirmando  que  “essa 

característica  é  o  que  diferencia  o  verdadeiro  empreendedor  de  uma  pessoa 

medianamente comprometida”.

Por fim, Filion apresenta o último elemento de suporte ao empreendedor que 

é  a  liderança,  relacionada  à  capacidade  de  influência  sobre  apoiadores  e 

colaboradores.  Esse  aspecto  também determina  em grande  parte  o  alcance  da 

visão.

Uma  afirmação  do  ministro  Ozires  Silva  (2007,  p.  38)  fortalece  a  teoria 

visionária de Filion, ao relatar as possibilidades trazidas pela criação de um avião 

brasileiro.
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Perceber  a  importância  do  trabalho  que  realiza  faz  parte  das 
características de um bom empreendedor. No caso, essa experiência 
mostrou-me o quanto os aviões que desejávamos fabricar poderiam 
ser importantes para as populações dos lugares mais distantes do 
Brasil e do mundo.

 
Dolabela (1999, p. 81) apresenta o processo de desenvolvimento da visão no 

Quadro 1. Segundo o autor e os preceitos de Filion, as pessoas, com base em suas 

experiências de vida, criam idéias de produtos ou serviços, as quais emergem em 

estado bruto, na forma de sonhos. A partir daí, começam a trocar informações com 

outras pessoas e a lapidar a idéia, verificando se é um bom negócio. A partir desse 

momento, juntam-se novas características, há um aprimoramento, o individuo passa 

a  informar-se  sobre  o  assunto  em  livros,  revistas,  feiras,  iniciando,  assim,  um 

processo circular de aprendizado contínuo. Essa primeira fase é denominada por 

Filion como visões emergentes. 

Após essa busca, o empreendedor conclui o produto e/ou serviço que tem e 

define seu público-alvo, tendo assim formado a visão central de seu negócio. Por 

fim, surge a visão complementar que trata da gerência da empresa, da organização, 

e do controle das diversas atividades administrativas. É a partir desta visão que se 

cria a estrutura.

Quadro 1 – O Processo de Desenvolvimento da Visão

Passo Fase Conteúdo Categoria  da 
visão

Requisito 
exigido

Atividade 
educacional 
adequada

1 Embrião Idéia  do 
Produto  e/ou 
serviço

Emergente Imaginação Leitura  de 
biografias  e 
estudos  das 
atividades 
empreendedoras

2 Desenvolvimento Estudos  de 
mercado, 
produto, 
viabilidade.

Emergente Reflexão Orientação  por 
outras  pessoas; 
leituras  sobre 
administração.

3 Forma Idéias  de 
empresa

Central Avaliação, 
bom senso.

Orientação  por 
outras  pessoas; 
estudos  de  casos; 
discussão  em 
grupo.

4 Alvo Objetivos 
precisos  a 
serem 
alcançados

Complementar Concentração Conferências; 
feedback.

Fonte: Dolabela, 1999
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Gerber  (2004) cita que todo empreendedor  é um visionário:  sonhador  que 

possui  capacidade  de  pensar,  sentir  e  agir  estrategicamente.  Além disso,  ele  é 

imaginativo e apresenta visão prospectiva; é criativo, capaz de lidar com segurança 

diante  de  ambientes  de  incertezas  e  desconhecimento,  gerador  de  novas 

possibilidades  e  oportunidades.  Silva  (2007)  complementa  esse  pensamento  ao 

afirmar que os maiores empreendedores do mundo sempre tiveram clareza do ponto 

que pretendiam alcançar e em quanto tempo acreditavam ser possível chegar lá. 

Para o empreendedor, a meta é o projeto de engenharia do sonho.

Drucker  (1987)  afirma  que  o  empreendedor  maximiza  oportunidades, 

preocupando-se não em fazer as coisas certas, mas em encontrar as coisas certas a 

serem feitas, e concentrar recursos e esforços para tanto. O mesmo autor diz ainda 

que o empreendedor põe-se a trabalhar, não buscando a sorte grande.

Ele opta por intimidar, perturbar, criticar, bajular, persuadir, gritar e, 
finalmente, quando todas as opções falham, ele promete o que for 
possível  para  manter  o  projeto  em  andamento.  Para  o 
empreendedor, a maioria das pessoas representa problemas que se 
metem no meio do caminho até o seu sonho (GERBER, 2004, p. 16).

A afirmação acima tem relação direta com o empreendedor externo, aquele 

que  vislumbra  novos  negócios,  e  não  com  o  intra-empreendedor,  que  mesmo 

inovando  e  contribuindo  para  a  organização  não  entende  as  pessoas  como 

problemas, à medida que muitas dessas ações que esse empreendedor vislumbra 

dependem da colaboração de uma equipe.

O Quadro 2 apresenta uma síntese dos traços de empreendedor segundo 

Melo Neto e Froes 2002, Dolabela 2006, Dornelas 2003.
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Quadro 2 - Perfil Empreendedor

No. Características
 1 É individual
 2 Valores e cultura de empreendedorismo adquiridos por meio de contato com 

pelo menos um modelo empreendedor no período da juventude
 3 Aprendizagem dos próprios padrões
 4 Experiência em negócios
 5 Pró-ativo
 6 Trabalhador incansável 
 7 Tem o foco no negócio e no mercado
 8 Dedicado, concentração profunda na essência do negócio.
 9 Criatividade, inovador e mente intuitiva.
10 Sua medida de desempenho é o lucro
11 Altamente persuasivo 
12 Visão sistêmica
13 Atento e gerador de oportunidades 
14 Visa satisfazer as necessidades dos clientes e a ampliar as potencialidades do 

negócio
15 Disposição para assumir riscos
16 Sabem tomar decisões
17 Otimistas e apaixonados pelo que fazem
18 Bem relacionados (redes de relacionamentos)
19 São independentes e constroem seu próprio destino
20 Possuem conhecimento
21 Conhece muito bem o ramo em que atua. 

22 Criam valor para a sociedade
  Fonte: Melo Neto e Froes 2002, Dolabela 2006, Dornelas 2003, Filion 2000, (elaborado 

pelo autor)

A ausência de paradigmas, receitas e  padrões especificos para definição do 

perfil  empreendedor  gera  várias  definições,  possuidoras  de  alguns  traços 

compartilhados  por  diversos  autores:  inovação,  risco,  aptidão artística,  liderança, 

competência profissional e um modelo de indivíduo empreendedor em seu contexto.

Drucker (1986) sentencia que o empreendedor inova, sendo a inovação um 

instrumento específico do espírito empreendedor. O mesmo Drucker (1986) afirma 

“Não existe algo chamado de recurso até que o homem encontre uso para alguma 

coisa na natureza e assim a dote de valor econômico (...) o fungo da penicilina era 

uma praga, não um recurso”.

 A definição de Silva (2007, p.2) para o perfil empreender é esclarecedora à 

medida que o autor considera a satisfação pessoal  como aspecto preponderante 

sobre o acumulo de riqueza.
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Empreender é ter um objetivo. É ter um motivo para seguir em frente. 
Esse  objetivo  não  precisa  ser  necessariamente  o  de  acumular 
riqueza material. Gerar lucro, investir no negócio, criar empregos e 
ver a empresa expandir são aspectos fundamentais. Mas, quaisquer 
que sejam os objetivos principais, o importante é o grau de satisfação 
pessoal que o trabalho pode gerar.

3.3.2 Intraempreendedorismo e o Intraempreendedor

Como  já  discutido,  o  termo  empreendedorismo  não  se  refere  apenas  à 

criação  de  novos  negócios.  Isso  significa  que  é  possível  empreender  dentro  de 

empresas existentes, onde o empreendedor colabora para o crescimento e sucesso 

da organização. Dessa forma, surge à denominação intraempreendedorismo, criada 

em 1980 pelo consultor em administração Gifford Pinchot III,  autor do  best seller  

Intrapreneuring (1985). Esse termo se refere a uma pessoa dentro da organização e/

ou unidade de negócio que assume responsabilidade direta para transformar uma 

idéia em um produto final lucrativo por meio do risco e da inovação. 

Dornelas (2008, p. 63) complementa tal idéia, afirmando que:

Esse papel deve ser exercido pelo executivo moderno, procurando 
agir de forma empreendedora, assumindo calculados, identificando 
oportunidades  de  negócios  para  a  corporação,  sendo  criativo  e 
exímio trabalhador em equipe.

Por conseguinte, intraempreendedores podem ser entendidos como membros 

da  organização  que  inovam,  identificam  e  criam  oportunidades  de  negócio, 

estruturam e coordenam novas combinações e arranjos de recursos para gerar e 

agregar valor através da exploração de necessidades não atendidas ou da melhoria 

da eficiência de algo que já é feito pela empresa (WUNDERER, 2001). Ademais, o 

intra-empreendedor  interage  com  outras  formas  e  arranjos  organizacionais  para 

produzir  resultados  empresariais  efetivos,  opondo-se  à  noção  de  impacto 

independente  e  estritamente  direto  do  empreendedorismo  na  performance  da 

empresa (HULT et al, 2003).

Para Pinchot (1989), a maior parte das peculiaridades da personalidade do 

intraempreendedor  pode  ser  entendida  considerando-se  as  pressões  de  se 
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combinar, em uma pessoa, um forte visionário e um executor insaciável, que não 

pode descansar até que sua visão esteja manifestada. São sonhadores que realizam 

e  assumem  a  responsabilidade  pela  criação  de  inovações  de  qualquer  espécie 

dentro  de  uma  organização.  A  compreensão  de  Pinchot  sobre  o  empreendedor 

interno é corroborada pelo autor dessa dissertação e será base para a construção 

do instrumento de pesquisa, juntamente com a teoria de Filion sobre o tema.

Para Carrier (1997), o intra-empreendedor é definido como aquele que atua 

empresarialmente nas organizações que eles  não possuem,  mas para  qual  eles 

trabalham.  Filion  (2001)  classifica  os  intraempreendedores  como os  empregados 

empreendedores  e  os  subdivide  em  dois  grupos:  (a)  os  facilitadores  e  (b)  os 

visionários.  A  primeira  classificação  inclui  pessoas  que  incorporam  a  visão  de 

alguém  e  trabalham  ativamente  para  realizá-la  e  a  segunda  classificação  inclui 

pessoas que projetam e implementam visões emergentes que modificam a visão 

central  do  proprietário  do  negócio.  Dolabela  (2008,  p.  63)  contribui  com  essa 

discussão ao afirmar que “são pessoas que se destacam onde quer que trabalhem 

(...)”.

Antoncic  e  Hisrich  (2003)  propõem a  definição  de  intraempreendedorismo 

como  o  empreendedorismo  dentro  de  uma  organização  já  existente, 

independentemente  de  seu  tamanho,  referindo-se  a  intenções  emergentes  de 

comportamentos voltados ao abandono do habitual, envolvendo criação de novos 

negócios, inovações em atividades e desenvolvimento de novos produtos, serviços, 

tecnologias, técnicas administrativas, estratégias e posturas competitivas.

Mesmo com a contribuição do empreendedor interno, alguns empresários o 

percebem como “subversivo” e “agitador”  (Bom Ângelo,  2003).  De acordo com o 

referido autor, isso se deve as características desse empreendedor, tais como sua 

criatividade e poder de inovação.  Não obstante,  sua inteligência e  racionalidade, 

aliadas ao fato de adorarem desafios e não demonstrarem aversão ao risco, trazem 

as constantes mudanças na estabilidade e nas rotinas da organização. 

Mintzberg (2000) apresenta visão contrária à desses empresários ao apontar 

que, em situações de crise, uma organização tende a buscar uma configuração mais 

empreendedora, com a procura de um líder forte, que consiga integrar os esforços 
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em  busca  de  uma  reviravolta.  Isso  remete  a  uma  visão  clara  de  que  o 

intraempreendedor, ao mesmo tempo em que atua sob forte incentivo emocional, 

também tende a ser minimalista em suas decisões, no sentido de sempre possuir a 

visão  do  não-desperdício  e  da  alta  produtividade.  Dessa  forma,  o  intra-

empreendedorismo também tem sido muito discutido como um meio de crescimento 

e renovação interna para grandes empresas. A visão do autor dessa dissertação 

corrobora com o pensamento de Mintzberg e diverge de Bom Angelo, à medida que 

entende  que  a  contribuição  do  empreendedor  interno  supera  qualquer  falta  de 

estabilidade que possa vir a ser provocada como decorrência de seus atos.

Para  Luchsinger  e  Bagby  (1987,  p.  12),  organizações  que  fomentam  o 

intraempreendedorismo são caracterizadas por práticas de princípios “iluminadas” 

de gestão; adoção de um estilo empreendedor que evita barreiras burocráticas e 

promoção de um clima de inovação; encorajamento do intraempreendedorismo e 

inovação entre a força de trabalho. Conforme esses autores, a natureza psicológica 

do  intraempreendedor  é  semelhante  a  do  empreendedor,  mesmo  sendo  o 

empreendedor  independente e sempre em estágio  de “inicio  de operações”,  e  o 

intraempreendedor, atuante no contexto interno de uma organização, em que opera 

dentro de uma estrutura com normas e procedimentos estabelecidos. 

O  empreendedor  é  o  “patrão”,  tem  mais  controle  sobre  o  seu  ambiente; 

porém, corre o risco de ter que arcar com investimentos que eventualmente podem 

não dar  certo  e  até  uma falência.  O intraempreendedor,  por  seu  lado,  tem que 

responder a um superior e buscar patrocínios, podendo ter de enfrentar críticas e 

resistências internas à organização (LUCHSINGER e BAGBY, 1987).

Ruas  (2001)  apresenta  três  eixos  clássicos  de  caracterização  de 

competências  e  dimensões  do  intra-empreendedor:  (a)  o  conhecimento  do 

intraempreendedor (o saber); (b) a capacidade de identificar oportunidades, planejar 

executar,  mobilizar  recursos  e  pessoas  (o  saber  fazer);  e,  (c)  ousadia,  passar 

credibilidade e visão positiva do mundo (o saber ser / agir).

A quadro 3 abaixo adaptada dos estudos de Dornelas (2008) apresenta um 

comparativo entre o empreendedor empresário e o intraempreendedor.
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Quadro 3 – Comparativo entre o Empreendedor Empresário e o Intraempreendedor

Características Empreendedor Empresário Intraempreendedor

Motivação Quer  liberdade;  orientado  a 

metas;  autoconfiante; 

automotivado.

Liberdade de acesso aos recursos corporativos; 

orientado  a  metas;  automotivado;  quer 

recompensas e reconhecimento da organização.

Visão Estabelece  metas  de  longo 

prazo,  vê  a  organização  no 

futuro,  age  para  atingir  os 

objetivos.

Estabelece metas. Auto-impõe tarefas e prazos 

com vistas a atingir os objetivos da empresa.

Relações 

interpessoais

Vê  negociações  e 

estabelecimento  de  acordos 

como  base  para  todos  os 

relacionamentos.

Vê  as  negociações  dentro  da hierarquia  como 

base para os relacionamentos.

Estilo de resolução 

de problemas

Evita  formas  estruturadas, 

buscando  suas  próprias 

saídas.

Resolve de acordo com as regras do sistema ou 

de forma contornada sem fugir às regras.

Estilo  de  tomada 

de decisão

Segue  uma  visão  própria, 

decisiva e orientada à ação.

Faz com que os outros concordem com a sua 

decisão  –  grande  poder  de  persuasão;  mais 

paciente e comprometido que o empreendedor 

empresário, mas mesmo assim um fazedor.

Fonte: Dornelas, 2008 – (elaborado pelo autor)

Nota-se  nessa  tabela  que  as  diferenças  são  pequenas e  o  que  os  difere 

basicamente  é  o  fato  de  optarem  por  uma  carreira  dentro  ou  fora  de  uma 

organização,  onde  atuam  como  condutores  ou  conduzidos,  mas  sem  perder  a 

automotivação e a visão para oportunidades. Porém, duas diferenças importantes 

devem ser apresentadas: a paixão e o controle.

A  paixão  do  intraempreendedor  tem  relação  com  investir  na  carreira  e 

sucesso pessoal, enquanto que o empreendedor externo é apaixonado pela idéia e 

pelo prazer em fazer acontecer. O controle é outro ponto que os difere já que o 

primeiro  é  controlado  pela  organização  e  o  segundo  mantém  o  controle 

(DOLABELA, 2008).
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O mesmo Dolabela (2008, p. 52) apresenta também algumas diferenças entre 

empreendedorismo  de  novos  negócios  e  o  empreendedorismo  interno  ou  intra-

empreendedorismo:

Quadro 4 – Empreendedorismo Interno e de Novos Negócios

Empreendedorismo de novos negócios Empreendedorismo interno

Criação de riquezas Construir/melhorar a imagem da marca

Busca investimento junto a capitalistas de risco, 

angels (investidores pessoa física), etc.

Buscam  recursos  internos  ou  realoca  os 

existentes.

Cria estratégias e culturas organizacionais. Deve trabalhar dentro de uma cultura existente, e 

a  oportunidade  deve  estar  coerente  com  a 

estratégia da organização.

Sem regras Regras claras

Horizonte de curto prazo Horizonte de médio/longo prazos

Passos rápidos (caos controlado) Burocracia

Fonte: Dolabela, 2008

Um caminho nessa trilha intra-empreendedora é traçado pelas empresas que 

têm  como  premissa  uma  cultura  voltada  para  esse  princípio,  e  que,  por 

conseqüência, estimulam a formação de intra-empreendedores. Segundo Wunderer 

(2001),  tais  empresas  estimulam  a  incorporação  dessa  visão  em substituição  a 

normas e regras rígidas, percebendo as mudanças como oportunidades. Possuem 

disposição a aprender  com os erros,  comprometimento  e dão suporte  às idéias; 

promovem  a  melhoria  contínua  e  não  a  inovação  de  maneira  revolucionária; 

estimulam a cooperação de longo prazo, a confiança mútua e a liberdade, e sua 

orientação é sempre para o cliente. Percebe-se também nessas organizações uma 

liderança  participativa  e  delegada;  uma  distribuição  de  tarefas  importantes;  a 

distribuição dos resultados; entre outros fatores. 

A visão de Wunderer para uma empresa que estimula o empreendedorismo 

interno  é  corroborada  pelo  autor  dessa  dissertação;  isso  porque  o  ambiente 

previamente apresentado é peça chave no estímulo e formação de uma empresa 

realmente empreendedora.
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3.3.3  Carreira, Gestão de Carreiras e Carreira Empreendedora

Quando eu nasci,  não havia opção alguma (...).  Em toda história, 
praticamente ninguém teve a possibilidade de escolher. Acho que até 
cerca de 1900,  mesmo nos países mais desenvolvidos,  a maioria 
esmagadora das pessoas seguia o pai – se tivesse sorte... E agora 
somos forçados a aprender que nossa tarefa é decidir qual é a nossa 
opção. E mais: Por quê, qual é a que me serve e onde me situo? 
(DRUCKER, 1999).

Segundo Sennet (1999), a palavra carreira, na língua inglesa, significava em 

sua origem uma estrada para carruagens. Porém, no mundo do trabalho ganhou a 

conotação de caminho para promoção profissional durante a vida de um indivíduo. 

Aliás, Martins (2001) cita que foi no século XIX que o termo passou a significar a 

trajetória da vida profissional. Para Chanlat (1995, p. 69), a palavra hoje designa “um 

ofício, uma profissão que apresenta etapas, uma progressão”. 

Chanlat  (1995,  p.  68)  já  observara  que “a  noção de carreira  é  uma idéia 

historicamente recente, aparecendo no decorrer do século XIX, assim como suas 

derivadas:  carreirismo  e  carreirista,  surgido  no  século  XX.  A  própria  palavra 

“carreira” como indica o dicionário, em sua acepção moderna quer dizer: um ofício, 

uma profissão que apresenta etapas, uma progressão”.

Chanlat  (1995)  apresenta  o  quadro  5  abaixo  com  o  modelo  de  carreira 

tradicional versus moderno. Como poderá ser visto, as diferenças são significativas, 

desde o fato de o elemento chave tradicional ser apenas o homem ao passo que 

modelo atual apresenta a mulher dividindo esse papel, até por questões referentes à 

estabilidade, aos grupos e a progressão da ascensão da carreira. O autor dessa 

dissertação acredita que num modelo tradicional é inviável se pensar numa carreira 

empreendedora, devido à hierarquização, a centralização e a impessoalidade das 

relações.

             

Quadro 5 – Modelos de Carreira

Modelo Tradicional Modelo Moderno
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Um homem

-  pertencente  aos  grupos  socialmente 

dominantes;

- estabilidade;

- progressão linear vertical.

Um homem e/ou uma mulher

- pertencente a grupos sociais variados

- instabilidade

- progressão descontínua vertical e horizontal.

Fonte: Chanlat, 1995

Ao se observar o quadro acima, o autor dessa dissertação acredita que um 

modelo moderno favorece o desenvolvimento de uma carreira empreendedora, à 

medida que oferece um ambiente instável, onde a flexibilidade e a relação com o 

risco são constantes; oferece também a possibilidade de lidar com o diverso e com 

isso ampliar horizontes, desse modo possibilitando perceber mais oportunidades.

Dentre os diversos tipos de modelo de carreira, surge a denominada como 

profissional que pode ser definida da seguinte maneira:

É uma seqüência de posições ocupadas e de trabalhos realizados 
durante  a  vida  de uma pessoa.  A  carreira  envolve  uma série  de 
estágios  e a  ocorrência  de transições que refletem necessidades, 
motivos  e  aspirações  individuais  e  expectativas  e  imposições  da 
organização e da sociedade. Da perspectiva do individuo, engloba o 
entendimento  e  a  avaliação  de  sua  experiência  profissional, 
enquanto,  da  perspectiva  da  organização,  englobam  políticas, 
procedimentos  e  decisões  ligadas  a  espaços  ocupacionais,  níveis 
organizacionais,  compensação  e  movimento  de  pessoas.  Essas 
perspectivas são conciliadas pela carreira dentro de um contexto de 
constante  ajuste,  desenvolvimento  e  mudança  (LONDON  e 
STUMPH, 1982, p.17)i.

Outra caminho para compreensão da carreira é aquela que tem base em De 

Fillipi e Arhur (1994) e Lacombe e Chu (2006, p. 3) que caracterizam as chamadas 

carreiras sem fronteiras, que segundo os autores é definida como aquela que

(...) atravessa as fronteiras entre organizações; a carreira que extrai 
validade ou negociabilidade fora do atual empregador; a carreira que 
se sustenta em redes de relacionamento ou informação que estão 
fora da organização; ou ainda a carreira em que a pessoa escolhe 
passar um tempo dedicando-se à família ou reciclando-se.
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Este tipo de carreira demanda a apropriação pelo indivíduo do planejamento e 

desenvolvimento  de  sua  carreira  e,  para  tanto,  é  necessário  investir  em 

competências como o conhecimento - a técnica, as motivações para o exercício do 

trabalho  e  a  rede  de  relacionamento.  Esses  aspectos  são  corroborados  pelos 

elementos de suporte a formação do empreendedor apresentados por Filion. Desse 

modo, a carreira  sem fronteiras e o perfil  empreendedor aproximam-se e muitas 

vezes  confundem-se,  o  que  fortalece  a  justificativa  inicial  desse  trabalho  que 

defende que todos os sujeitos são empreendedores.

A carreira sem fronteiras também prevê a passagem do indivíduo por várias 

empresas (HALL, 1996). Nesse aspecto, não há uma regra quanto ao empreender 

dentro  de  uma  organização.  Ou  seja,  mudar  constantemente  de  empresas  ou 

permanecer  durante  muitos  anos  não  qualifica  ou  desqualifica  um  intra-

empreendedor.

A carreira sem fronteiras possui seis características (ARTHUR, 1994, p. 226):

a. A  carreira  se  move  para  além  das  fronteiras  de  diferentes 
empregadores. Esse aspecto pode ter relação com aqueles que 
possuem  tendência  a  empreender  dentro  ou  fora  de  uma 
organização, e que tem como busca um maior conhecimento do 
setor;

b. A  existência  de  validação  e  mercado  independe  do  atual 
empregador.  Essa  característica  tem  relação  direta  com  o 
empreendedor  que  inova  constantemente  e  arrisca-se  em 
setores do seu conhecimento;

c. A carreira é sustentada por redes ou informações externas. Esse 
aspecto reforça-se na teoria de Filion, quando o autor apresenta 
entre os elementos de suporte a rede de relações;

d. Os  princípios  de  uma  organização  tradicional,  tais  como  a 
obediência de uma hierarquia que também atua como critério de 
ascensão, deixam de vigorar. O autor dessa dissertação acredita 
que numa estrutura baseada no paradigma fordista não há um 
ambiente  propicio  aos  que  têm  tendência  ou  são 
empreendedores  internos  para  apresentarem  suas  visões  e 
idéias  para  a  construção  de  uma  organização  menos 
hierarquizada.  Desse  modo,  muitos  saem  em  buscas  de 
empresas com estruturas organizacionais horizontais;

e. O  indivíduo  rejeita  oportunidades  de  carreira  por  motivos 
pessoais ou familiares. O autor dessa dissertação acredita que 
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como  o  empreendedor  tem,  muitas  vezes,  clareza  nas  suas 
escolhas o fato de ele rejeitar ou aceitar uma oportunidade por 
qualquer  que  seja  o  motivo  tem  relação  com  a  sua  visão 
empreendedora.  Isso  significa  que  nesse  princípio  da  carreira 
sem fronteiras há um distanciamento do empreendedor,  já que 
rejeitar  não  é  uma regra  e  sim  uma possibilidade  para  quem 
empreende;

f. Intensifica-se a importância da interpretação do ator da carreira, 
o qual pode perceber sua carreira independentemente da relação 
estabelecida com a organização.

3.4  Gestão de Carreira

De acordo com Chanlat (1995; 1996), o modelo tradicional de carreira, que foi 

predominante no período industrial, foi marcado por certa estabilidade no emprego e 

uma progressão linear: baseado na descrição fixa e verticalizada dos cargos; na 

avaliação do desempenho e voltado para o êxito profissional.

Autores já sinalizavam na década de 1990 que a carreira passou a apresentar 

um modelo flexível  (CHANLAT, 1995; 1996; DEFILLIPI  e ARTHUR, 1994;  HALL, 

1996) que se associa à necessidade de investir em si mesmo, de adotar a idéia de 

“vida como negócio”.  Numa perspectiva gerencial,  Hall  (1996, p.10) diz que “dos 

indivíduos  será  esperado  (e  eles  também esperam)  que  tragam suas  vidas  por 

inteiro para a empresa; não é esperado deles que deixem suas vidas, valores e 

paixões pessoais na porta do escritório”.

Dutra (2007) apresenta a seguir, baseado em vários autores, o conceito de 

“espaço ocupacional” para compreender como se dá o movimento das pessoas na 

organização.

Procura estabelecer a correlação entre complexidade e entrega. Se 
uma pessoa agrega valor à medida que assume responsabilidades e 
atribuições mais complexas, não é necessário promovê-la para que 
possa agregar valor. A pessoa pode ampliar o nível de complexidade 
de  suas  atribuições  e  responsabilidades  sem mudar  de  cargo ou 
posição na empresa (DUTRA, 2007, p. 51). 

Assim, na lógica do modelo de carreira flexível,  a carreira nem sempre vai 

estar  associada  à  promoção,  mas  a  requisitos  básicos  para  a  manutenção  do 
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emprego.  Na visão  do autor  dessa  dissertação  inclui-se  aqui  a  possibilidade  de 

empreender internamente.

Desse modo, apresentam-se dois aspectos na gestão da carreira; a primeira 

abrange  a  responsabilidade  do  indivíduo  por  sua  carreira  e  competitividade 

profissional; a segunda envolve o papel da organização no incentivo e estímulo ao 

desenvolvimento  da  carreira  da  pessoa.  As  duas  são  fortalecidas  quando 

associadas  ao  empreendedor  que  se  coloca  como  protagonista  da  sua  história, 

sendo responsável por sua carreira, empreendendo internamente a medida que o 

ambiente o favoreça.

Dutra  (2008)  cita  que  a  gestão  de  carreiras  deve  ser  prioridade  para  a 

empresa que queira manter profissionais talentosos.

Carreiras  não  é  mais  sinônimo  de  cargo,  no  qual  o  indivíduo 
permanecia  a  vida  toda  conduzido  pela  organização.  Porém,  as 
empresas  têm  um  importante  papel  no  desenvolvimento  de  seus 
profissionais  e não podem abrir  mão disso caso queiram reter  os 
melhores talentos (DUTRA 2008, p. 57).   

Outro  aspecto  relevante  na  discussão  de  gestão  de  carreiras  foi  o  termo 

criado por Schein (1978), âncora de carreira (career anchor)  que leva a reflexão 

sobre  os fatores  que  permeiam as  decisões  e  escolhas  das  pessoas  (DUTRA, 

1996). 

Âncora de carreira foi definida por Schein (1996) como o conjunto de talentos 

e habilidades, motivos, necessidades, atitudes e valores reconhecidos pela pessoa e 

relacionam-se com a atividade profissional exercida ou que se quer exercer. Para 

que o processo seja eficaz o auto-conceito deve estar constituído para funcionar 

como força estabilizadora da âncora. O conceito de Schein, na visão do autor dessa 

dissertação, é fortalecido pela contribuição de FIlion, quando esse autor apresenta o 

conceito de si, já discutido nessa dissertação.

Para chegar à definição das âncoras de carreira, Schein desenvolveu duas 

pesquisas,  a  original  em 1970 e outra  em 1980.  As  pesquisas  demonstraram a 

existência  de  oito  categorias  de  âncoras  de  carreira,  que  são  apresentadas  no 

quadro 6.
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Quadro 6 – Âncoras de Carreira

Âncora Características

Autonomia
Independência

Valorização da liberdade e da independência.
Preferência  por  carreiras  que  não  ofereçam  restrições  e 
constrangimentos.
Carreira oferece a possibilidade de escolher quando, o que e 
com quanto empenho trabalhar. 

Estabilidade
Segurança

Valorização  da  estabilidade  e  da  segurança  (garantia  de 
emprego, segurança, benefícios sociais e boas condições de 
aposentadoria.). 
Necessidade de relaxar e sentir que corresponde e é leal a 
empresa em troca de um emprego em longo prazo.

Competência 
técnico-profissional

Valorização do desenvolvimento da competência pessoal  e 
especialização, construindo uma carreira que exija o exercitar 
dos talentos e das capacidades pessoais  e o desafio  pelo 
crescimento.

Competência 
Gerencial

Valorização  dos  processos  de  supervisão,  liderança  e 
controle  de  pessoas  em  todos  os  níveis,  integrando  os 
esforços  de  todos  e  assim  corresponder  aos  resultados 
estabelecidos.

Empreendedorismo
Criatividade

Valorização da construção de sua própria empresa, atuando 
com seus produtos e idéias.
Envolvimento  com a  inovação,  motivação  para  ultrapassar 
obstáculos e vontade de correr riscos.

Serviço  e 
dedicação à causa

Necessidade de fazer algo significativo. 
Opção por profissões que possam auxiliar outras pessoas, e 
que possam colaborar com a construção de um “mundo” para 
se viver.
São  mais  leais  aos  seus  valores  pessoais  do  que  a 
organização.

Desafio puro

Valoriza a resolução de problemas difíceis, a ultrapassagem 
de  obstáculos  quase  indisponíveis,  o  convencimento  de 
oponentes duros.
 O caminho que leva ao sucesso é mais excitante do que o 
sucesso  alcançado  em  algum  campo  ou  área  de 
competências.

Estilo de vida Valorização no desenvolvimento de um estilo de vida em que 
exista um equilíbrio entre as necessidades da carreira e da 
família,

Fonte: Schein, 1996 – (elaborado pelo autor)

Como  se  percebe,  quando  Schein  apresenta  a  âncora  relacionada  ao 

empreendedorismo e a criatividade, ele a define como aquela em que a força motriz 

é  a  valorização da  construção  da  própria  empresa,  além  da  motivação  para 

ultrapassar obstáculos e vontade de correr riscos. Desse modo, essa âncora tem 

maior  relação  com  aquele  que  tende  a  ser  um  empreendedor  externo,  talvez 

havendo uma relação maior com o intra-empreendedor apenas quando associada 
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ao fato de superar obstáculos e inovar.  No entanto, Schein não caracteriza esse 

comportamento como o de um empreendedor interno.

Com  base  nos  estudo  de  Schein,  Derr  (1986)  analisou  as  diferentes 

preferências de carreira no interior das organizações, apontando que as orientações 

são determinadas pelas percepções das pessoas de seus talentos, necessidades e 

valores. Desse modo, as categorias propostas são: ter sucesso, sentir-se seguro, 

sentir-se livre, sentir-se desafiado, obter equilíbrio (Derr apud Dutra, 2009, p. 43).  A 

visão de Derr corrobora com as visões de Dolabela e Filion quando esses discutem 

o perfil empreendedor interno e externo.

As teses de Schein e Derr têm compatibilidade na medida em que a primeira 

baseia-se  na  autopercepção  das  pessoas  e  a  segunda  na  observação  do 

comportamento de executivos acerca de suas carreiras dentro das empresas (Dutra, 

2009). 

Dutra (1996) propõe um modelo de carreira em que apresenta os objetivos 

básicos necessários:

Desenvolver  nas  pessoas  um  espírito  crítico  com  relação  a  seu 
comportamento  diante  da  carreira;  estimular  e  dar  suporte  a  um 
processo  de  auto-avaliação,  visando  o  planejamento  individual  de 
sua carreira; oferecer uma estrutura para reflexão das pessoas sobre 
sua  realidade  profissional  e  pessoal;  e,  disponibilizar  ferramentas 
para  desenvolver  objetivos  de  carreira  e  planos  de  ação  e  para 
monitorar a carreira ao longo do tempo (DUTRA 1996, p.24).

Um indivíduo que tem interesse em atingir o sucesso profissional e chegar ao 

cargo de seus sonhos, realizando atividades que sente como prazerosas, deve ter 

objetivos  bem  definidos  e  estruturados  em  um  planejamento  detalhado  e 

transparente.  Porém, para que esse sucesso seja atingido é necessário, segundo 

Dutra  (1996),  o  autoconhecimento,  que  possibilita  o  reconhecimento  dos  pontos 

fortes  e  favorece  o  desenvolvimento  dos  propulsores  de  carreira  (Dutra,  apud 

BOOG, 2002). Esta visão de Dutra é corroborada pelo conceito de si, que é um dos 

componentes dos cinco elementos de suporte empreendedor criado pelo canadense 

44



Jacques Filion, e que será base na construção do instrumento de pesquisa dessa 

dissertação.

Outro  aspecto  relevante  é  compreender  que  na  dimensão  da  gestão  de 

carreiras  deve emergir  na  organização o papel  dos recursos humanos,  que não 

devem ser vistos como componentes do custo, mas sim como fontes potenciais de 

valor adicionado e investimentos de longo prazo (WUNDERER, 2001). Dessa forma, 

as empresas devem buscar uma nova divisão balanceada de poder, fazendo com 

que  os  colaboradores  adquiram  poder  e  liberdade  de  maneira  incremental,  de 

acordo com o valor que geram para a organização. Assim, cada colaborador poderá 

exercer suas competências específicas e colocar seu conhecimento individual em 

prol  do  sucesso  da  empresa,  promovendo-os  de  acordo  com  seu  grau  de 

empreendedorismo.

3.5  Carreira Empreendedora

Durante muito tempo, a carreira denominada de empreendedora tinha relação 

direta com o empreendedor econômico. Porém, hoje há uma concepção mais ampla 

à  medida  que  ela  contempla  artistas,  fundadores  de  empresas  culturais, 

comunitárias  ou  beneficentes,  bem  como  artesãos,  comerciantes  e  gestores  de 

pequenas e médias empresas (CHANLAT, 1995).

No  decorrer  do  século  XIX,  a  carreira  empreendedora  foi  particularmente 

valorizada, pois, segundo Chanlat (1995), ela “era a superioridade liberal sobre a 

sociedade aristocrática feudal. O sucesso não era mais fruto do nascimento, mas 

sim resultado do talento, do trabalho e da poupança de um indivíduo honesto”. 

Para esse autor, no inicio do século XX a carreira empreendedora enfraquece 

devido à força que ganha a carreira  burocrática e a profissional.  A primeira  tem 

relação com modelos mais tradicionais e burocratizados, com grande hierarquização 

e o crescimento dentro da organização é verticalizado. Já a segunda, profissional, 

refere-se  ao  especialista  e  seu  avanço  se  dá  à  medida  que  ocorre  um 

aprofundamento no conhecimento. 
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Porém, no final  do século XX e inicio do século XXI há uma retomada na 

carreira  empreendedora  impulsionada  por  fatores  como:  dificuldades  do  setor 

público, as dispensas maciças em certas indústrias e a concorrência internacional 

(Chanlat, 1995). Esse impulso a carreira empreendedora expande-se para dentro 

das  organizações,  estimulando  a  independência  nos  cargos  executivos  e  não-

executivos das grandes empresas a fim de melhorar o desempenho. 

O  autor  dessa  dissertação  acredita  que  a  expansão  da  carreira 

empreendedora deve-se também ao fato de existir maior competitividade dentro e 

entre  organizações,  provocada  pela  globalização  e  acesso  à  informação.  Além 

disso, o processo de aquisição, fusões e joint ventures exigem do colaborador maior 

polivalência,  criatividade,  poder de adaptação, e porque não,  o  gosto pelo  risco, 

características essas que são o cerne de um empreendedor interno ou externo.

Segundo Filion (2001),  “nos próximos anos,  nossa compreensão do termo 

carreira  irá  mudar  radicalmente  e  muitas  carreiras  irão  se  tornar  muito  mais 

empreendedoras, permitindo que os indivíduos possam escolher o melhor caminho a 

ser percorrido”.

Para  iniciar  a  discussão  sobre  carreiras  empreendedoras  é  importante 

apresentar uma breve reflexão sobre a obra de GORZ (2005). Esta visa a elucidar o 

fato  de  que  hoje  se  vive  uma  nova  forma  de  economia  –  a  “economia  do 

conhecimento” - e que esta altera os três pilares estruturais da “economia industrial”, 

que são o  trabalho,  o  valor  e  o  capital,  já  que a  nova  forma de  trabalho,  está 

baseada na gestão de informações.

Nesse contexto, o autor apresenta o “advento do auto-empreendedor” e da 

“vida  como  negócios”.  Citando  uma  comunicação  de  Norbert  Bensel,  diretor  de 

recursos humanos da Daimler-Chrysler, Gorz chama atenção para o termo que este 

usa ao se referir aos trabalhadores da empresa: “empreendedores”, não apenas na 

gestão  por  objetivos,  mas,  especialmente,  na  própria  “gestão  da  sua  força  de 

trabalho considerada como seu capital fixo”. Apresentando dados que revelam que 

as  cem  maiores  empresas  americanas  só  empregam  um  pequeno  núcleo  de 

assalariados estáveis e em período integral – os 90% restantes são formados por 

uma  “massa  variável  de  colaboradores  externos,  substitutos,  temporários, 
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autônomos, mas igualmente de profissionais de alto nível” –, o autor constata que, 

atualmente, “a diferença entre o sujeito e a empresa, entre a força de trabalho e o 

capital deve ser suprimida. A pessoa deve para si mesma, tornar-se uma empresa” 

(GORZ, 2005, p.23).

Observando as afirmações de Gorz, o autor dessa dissertação percebe que a 

mesma corrobora em muitos aspectos com os preceitos de Filion, à medida que há 

um caminho para as carreiras empreendedoras, que segundo o autor se tornarão 

mais importantes no futuro (FILION, 1999).

Para Chanlat (1995), a carreira empreendedora é aquela ligada às atividades 

de uma empresa independente, traçadas por uma pessoa. O autor apresenta no 

quadro 7 abaixo as características que compõe uma carreira empreendedora, que 

são os recursos principais constitutivos de um empreendedor: o elemento central 

para  a  ascensão  em suas  carreiras;  os  tipos  de  organização  que  favorecem  o 

desenvolvimento  de  uma  carreira  empreendedora;  os  limites  que  por  ventura 

impossibilitam o crescimento empreendedor; além do tipo de sociedade que valoriza 

uma iniciativa empreendedora.

              Quadro 7 - Características da Carreira Empreendedora

Características da Carreira Empreendedora

Recursos 

principais

Elemento  central  de 

ascensão

Tipo  de 

organização

Limites Tipos  de 

sociedade

Capacidade  de 

criação  e 

inovação

Criação  de  novos 

valores,  de  novos 

produtos e serviços.

Pequenas  e 

médias 

empresas. 

Empresas 

culturais, 

comunitárias 

e de caridade

A  capacidade 

pessoal.

As  exigências 

externas.

Sociedade que 

valoriza  a 

iniciativa 

individual.

Fonte: Chanlat,1995 – (elaborado autor)

Diferentemente do que apresenta Chanlat, o canadense Filion (2001) afirma 

que o desenvolvimento da carreira empreendedora não envolve apenas trabalhar 
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num negócio pequeno ou médio, mas ganha novos significados incluindo negócios 

de  família,  microempresas,  auto-emprego,  empregados  empreendedores, 

empreendedorismo  ecológico,  empreendedorismo  tecnológico,  cooperativa, 

empreendedorismo de grupo, empreendedorismo social, assim como outros tipos de 

empreendimentos no setor dos grandes negócios. 

Mesmo com essa vasta classificação apresentada por Filion, essa dissertação 

considerará apenas duas vertentes das carreiras empreendedoras, que são aquelas 

mais abrangentes e que compreendem todas as carreiras apresentadas por Filion: o 

intra-empreendedor,  que  tem  seu  olhar  empreendedor  voltado  para  dentro  da 

organização  e  que  fará  a  gestão  da  sua  carreira  voltada  para  dentro  de  uma 

empresa estabelecida; e o empreendedor empresário, chamado nessa dissertação 

de empreendedor externo, aquele que direciona sua carreira para empreender fora 

de uma organização, constituindo um negócio próprio. 

Essas  pessoas  focam  suas  energias  na  inovação  e  no  crescimento, 

geralmente almejam crescimento pessoal e do negócio que lideram, e,  enquanto 

empreendem, concentram-se na concepção e planejamento de projetos e visões 

(FILION, 2001). 

Para esse trabalho, prevalecerá o conceito de Filion, à medida que o estudo 

retrata a carreira empreendedora com olhar na construção de um negócio próprio ou 

com olhar interno à organização, sendo a figura central o empreendedor.
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4  A FUNDAÇÃO ARMANDO ÁLVARES PENTEADO

Essa dissertação teve o seu instrumento de pesquisa validado na Fundação 

Armando Álvares Penteado, em São Paulo. Para que haja compreensão do universo 

pesquisado, esse capítulo apresentará a Fundação, sua história e a pós-graduação.

Essa tradicional  Faculdade da capital  do estado de São Paulo nasceu do 

sonho de Armando Álvares Penteado ainda na década de vinte. Armando era um 

aficionado por artes e sonhava em formar técnica e culturalmente os artistas. Como 

não tinha herdeiros,  cresceu nele a idéia  de direcionar  os seus bens para esse 

objetivo, e a maneira que encontrou para a realização desse sonho era criar uma 

fundação. Na década de 40, a família doou a Vila Penteado à USP, para que ali se 

instalasse uma faculdade de arquitetura (BRANDÃO, 2006).

Armando morreu em 1947, tendo deixado um testamento no qual instituía a 

Fundação.  O documento  determinava que parte  específica  dos seus bens fosse 

vendida  para  construir  no  bairro  do  Pacaembu  uma  “Eschola  de  Bellas  Artes” 

(BRANDÃO, 2006). Daí nasceu à maior vocação da instituição às artes e à cultura.

A história da Fundação dividiu-se em três períodos, o primeiro entre 1947 e 

1965 que foi marcado pela construção do edifício sede, que em duas décadas havia 

andado apenas 50% do que Armando havia idealizado. Já em 1961, foi fundado o 

MAB, sendo o primeiro museu de arte brasileira da cidade.

O período compreendido entre 1966 e 1990 é conhecido na Fundação como o 

de  implantação  de  uma  instituição  de  ensino  superior  e  a  consolidação  da 

Fundação. A partir da década de 1990 a FAAP entrou na sua terceira fase, onde o 

foco é a renovação e a preparação para o terceiro milênio,  a fim de construir  a 

universidade do futuro (BRANDÃO, 2006).
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4.1  A Pós-Graduação da FAAP

Em  ambientes  profissionais  cada  vez  mais  competitivos,  apresentar  um 

diferencial  torna-se  uma  questão  prioritária.  Essa  é  a  visão  da  FAAP  quando 

apresenta os seus cursos de pós-graduação. Para a Fundação, os programas lato 

sensu permitem que o aluno aprimore seus conhecimentos em áreas-chave para 

seu desenvolvimento profissional, ou aprofunde seu entendimento sobre temas de 

seu interesse. 

A  pós-graduação  da  FAAP teve  seu  inicio  em 1981.  Desde  então,  já  se 

realizaram mais de 2300 cursos, pelos quais passaram mais de 55 mil alunos, que 

produziram mais de 3000 trabalhos de conclusão de curso (BRANDÃO, 2006). 

Esses alunos procuram a FAAP como um caminho para o aprimoramento 

profissional  e um projeto de educação contínua de suas carreiras.  Essa escolha 

ganha envergadura  à medida  que o  aluno a  escolhe  não apenas pela  força  da 

marca, mas pela qualidade reconhecida tanto pela certificação ISO 9001, quanto dos 

certificados internacionais que a pós-graduação possui.

Em  2003,  nasceu  o  Centro  de  Excelência,  espaço  dedicado  apenas  aos 

cursos de pós-graduação em Administração de Marketing e Gestão de Marketing de 

Serviços, cursos que discutem os principais aspectos do marketing, distinguindo-os 

pelos seus objetivos centrais. O primeiro apresenta aos participantes ferramentas de 

marketing e sua utilização de forma prática e imediata,  desenvolvendo o espírito 

crítico às análises sistêmicas para tomada de ações em cenários cada vez mais 

competitivos.

 Não obstante, ocorre a promoção de uma avaliação sistêmica do processo 

de marketing, possibilitando a comparação das situações simuladas e teóricas com 

as dos seus ambientes de trabalho. Já o curso de Gestão de Marketing de Serviços 

proporciona aos participantes uma visão sistêmica e integrada das organizações de 

serviços,  capacitando-os  para  o  desenvolvimento  de  estratégias  e  operações 

inovadoras  no  contexto  dos  modernos  modelos  de  gestão.  É  propiciado  o 

entendimento da gestão de marketing para empresas por meio de conceitos centrais 
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que diferenciam o marketing tradicional, centrado em produtos, para o marketing em 

serviços, pautado substancialmente no modelo de gestão de pessoas, atendimento 

e desenvolvimento da marca.

Segundo informações obtidas no site da Fundação, o curso de Administração 

de Marketing é destinado aos graduados em quaisquer áreas do conhecimento, que 

trabalham ou desejam trabalhar em empresas que buscam desenvolver estratégias 

de marketing  condizentes com o  mercado em que atuam,  que tenham o cliente 

como foco de suas decisões e que precisam de ferramentas modernas para fazer 

com que suas empresas se destaquem em cenários concorrenciais cada vez mais 

competitivos e dinâmicos. 

Já  o  curso  de  Gestão  em  Marketing  de  Serviços  está  direcionado  a 

profissionais das diversas áreas do conhecimento que reconheçam a importância de 

uma  estratégia  de  serviços,  tenham  interesse  em  desenvolver  conhecimentos 

específicos em gestão de marketing de serviços, e queiram atualizar conhecimentos 

em relação às modernas práticas de gestão em empresas prestadoras de serviços.

A metodologia adotada nas aulas de pós-graduação da FAAP é composta por 

aulas expositivas e práticas; desenvolvimento de trabalhos em grupo; exposição de 

filmes associados aos conceitos; visitas técnicas;  business games, como forma de 

exercitar  os conceitos e estimular a criatividade; discussão e estudo de casos; e 

montagem  de  planejamentos  complexos,  fóruns  para  discussão  e  troca  de 

experiências  profissionais.  Desse  modo,  garante-se  a  interdisciplinaridade  e  a 

importância relativa dos conteúdos de cada disciplina.

A seguir apresenta-se o quadro 8 comparativo com o conteúdo programático 

dos dois cursos.
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  Quadro 8 - Cursos de Pós-Graduação da Fundação Armando Álvares Penteado

Administração de Marketing Gestão de Marketing de Serviços

Administração Estratégica Ambiente de Negócios

Comportamento do Consumidor Branding

Empreendedorismo e Inovação Competências e Atitudes Empreendedoras

Estratégias de Comunicação Comportamento do Consumidor de Serviços

Estratégias de Diferenciação Finanças para não Financeiros

Gestão Competitiva Fundamentos de Marketing e Serviços

Gestão da Qualidade Gestão Competitiva

Gestão de Marketing Gestão de Equipes e Liderança

Gestão de Talentos Gestão de Pessoas

Habilidades Gerenciais Gestão de Projetos

Logística Empresarial Gestão do Atendimento ao Cliente

Marketing Business to Business Gestão Estratégica de Serviços

Marketing Business to Consumer Inovação e Criatividade

Marketing de Relacionamento Inteligência de Mercado

Marketing Financeiro Marketing de Relacionamento

Metodologia Científica Marketing Empresarial em Serviços

Palestras e Cases Metodologia Científica

Pesquisa de Mercado Métricas em Marketing

Planejamento Mercadológico Palestras e Cases

Técnicas de Marketing

Fonte: site FAAP – (elaborado pelo autor)

Observando-se a tabela acima, as diferenças na ênfase dos cursos de pós-

graduação da Fundação são percebidas, à medida que um curso direciona-se ao 

marketing tradicional e o outro se preocupa com a gestão dos serviços, que é um 

componente do marketing.
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5  METODOLOGIA
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Para  que  os  objetivos  da  pesquisa  sejam  alcançados,  é  necessário 

estabelecer o método que norteará toda a trajetória da pesquisa. 

Pode-se considerar então o método como uma estratégia delineada 
e as técnicas como táticas necessárias para sua operacionalização. 
Nesse  sentido,  devemos  salientar  que  as  técnicas  devem  ser 
aplicadas em obediência à orientação geral do método, solucionando 
os  problemas  para  que  as  etapas  necessárias  sejam  alcançadas 
(BARROS e LEHFELD, 2000, p. 3).

5.1 Método da Pesquisa

O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  a  aplicação  de  uma  pesquisa 

quantitativa  junto  aos  alunos  de  pós-graduação  da  Fundação  Armando  Álvares 

Penteado, e que resultará na criação de uma régua dividida em quatro partes iguais, 

que os classificará da seguinte forma:

• 1º quarto: EI = Empreendedor Interno

• 2º quarto: TEI = Tendência a Empreendedor Interno

• 3º quarto: TEE = Tendência a Empreendedor Externo

• 4º quarto: EE = Empreendedor Externo

Representada pela régua abaixo:

I____EI_______I_______TEI_______I________TEE____I_____EE______I

Para  esse  processo  de  pesquisa,  a técnica  para  a  primeira  fase  foi 

bibliográfica, que serviu como base das investigações sobre empreendedorismo, o 

perfil empreendedor e intra-empreendedor, carreira, bem como a gestão da mesma. 

Gil considera (1991, p. 48) que a pesquisa bibliográfica “é desenvolvida a partir de 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Essa 

etapa foi consolidada por um instrumento de coleta de dados (questionário) usado 

através da metodologia survey, escala Likert.
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De acordo com Forza (2002), um survey contribui para o conhecimento geral 

de uma área de particular interesse, pois envolve uma coleta de informações de 

indivíduos por meio de questionários e entrevistas. 

Para  esse  estudo,  utilizaremos  uma  pesquisa  survey exploratória  não 

probabilística,  que tem como objetivo descobrir  dados básicos,  e que é validada 

como instrumento à medida que não existem muitos estudos similares. 

Uma característica desse método é o fato de ele não exigir um critério para a 

representatividade da amostra, e que o tamanho desta seja suficiente para incluir a 

faixa de interesse do fenômeno (FORZA, 2002).

5.2  Escala Likert

De  acordo  com  Selltiz  et  al.  (1967),  o  tipo  de  escala  somatória  mais 

freqüentemente utilizado no estudo de atitudes sociais segue o modelo criado por 

Likert. Nessa escala, os sujeitos devem responder a cada item, por meio de vários 

graus de acordo ou desacordo.

Para compreender a forma de responder a essas assertivas,  o aluno teve 

como exemplo o quadro 9, que ilustrava com a seguinte afirmação “Sempre compro 

legumes na feira”. E de acordo com a resposta, o grau de concordância variava 

entre:

                         Quadro 9 - Códigos Significativos
Códigos Significados

DT Discordo Totalmente Significa que nunca compro legumes na feira livre.
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DP
Discordo 
Parcialmente

Significa  que  a  feira  livre  não  é a  minha  primeira 

opção  para  comprar  legumes,  porém,  também, 

compro legumes na feira livre.

CP
Concordo 
Parcialmente

Significa que a feira livre  é a minha primeira opção 

para  comprar  legumes,  porém,  também,  compro 

legumes em outros lugares.

CT Concordo Totalmente Significa que sempre compro legumes na feira livre.

NA Não Apto Significa não estar apto para responder esta questão

 Fonte: (elaborado pelo autor)

Baseado  nas  respostas  e  na  classificação  pelo  nível  de  concordância,  o 

instrumento  de  coleta  de  dados  desenvolvido  para  esse  estudo  recebeu  uma 

classificação por notas que variou de -2, -1, +1 e +2, sendo que o menor valor tem 

relação  com  o  empreendedor  interno  (EI)  e  o  maior  valor  tem  relação  com  o 

empreendedor  externo  (EE).  Além  disso,  entre  eles  está  a  tendência  ao 

empreendedor interno (TEI) e a tendência ao empreendedor externo (TEE).

A construção da escala de mensuração de que trata esta pesquisa utiliza o 

método Likert, escolhida, dentre outras, por ser esta a mais utilizada na construção 

de escalas psicométricas e por ter sido amplamente usada em estudos de moral e 

atitudes (SELLTIZ et  al., 1967; RAGAZZI, 1976). 

Além disso, outra vantagem em seu uso é que ela permite o emprego de itens 

que não estão explicitamente ligados à atitude estudada. Não obstante, tal escala 

apresenta facilidade quanto a sua elaboração e construção; tende também a ter 

maior precisão do que outras, pois tem um maior número de respostas possíveis 

(geralmente  cinco  alternativas);  permite  maior  amplitude  a  cada  item;  é  mais 

homogênea e aumenta a probabilidade de mensuração de atitudes unitárias; e. por 

fim, baseia-se em dados empíricos relacionados às respostas dos sujeitos (SELLTIZ 

et al., 1967; RAGAZZI, 1976).

Entre as desvantagens apontadas sobre a escala Likert por Selltiz (1967), ela 

não apresenta uma base para dizer quanto um indivíduo é mais favorável que outro, 

nem para medir a quantidade de mudança, depois de certa experiência.
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5.3  Classificação das Perguntas

Para a construção do instrumento de coleta de dados, apresentam-se nos 

quadro 10 e 11 as assertivas que separaram os empreendedores em internos e 

externos, bem como os pesos que cada uma das assertivas recebeu.

Essas  afirmativas  foram definidas  com base  na  fundamentação  teórica,  e 

depois de respondidas pelos alunos foram classificadas pelo nível de concordância. 

No quadro 10 e 11 abaixo se encontra o valor de cada assertiva, essas terão 

valores diferentes de acordo com a afirmação e os seus valores variam de -2 a +2 

de acordo com o nível de concordância. Por exemplo, a assertiva relacionada ao 

empreendedor interno “Não gosto de estar com pessoas seguras que me dêem um 

norte para seguir” é contrária a característica desse empreendedor, desse modo a 

alternativa concorda totalmente (CT) tem peso -2 e a discordo totalmente (DT) +2. 

Para as assertivas relacionadas ao empreendedor externo o critério é o mesmo, por 

exemplo, “Não gosto de tomar decisões complexas e arriscar alternativas novas”, a 

classificação  também  será  concorda  totalmente  (CT)  tem peso  -2  e  a  discordo 

totalmente (DT) +2, à medida que o empreendedor externo toma atitudes complexas 

e se arrisca. Já quando a afirmação for como esta “Sei exatamente que o meu futuro 

é ser/continuar proprietário da minha empresa” os pesos serão invertidos, assim -2 

para discordo totalmente (DT) e +2 para concordo totalmente (CT). Isso porque o 

empreendedor externo é visionário e corrobora com essa afirmação. 

Já quando a resposta estiver entre -1 e +1 significa que há uma discordância 

ou concordância parcial, e a classificação segue os critérios apresentados acima. 

Depois de respondidas somam-se as assertivas obtendo-se um valor final que 

serviu de critério para a classificação dos sujeitos pesquisados.

              Quadro 10 - Assertivas Empreendedor Interno

Assertiva Cl DT DP CP CT
O meu grande objetivo é tornar-me diretor da empresa na qual sou empregado. EI -2 -1 +1 +2
Minha grande virtude é vislumbrar grandes oportunidades de mercado e passá-las para a 
empresa na qual sou empregado. EI -2 -1 +1 +2
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Não sonho com uma carreira segura e estável, trabalhando em uma empresa como empregado. EI +2 +1 -1 -2

Não gosto de estar com pessoas seguras que me dêem um norte para seguir. EI +2 +1 -1 -2
É muito importante ficar relembrando os erros passados para que não ocorram novamente. EI -2 -1 +1 +2
Não gosto quando meu chefe toma decisões arriscadas, pois compromete o departamento todo. EI -2 -1 +1 +2

Dou grande importância para a empresa que me oferecem estabilidade profissional e segurança 
financeira. EI -2 -1 +1 +2

Não gosto de trabalhar em ambientes de incerteza. EI -2 -1 +1 +2
Sou um colaborador que gosta de participar de conquistas organizacionais e construir valor para a 
marca da empresa. EI -2 -1 +1 +2

Gosto muito da carreira que posso seguir na minha empresa. EI -2 -1 +1 +2
Tenho plena convicção que se eu tiver o suporte necessário da empresa vou desenvolver 
grandes projetos. EI -2 -1 +1 +2

Prefiro apresentar um projeto para os acionistas/diretoria da empresa a ter que abrir uma 
empresa e colocar dinheiro do bolso para desenvolver minha idéia. EI -2 -1 +1 +2

Não pretendo alterar minha carreira significativamente, acredito que sempre ficarei no mesmo 
ramo que trabalho hoje. EI -2 -1 +1 +2

Atingir o objetivo é responsabilidade dos recursos disponíveis pela empresa. EI -2 -1 +1 +2
Fonte: (elaborado pelo autor)

           Quadro 11 - Assertivas Empreendedor Externo

Assertiva Empreendedor Externo Cl DT DP CP CT
Sei que para desenvolver minha carreira não há necessidade de conhecer muito bem o setor 
no qual eu trabalho. EE +2 +1 -1 -2

Quando tenho uma boa idéia fico imaginando como seria a empresa ideal para a idéia dar 
certo. EE -2 -1 +1 +2

Não gosto de tomar decisões complexas e arriscar alternativas novas. EE +2 +1 -1 -2
Sinto-me realizado quando tenho a oportunidade de construir algo que seja resultado das 
minhas idéias. EE -2 -1 +1 +2

Não tenho vontade de participar de grupos de trabalho e/ou associações profissionais. EE +2 +1 -1 -2
Estou esperando uma oportunidade para implementar um modelo de negócio que tenho 
pronto. EE -2 -1 +1 +2

Prefiro a segurança de ser um empregado a liberdade de trabalhar em negócio próprio. EE +2 +1 -1 -2
Quando estou diante de uma situação que parece sem solução, acredito na minha intuição 
para resolvê-la. EE -2 -1 +1 +2

Tenho uma imensa vontade de dizer para meus gestores que a empresa não esta no rumo 
certo. EE -2 -1 +1 +2

Não costumo ler biografias de profissionais que fundaram suas próprias empresas. EE +2 +1 -1 -2
Tenho um melhor desempenho quando realizo e desenvolvo projetos por mim elaborados. EE -2 -1 +1 +2
Sei exatamente que o meu futuro é ser/continuar proprietário da minha empresa. EE -2 -1 +1 +2
Sou um profissional ciente que posso desenvolver um negócio novo e desta forma contribuir 
para a criação de riquezas. EE -2 -1 +1 +2

Não fico, a todo o momento, tendo idéias para iniciar um negócio próprio. EE +2 +1 -1 -2
Fonte: Elaborado pelo autor

Legenda: Cl = classificação; DT = Discordo Totalmente; DP = Discordo Parcialmente; CP= 

Concordo Parcialmente; CT = Concordo Totalmente

6  LOCAL DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada em um dos campi da FAAP, denominado Centro de 

Excelência  (CE),  em  São  Paulo.  O  CE  é  um  prédio  localizado  no  bairro  de 
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Higienópolis, na capital do estado de São Paulo, que desde 2003 recebe os cursos 

de  pós-graduação  em  Administração  de  Marketing  e  Gestão  de  Marketing  de 

Serviços da Fundação.

As pesquisas foram aplicadas em sala de aula, durante o período noturno, 

para alunos que ainda não cursaram a disciplina de Empreendedorismo na pós-

graduação.

6.1  Sujeitos da  Pesquisa

A população estudada constitui-se de 98 alunos do curso de pós-graduação 

da Fundação Armando Álvares Penteado, que fazem os cursos de Administração de 

Marketing e Gestão de Marketing de Serviços,  de ambos os sexos,  com idades 

variando entre 25 e 40 anos.

Os cursos de pós-graduação em Administração de Marketing e Gestão de 

Marketing de Serviços foram escolhidos devido à heterogeneidade dos alunos que 

compõe  as  turmas,  ou  seja,  o  curso  possui  sujeitos  provenientes  de  diferentes 

cursos de graduação como Comunicação, Administração, Engenharia, Jornalismo, 

Relações Públicas, Odontologia, entre outros.

6.2 Coleta de Dados

Para aplicação do instrumento de pesquisa aos alunos de pós-graduação, 

realizou-se contato prévio com o coordenador dos cursos, o qual informou o número 

de alunos, bem como os melhores horários para aplicação coletiva da escala.

Com a anuência do diretor  de pós-graduação (autorização encontra-se ao 

término dessa dissertação - apêndice), realizou-se a aplicação coletiva em sala de 

aula.

Para a aplicação dos questionários, foi solicitada uma colaboração voluntária 

dos participantes. A partir daí, os alunos foram orientados quanto aos objetivos e 
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justificativas do estudo. Não obstante, enfatizou-se a necessidade de as respostas 

serem  dadas  individualmente  e  com  dedicação  exclusiva.  Por  fim,  os  mesmos 

poderiam  deixar  seus  dados  pessoais  e  serem  informados  quanto  aos  seus 

resultados.

Em  seguida,  foi  entregue  aos  sujeitos  os  questionários  (apêndice  1), 

solicitando que os mesmos indicassem primeiramente os seus dados acadêmicos e 

profissionais. A seguir, apresentou-se uma série de assertivas, positivas e negativas, 

para que o aluno opinasse quanto ao seu grau de concordância e discordância com 

cada uma delas. Por fim, foram solicitados alguns dados pessoais.

De  posse  dos  instrumentos  respondidos,  os  dados  foram  tratados  e 

analisados.

7  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
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A  fase  de  apresentação  dos  dados  e  análise  dos  resultados  validará  e 

classificará os sujeitos da pesquisa na régua apresentada anteriormente.

Assim, a partir da aplicação do instrumento, foram consideradas válidas 98 

pesquisas.

Os primeiros dados que serão apresentados referem-se aos acadêmicos. A 

primeira  pergunta  nessa  parte  do  questionário  foi  a  seguinte  “Qual  o  curso  de 

graduação você é formado?”, e as respostas foram as seguintes: a maior parte dos 

alunos tem como formação comunicação (33),  os  administradores  de  empresas, 

compõe  16  alunos  pesquisados,  enquanto  8  alunos  tem  origem  no  curso  de 

marketing, 6 no curso de turismo, e os demais alunos têm suas origens em diversos 

cursos como engenharia, farmácia, arquitetura, design, moda, publicidade, hotelaria, 

odontologia, jornalismo, relações públicas,  informática, tecnologia e rádio e TV.

A pergunta seguinte foi “Você já teve a disciplina de empreendedorismo?” e 

dos sujeitos pesquisados, 90 não tiveram a disciplina ao passo que 8 já tiveram-na.

O  questionamento  seguinte  foi  “Por  favor,  coloque  o  percentual,  variando 

entre 0% e 100%, de como é distribuído o pagamento da sua mensalidade”, e as 

fontes pagadoras principais ficaram da seguinte forma: para 13 sujeitos a empresa é 

responsável pelo pagamento; 58 pesquisados são os responsáveis pelo pagamento; 

26 têm o curso pago pela família e 1 não respondeu.

A  fase  seguinte  de  perguntas  corresponde  aos  dados  profissionais  dos 

pesquisados. Dentre eles, 8 estão desempregados e os demais trabalham. Entre os 

que trabalham, apenas três são proprietários de uma empresa, ao passo que os 

demais são funcionários e ocupam papéis que variam de gerência a vendedores.

A  pergunta  seguinte  faz  referência  ao  tipo  de  empresa  que  esse  aluno 

trabalha e os resultados são os seguintes: 69 trabalham em empresas privadas, 13 

trabalham  em  empresas  familiares  ou  da  própria  família,  4  atuam  em  empresa 

pública, 4 são sócios ou proprietários e 8 estão desempregados.

A seguir,  a pergunta feita foi  “Daqui a 5 anos espero ser/estar”,  onde dos 

sujeitos pesquisados 51 disseram querer ter o próprio negócio ou outra empresa, 14 
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querem ser diretores, 31 querem ser gerentes, 1 quer ser funcionário público e 1 não 

respondeu.

A próxima questão foi à seguinte “Daqui a 10 anos espero ter trabalhado...” e 

as respostas foram: 50 alunos esperam estar no próprio negócio, 12 querem ser 

diretores da empresa, 18 gostariam de estar em outra empresa, 7 alunos esperam 

ter trabalhado nesse período em mais de 3 empresas, 5 sujeitos querem ficar na 

mesma empresa, 1 gostaria de ser funcionário público e outros 5 pesquisados não 

responderam.

A fase seguinte refere-se aos dados pessoais dos sujeitos da pesquisa. A 

pergunta um refere-se ao grau de instrução do pai e as respostas são as seguintes: 

17 pais possuem apenas o 1º grau, 20 tem o 2º grau, 33 fizeram até o 3º grau, 7 tem 

mestrado/doutorado, e 21 tem pós-graduação ou MBA. Quanto às mães, o resultado 

é  o  seguinte  27  mães  tem  apenas  o  1º  grau,  23  fizeram  até  o  2º  grau,  29 

completaram o 3º grau, 3 possuem mestrado/doutorado, 14 possuem pós-graduação 

ou MBA, 1 sujeito não respondeu.

Quanto  à  atividade  do  pai,  as  respostas  predominantes  são:  24  pais 

trabalham com administração, 18 estão aposentados, 10 atuam como vendedores, 5 

são professores, e os demais são médicos, advogados,dentistas, engenheiros, entre 

outras profissões.

Já as mães têm suas atividades divididas da seguinte forma: 27 são donas de 

casa, 18 trabalham com administração, 11 são aposentadas, 9 são professoras, 5 

são advogadas, 3 são funcionárias públicas, e as demais são arquitetas, dentistas, 

cabeleireiras, entre outras.

A pergunta seguinte foi “Atualmente seus pais trabalham em empresa...” e as 

respostas foram: 36 em empresa própria, 26 atuam em empresas privadas, 25 são 

aposentados, 8 em empresa pública e 3 em empresa de familiares.

A  próxima  questão  era  “Em  quais  outras  empresas  seus  pais  já 

trabalharam...”. Dos entrevistados, 49 dos pais atuaram em empresas privadas, 28 

em empresa própria,  18 trabalharam em empresas públicas,  2  em empresas de 

familiares e 1 entrevistado não respondeu.
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A pergunta feita a seguir foi “Atualmente a minha remuneração mensal gira 

em torno  de...”  e  as  respostas  foram as  seguintes:  50  alunos  disseram até  R$ 

3.000,00, 26 sujeitos disseram ter como remuneração atual entre R$ 3.001,00 e R$ 

5.000,00,  11  alunos  responderam  entre  R$  5.001,00  e  R$  8.000,00,  apenas  2 

disseram  receber  acima  de  R$  8.001,00,  ao  passo  que  6  estudantes  estão  no 

momento desempregados e 3 não responderam.

A partir  da pergunta acima os alunos responderam “Daqui a 5 anos tenho 

uma expectativa real de que minha remuneração mensal seja de...”, e as respostas 

são as seguintes: 7 sujeitos esperam ganhar até R$ 5.000,00, 52 esperam ganhar 

entre R$ 5.001,00 e R$ 10.000,00, 22 alunos querem ganhar entre R$ 10.001,00 e 

R$ 15.000,00, já 13 gostariam de ganhar mais que R$ 15.001,00, 1 espera estar 

desempregado e outros 3 não responderam.

A questão final  foi  a seguinte “Assinale apenas uma opção. O meu futuro 

profissional é...”, e as respostas foram as seguintes: 52 alunos disseram que é abrir 

um negócio  próprio,  40  sujeitos  responderam que  é  desenvolver  uma excelente 

carreira como executivo de uma grande empresa, 2 disseram que é passar num 

concurso público, 1 respondeu que é continuar o próprio negócio, 3 não sabem ou 

não responderam.

A  seguir,  será  apresentada  à  classificação  geral  dos  empreendedores, 

referente  à  escala  criada  entre  empreendedores  internos  (EI),  tendência 

empreendedora  interna  (TEI),  tendência  empreendedor  externo  (TEE),  e  por  fim 

empreendedores externos (EE).

O gráfico 1  a seguir ilustra a disposição dos sujeitos pesquisados na régua 

de classificação empreendedora.  Esse gráfico  é fruto  da  pesquisa  e  classifica o 

aluno em diferentes quartos, EI, TEI, TEE e EE. De acordo com o resultado obtido, 

os sujeitos foram posicionados (pontos em azul) na régua de classificação.

O resultado aponta que a maioria dos pesquisados encontra-se na faixa TEE, 

entre 0 e 10 positivos (70 alunos). A segunda faixa em quantidade é a TEI, e estão 

localizados no gráfico entre o 0 e -10 totalizando 25 sujeitos. Por fim o EE, entre a 

faixa +10 e +20 apresenta apenas 3 sujeitos. Já os EI, empreendedores internos, 

entre a faixa -10 e -20, não apareceram na pesquisa.
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                           Gráfico 1 – Classificação Empreendedora

 
Fonte: (Elaborado  pelo autor) 

8  DISCUSSÃO
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Esse capítulo fará a discussão dos resultados do instrumento de pesquisa, e 

para isso cruzará os resultados obtidos nas assertivas com os dados acadêmicos, 

profissionais e pessoais, tendo como referencial o levantamento bibliográfico.

O primeiro aspecto que será discutido é o instrumento de pesquisa construído 

para essa dissertação, tendo perguntas assertivas baseadas na escala Likert como 

suporte, classificando as respostas dadas de acordo com o nível de concordância 

apresentada.  As  perguntas  que  constituíram  as  assertivas  têm  como  base  a 

fundamentação  teórica.  Por  exemplo,  as  afirmativas  “O  meu  grande  objetivo  é 

tornar-me diretor da empresa na qual sou empregado”, “Gosto muito da carreira que 

posso seguir na minha empresa” e “Sou um colaborador que gosta de participar de 

conquistas organizacionais e construir valor para a marca da empresa” possuem 

relação  com  as  afirmações  de  Dolabela  (2008)  quando  o  autor  apresenta 

características do intra-empreendedor, dizendo que esse trabalha em uma cultura já 

existente, busca regras claras e tem como valor construir e melhorar a imagem da 

marca da empresa. Essa afirmação é corroborada por Filion (2001) que classifica os 

empreendedores  internos  como  facilitadores  e  visionários,  ou  seja,  aqueles  que 

incorporam a visão de alguém, e os que transformam a visão central do proprietário 

da empresa.

Já as afirmativas que classificaram os empreendedores externos são aquelas 

que  estão  sustentadas  em  alguns  conceitos  como  os  defendidos  por  Dornelas 

(2008) onde esses EE conseguem ver a organização no futuro, atuam em ambientes 

que não exigem regras, são orientados para a ação e muito intuitivos. Soma-se a 

estas a visão de Filion (1991), que afirma que o conhecimento do setor é peça chave 

na  formação  do  empreendedor  externo.  Assim,  adotaram-se  como  assertivas 

algumas  questões  que  contemplavam  esses  pensamentos  tais  como  “Sou  um 

profissional ciente que posso desenvolver um negócio novo e desta forma contribuir 

para a criação de riquezas”, “Sinto-me realizado quando tenho a oportunidade de 

construir algo que seja resultado das minhas idéias”, “Quando estou diante de uma 

situação que parece sem solução, acredito na minha intuição para resolvê-la” e “Sei 

que para desenvolver minha carreira não há necessidade de conhecer muito bem o 

setor no qual eu trabalho”. Essa última assertiva é uma negativa ao EE. Esse tipo de 
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questão negando uma característica é recorrente no instrumento de pesquisa, e tem 

os mesmos critérios de classificação na escala Likert. 

Com relação  à  régua  de  classificação  empreendedora,  fruto  da  coleta  de 

dados, os empreendedores foram posicionados em quartos, ou seja, divididos em 

quatro partes iguais e denominadas da seguinte maneira: empreendedores internos 

(EI), tendência empreendedor interno (TEI), tendência empreendedor externo (TEE) 

e empreendedor externo (EE). Essa classificação ocorreu de acordo com o nível de 

concordância com as assertivas e que geraram notas finais a cada sujeito. Desse 

modo, aqueles que se encontram nos extremos da régua de classificação, ou seja, 

os EI e EE são os alunos cuja soma das respostas foi superior a -10 ou +10, ou seja, 

encontram-se no quarto -10 a -20 e +10 a +20. Portanto, esses sujeitos possuem 

predomínio absoluto das características de um empreendedor que atua dentro ou 

fora de uma organização.

Para aqueles classificados como EI, e que se encontram no primeiro quarto, 

uma das características predominantes é a busca constante por recursos internos 

para  o  desenvolvimento  de  projetos,  além de possuírem grande habilidade para 

viver num ambiente burocrático de uma empresa, de acordo com Dornelas (2008). 

Além  disso,  segundo  Wunderer  (2001),  esses  empreendedores  internos  estão 

constantemente promovendo melhorias para a organização. Como resultado dessa 

pesquisa,  não  foi  encontrado  nenhum  estudante  com  essa  característica 

empreendedora.

Para os sujeitos classificados no outro extremo, ou seja, os empreendedores 

externos, uma das características predominantes é que a incerteza é propulsora dos 

saltos  para  frente,  como  afirma  (MINTZBERG,  2000).  Além  disso,  para  esses 

empreendedores, a estratégia assume forma de nicho, o que reforça a necessidade 

do conhecimento do setor e a transforma em peça chave no sucesso destes EEs 

(FILION, 2001). Para Mintzberg (2000), esse empreendedor externo tem como visão 

clara  a  organização  e  a  direção  da  sua  empresa.  Um  dado  importante  dessa 

pesquisa é que apenas três dos entrevistados foram classificados como EE. Não 

obstante,  alguns  aspectos  puderam  ser  observados  com  relação  a  esses  três 

entrevistados:  todos querem nos  próximos  cinco  anos terem empresas  próprias, 

sendo que seus pais estão nessas condições. Tal fato que pode representar um 
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processo  de  identificação  com  um  modelo  que  esses  admiram,  o  que  vai  ao 

encontro do conceito corroborado pelo canadense (FILION, 1991).

Os quartos considerados intermediários são aqueles que estão representados 

pelos sujeitos com tendência empreendedora interna e externa, contidos na faixa 

entre -10 e 0 e 0 e +10, respectivamente.  A tendência representa que esses alunos 

tendem a mover-se em direção a essa característica, ou seja, podem representar 

certo impulso a experimentar esse comportamento.

Desse modo,  25  dos entrevistados apresentaram tendência  a  empreender 

internamente, ou seja, tem um predomínio daquelas características relacionadas ao 

intra-empreendedorismo, como por exemplo, a criação de inovações dentro de uma 

organização  (PINCHOT,  1989).  Deve-se  salientar  que  o  fator  preponderante  de 

separação de um empreendedor  interno  de um externo é o seu comportamento 

voltado para dentro ou fora de uma organização já estabelecida, como estabelece 

(PINCHOT, 1985). 

Contudo,  a  pesquisa  aponta  para  nenhum  sujeito  considerado  EI, 

empreendedor interno. Desse modo, podem-se levantar algumas hipóteses quanto a 

este resultado. A primeira é que, de fato, nenhum dos sujeitos entrevistados tem o 

perfil  comportamental  efetivamente  direcionado para  comandar  uma área ou até 

mesmo uma empresa estabelecida, corroborando com a visão do proprietário as 

decisões da organização.  A segunda relaciona-se ao modelo organizacional  que 

esses alunos estão inseridos, à medida que o ambiente pode não incentivá-los a 

empreender  internamente.  Isso  pode  ter  sido  determinante  nas  respostas  das 

questões assertivas. A terceira hipótese tem relação com a clareza no instrumento 

de  coleta  de  dados  e  a  escolha  das  perguntas  assertivas  que  resultaram  na 

classificação empreendedora. 

Entre os entrevistados com tendência empreendedora externa encontram-se 

a maioria dos sujeitos, (70 alunos). Esses possuem tendência a empreender sem 

regras  definidas,  com horizonte  em curto  prazo e  criando estratégias  (Dolabela, 

2008). No ano 2000, Dornelas apresentou uma pesquisa internacional que apontou 

o Brasil como o país que apresenta a maior parte de potenciais empreendedores do 

mundo.  Isso  pode  significar  que  esses  dados  secundários,  associados  aos 
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resultados  dessa  pesquisa,  estão  alinhados  e  isso  pode  representar  um  ponto 

positivo para esse instrumento de coleta de dados.

O resultado geral da pesquisa que identificou 25 sujeitos considerados TEI, 

70 alunos TEE e outros 3 EE, aponta para uma maioria de alunos da FAAP com 

tendência a empreenderem fora da organização, ou quem sabe, conduzindo as suas 

carreiras dentro dos preceitos defendidos por Chanlat et al.(1995) que trazem à tona 

a idéia de “vida como negócio”. Desse modo, sob essa ótica, pode-se compreender 

o sujeito da pesquisa como um indivíduo que se responsabiliza por sua carreira e faz 

suas escolhas, percorrendo aquele que considera o melhor caminho (FILION, 2001).

Ao analisar o primeiro aspecto dos cinco elementos de suporte de ação do 

empreendedor - o conceito de si -, percebe-se que, quase sempre, empreender está 

relacionado a uma relação com modelos e indivíduos que cada um se identifica 

(Filion, 1991). Porém, ao se cruzar os dados de TEE e EE com o local que os pais 

trabalham atualmente, percebe-se que, dos 73 sujeitos que possuem esse perfil, 

apenas 28 pais possuem empresa própria.

 Tal fato sugere que o poder de influência familiar defendido por Young (1971) 

manifesta-se em uma porção inferior a metade dos entrevistados, abrindo, desse 

modo,  uma questão quanto  a real  influência  dessas pessoas no comportamento 

empreendedor.  Isso  pode  significar  uma  ruptura  no  pensamento  defendido  por 

diversos autores, entre eles o canadense Filion. 

O  mesmo  ocorre  com  aqueles  pesquisados  que  tem  pais  em  empresas 

privadas, familiares ou públicas, ou seja,  estão inseridos em organizações. Doze 

estudantes apresentaram tendências empreendedoras internas (TEI),  ou seja, um 

pouco menos da metade dos alunos pesquisados pelo autor da dissertação.

Os valores e a  cultura do  empreendedorismo são adquiridos por  meio  de 

contato  com  pelo  menos  um  modelo  empreendedor  no  período  da  juventude 

(DOLABELA, 2006;  MELO NETO E FROES, 2002; DORNELAS, 2003). Baseado 

nesse aspecto e no instrumento de pesquisa de tendência empreendedora proposto 

percebe-se que não há argumentos para discutir outra influência, que não seja a dos 

pais, na construção da identidade empreendedora, à medida que a pesquisa não 

avaliou outras pessoas que influenciam ou influenciaram o aluno, com exceção de 
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uma assertiva que faz menção ao hábito de leitura de biografias de profissionais que 

fundaram a empresa.

Outro  elemento  de  suporte  ao modo de agir  do empreendedor  é  a  visão. 

Essas visões emergem em sonhos,  em estado bruto,  e a partir  daí  inicia-se um 

processo  de  validação  discutindo-a  entre  amigos  e  familiares,  com o  intuito  de 

aprimorá-las e verificar se a idéia inicial é um bom negócio (DOLABELA, 2003). O 

canadense Filion classifica esse momento como visões emergentes. Ao observar o 

resultado da pesquisa, pode-se fazer a seguinte relação entre alunos com TEE e EE 

e suas visões emergentes para o futuro. Dos 73 sujeitos com características TEE e 

EE, mais da metade (47 alunos) aparece com a visão de ter uma empresa no futuro. 

Contudo,  retorna-se  a  uma  questão  recorrente  nessa  dissertação:  “Afinal, 

seria  fator  preponderante  para  a  construção  da  visão  emergente  a  influência 

familiar?”. Essa questão pode ser respondida em partes quando o paralelo é feito 

entre alunos com TEI e o pai no papel de funcionário de empresa. Nesse caso, o 

instrumento apresentou como resultado que dos 25 estudantes com TEI, 17 deles 

têm pais  que trabalham ou trabalharam em empresas como funcionários.  Desse 

modo, a TEI é fortalecida pela influência dos pais e do ambiente. Esse dado ganha 

maior relevância à medida que 18 alunos com TEI tem como visão para os próximos 

cinco  anos  serem  ou  estarem  como  gerentes  ou  diretores  de  empresas.  Esse 

aspecto reforça e valida à tendência de empreender internamente do aluno e do 

instrumento de coleta de dados.

Para que a visão emergente se manifeste, o empreendedor também tem que 

ser dotado de grande energia, e muitas vezes essa disposição é guiada por uma 

visão financeira. Dornelas (2003) discorre sobre esse assunto ao sustentar que uma 

das medidas de desempenho do empreendedor é o lucro. Baseado nisso, propõe-se 

o cruzamento da seguinte informação: alunos com TEE  versus aqueles que hoje 

ganham  até  R$  8.000,00  e  que  pretendem  no  mínimo  dobrar  esse  valor  nos 

próximos cinco anos. 

O resultado desse cruzamento é o seguinte: dos 70 sujeitos com TEE, apenas 

dez pretendem no mínimo dobrar o seu salário em cinco anos. O outro grupo que 

recebeu  o  mesmo tratamento  de  dados são  os  alunos  que  compõe o  TEI,  e  o 
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resultado  diferente  do  grupo  anterior  foi  o  seguinte:  dos  25  sujeitos  com  essa 

característica, 19 querem, no mínimo, dobrar os seus salários nos próximos cinco 

anos.

Ao se observar a afirmação de Bull e Willard (1993), pode se encontrar uma 

das justificativas desses resultados,  já que os sujeitos empreendedores externos 

têm apenas como terceira motivação a expectativa de ganho. Esse aspecto pode ser 

fortalecido à medida que Dornelas (2001) afirma que, atualmente, grande parte dos 

empreendedores  está  tentando  sobreviver,  para  quem  sabe  no  futuro  ousar  e 

crescer.  Essa afirmação pode ter  relação com o fato  dos sujeitos TEE tentarem 

minimizar os seus riscos, já que tendem a empreender fora de uma organização. Já 

Filion, em sua teoria, não cita a expectativa de ganho como fator preponderante no 

perfil empreendedor.

 A experiência do autor dessa dissertação lecionando na FAAP e ouvindo com 

freqüência histórias de empreendedores também valida o pensamento de Filion e 

diverge  de  Bull  e  Willard,  à  medida  que  ganhos  financeiros  raramente  movem 

empreendedores internos e externos.

Já os sujeitos com tendência a empreender internamente tendem a buscar 

maiores salários no futuro. Assim, pode-se associar esse resultado a visão de Arthur 

(1994) quando são apresentadas as características da carreira sem fronteiras, onde 

o individuo apropriasse do desenvolvimento e do planejamento desta, movendo-se 

além  das  fronteiras  de  diferentes  empregadores.  Porém,  como  afirma  Dolabela 

(2008), ao trazer sua visão sobre empreendedor interno, o controle dessa carreira 

está nas mãos da organização. Para o autor dessa dissertação, a visão de Dolabela 

(2008) é contrária ao que essa tese ilustra.

Outro ponto de análise tem relação com os alunos que já tiveram a disciplina 

de empreendedorismo. E o resultado do total de alunos pesquisados é o seguinte: 

apenas oito tiveram a disciplina de empreendedorismo, e desses cinco são TEE, 

dois  TEI  e  apenas  um  EE.  Com  base  nesse  resultado,  percebe-se  uma  maior 

inclinação  a  empreender  externamente  dos  alunos  que  fizeram  a  disciplina. 

Novamente,  pode  haver  influência  do  ambiente  propiciando  o  despertar  dessa 

característica no aluno. 
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É importante salientar nenhum dos sujeitos da pesquisa fez a disciplina de 

empreendedorismo  dentro  do  curso  de  pós-graduação.  Esses  alunos  têm  suas 

experiências com o estudo do tema em momentos anteriores ao  lato sensu. Uma 

sugestão que surge a partir desses dados é que para a continuidade desse estudo 

comportamental, por exemplo, num curso de doutorado, seria importante pesquisar 

separadamente os alunos que já tiveram a disciplina durante a pós-graduação. 

Desse modo, a afirmação sobre a influência do ambiente para a formação de 

sujeitos  com tendência  a  empreender  externamente  e  empreendedores  externos 

poderia ser verdadeiramente validada.

Outra  informação  que  pode  ser  extraída  do  cruzamento  de  dados  dessa 

pesquisa tem relação com a principal fonte pagadora do curso de pós-graduação 

dos alunos pesquisados da FAAP versus a TEE e EE, e o resultado é o seguinte: 

dos 73 alunos com esse comportamento, 44 pagam integralmente ou a maior parte 

do valor do curso; os 29 sujeitos restantes têm como principal  fonte pagadora a 

família ou a empresa. Esse resultado pode ser confrontado com a visão de Melo 

Neto  e  Froes  (2002)  ao  afirmarem  que  empreendedores  externos  são  aqueles 

independentes e responsáveis em construir o seu destino. 

A  partir  desse  parágrafo  inicia-se  uma  discussão  sobre  o  instrumento  de 

pesquisa  construído  para  análise  do  perfil  comportamental  empreendedor.  O 

primeiro  ponto  que  será  enfatizado  é  a  escolha  das  perguntas  relacionadas  às 

assertivas. Elas foram escolhidas de acordo com o referencial bibliográfico, tendo 

como essência a visão de Filion e Dolabela. Contudo, ao aplicar a pesquisa e tabular 

os resultados, percebe-se que as assertivas e os dados levantados poderiam ter 

outros autores como referência, bem como considerar outros aspectos da vida do 

pesquisado tais como as relações no atual ambiente de trabalho, as amizades e as 

inspirações ao longo da vida. 

Esses  dados  contribuiriam  para  ter  uma  maior  amplitude  do  sujeito 

pesquisado e fortaleceria o instrumento de pesquisa, pois compreenderia o aluno e a 

sua relação com outras situações. Por exemplo, as situações de trabalho podem 

contribuir  à  medida  que  o  ambiente  influencia  diretamente  na  tendência 

empreendedora,  ou seja,  em uma organização que siga o modelo tradicional  de 
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carreira,  hierarquizada  e  com  poder  centralizado,  dificilmente  as  características 

empreendedoras poderão ser manifestadas pelo individuo, mesmo que esse tenha 

boas referências empreendedoras, como pais e amigos. Talvez essa seja a razão 

pela qual os resultados obtidos tenham apontado para nenhum sujeito considerado 

empreendedor interno.

Um  ponto  fundamental  para  essa  discussão  se  refere  ao  resultado  do 

instrumento de coleta de dados, ou seja, a régua de classificação que posiciona os 

empreendedores em EI, TEI, TEE e EE. Após a análise dos dados, observa-se que 

muitos dos sujeitos estudados (33 alunos) estão muito próximos a metade do eixo 

(entre -2 a  +2),  ou seja,  próximos ao ponto zero como se observa  no gráfico 1 

apresentado  nos  resultados  da  pesquisa.  Isso  pode  significar  que  esses  alunos 

simplesmente  não  têm  tendência  a  empreender  internamente  ou  externamente, 

caracterizando  os  não  empreendedores.  Porém,  essa  alternativa  é  apenas  uma 

hipótese, já que esse modelo quantitativo de pesquisa não contemplava os sujeitos 

não empreendedores em suas perguntas, ao menos diretamente.

Contudo,  essas  dúvidas  quanto  ao  aparecimento  na  pesquisa  de  sujeitos 

ditos como não empreendedores podem ser sustentadas pela afirmação de Chanlat 

(1995),  quando  o  autor  sugere  outros  caminhos  para  a  carreira  empreendedora 

como  as  carreiras  burocráticas,  profissionais  e  as  sociopolíticas.  Outra  hipótese 

pode ter relação com os estudos de Schein (1996) e as âncoras de carreira, ou seja, 

o  valor  chave  do  individuo.  Uma  dessas  âncoras  apresentadas  pelo  autor 

corresponde à estabilidade e segurança, o qual Schein define como aquela em que 

a  pessoa valoriza  a  garantia  de  emprego,  segurança,  benefícios  sociais  e  boas 

condições  de  aposentadoria,  além  da  necessidade  de  relaxar  e  sentir  que 

corresponde e é leal a empresa em troca de um emprego em longo prazo.

 Essas características têm pouca relação com o sujeito empreendedor externo 

ou  empreendedor  interno,  já  definidos  nessa  pesquisa  como  aqueles  que,  por 

exemplo, inovam, têm disposição para assumir riscos e são visionários. 

Algo fundamental que deve ser discutido para o encerramento desse capitulo 

é que essa dissertação fortalece o preceito comportamentalista chave no discurso 

de Filion, à medida que constrói um instrumento de coleta de dados baseado nesse 
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autor e o valida após aplicação nos alunos da Fundação Armando Álvares Penteado 

a régua de classificação que foi criada. 

Entende-se também, baseado na experiência como docente do autor dessa 

dissertação que as questões financeiras são irrelevantes na construção do perfil 

empreendedor.  Isso  porque  o  sonho  é  mola  propulsora  no  discurso  dos 

empreendedores que relatam suas experiências de vida em sala de aula, inspirando 

alunos a construir suas carreiras por um novo olhar. O próprio Ozires Silva (2007) 

afirma  que  o  sonho  não  é  apenas  a  primeira  etapa  do  empreendimento.  Ele  é 

indispensável  para  qualquer  iniciativa,  para  qualquer  passo  à  frente  que 

pretendemos dar. Essas afirmações são rupturas com o pensamento de diversos 

autores, principalmente aqueles que têm como visão central a economia como é o 

caso, por exemplo, de Schumpeter.

Essa  dissertação  pode  ser  considerada,  na  visão  do  autor,  como  original 

frente  aos  desafios  do  tema  e  diante  do  quadro  socioeconômico  nacional  que 

sinaliza  para  um  crescimento  sólido.  E  esse  cenário  necessitará  de  um 

comportamento  empreendedor  pleno  que  construa  empresas  e  fortaleça  as  já 

estabelecidas.

Por fim, essa tese inova ao criar uma régua de classificação que posiciona os 

empreendedores. Desse modo, o sujeito pesquisado compreende o seu perfil e por 

meio desse mapa pode tomar decisões ao longo da sua carreira.  Além disso,  o 

instrumento possibilita ao mundo corporativo uma análise do perfil  empreendedor 

dos  seus  colaboradores  possibilitando,  assim,  a  empresa  trilhar  caminhos  e 

desenvolver ações especificas de acordo com os perfis da sua equipe.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante  do  cenário  sócio-econômico que o  país  vive,  torna-se  fundamental 

estudar o comportamento empreendedor, seus caminhos e escolhas dentro e fora 

de uma organização.  A importância de se compreender as características de um 

empreendedor  ganha  relevância  acadêmica  e  prática,  e  desafiou  o  autor  dessa 

dissertação na solução dessa questão.

Desse modo, essa dissertação teve como problema chave compreender se os 

alunos  de  pós-graduação  da  Fundação  Armando  Álvares  Penteado  apresentam 

características  para  uma carreira  empreendedora  interna  ou  externa.  A  resposta 

para esse estudo foi obtida por meio da construção de um instrumento de coleta de 

dados e a partir da análise do mesmo conclui-se que, dentre os alunos pesquisados, 

todos possuem ao menos tendência a empreender internamente ou externamente, 

sendo  que  a  maioria  pesquisada  encaixa-se  nesse  último  comportamento, 

chamados nessa dissertação de TEE (tendência empreendedora externa).

Os objetivos principais da pesquisa foram atendidos na medida em que os 

conceitos  de  empreendedorismo,  intra-empreendedorismo  e  carreira 

empreendedora  foram  feitos  e  contribuíram  no  constructo  teórico,  no 

desenvolvimento e na validação do instrumento de coleta de dados que trouxe à luz 

uma análise do perfil empreendedor dos alunos, e a partir desta foram classificados 

como  empreendedor  interno,  tendência  empreendedor  interno,  tendência 

empreendedor externo e empreendedor externo.

A construção do instrumento de coleta de dados representa, seguramente, 

uma  contribuição  significativa  não  apenas  ao  mundo  acadêmico,  mas  as 

organizações públicas e privadas, à medida que possibilitará a essas empresas e 

aos seus colaboradores compreenderem seus perfis  e  por  meio  desse tomarem 

decisões ao longo das suas carreiras. 

Um aspecto que deve ser considerado nessa dissertação é o fato do universo 

pesquisado  restringir-se  aos  alunos  de  pós-graduação  da  Fundação  Armando 

Álvares Penteado.  Esses sujeitos provavelmente  não representam a maioria  dos 
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brasileiros, suas características empreendedoras e a forma como conduzem as suas 

carreiras. Contudo, é fato que a metodologia adotada respalda o estudo proposto.

As principais vantagens obtidas com essa dissertação são as seguintes: (1) o 

instrumento de coleta de dados constituído de perguntas que compreendem dados 

acadêmicos, profissionais e familiares, associados a questões assertivas possibilitou 

definir um perfil empreendedor do sujeito pesquisado. (2) Além disso, pode servir 

como  uma  sinalização  para  a  definição  de  caminhos  na  gestão  da  carreira 

empreendedora e por fim, (3) poderá auxiliar o ambiente corporativo, e, quem sabe, 

a área de recursos humanos na orientação e coordenação dos seus colaboradores.

Outra vantagem (4) é a construção da régua de classificação dos sujeitos 

pesquisados, que permite o posicionamento dos alunos nos quadrantes referentes 

as suas características empreendedoras. Talvez essa tenha sido a maior conquista 

dessa dissertação, por representar uma inovação no estudo do tema.

Essa dissertação pode ser considerada um passo determinante no estudo da 

carreira  empreendedora,  tendo  em  vista  que  o  tema  é  recente  nos  meios 

acadêmicos,  embora  seja  muito  discutido  em  veículos  midiáticos.  Assim,  o 

referencial  teórico  produzido  e  o  instrumento  de  pesquisa  construído  podem 

representar alicerces importantes para futuros estudos nas universidades, tornando-

se dessa forma uma das principais conquistas do estudo.

Outra conquista  muito significativa é o fato  de a pesquisa mostrar  que os 

alunos da pós-graduação da FAAP têm em sua maioria tendência a empreender 

externamente, o que pode representar para aqueles que comandam esses cursos 

uma  possibilidade  de  aprofundar  as  discussões  sobre  o  tema,  bem  como  criar 

condições para que os alunos pensem em seus negócios e fortaleçam os alicerces 

do empreender com disciplinas voltadas para o empreendedorismo.

A  partir  de  agora  segue  algumas  sugestões  que  podem  contribuir  com 

estudos  futuros:  (1)  posicionar  na  régua  de  classificação  os  sujeitos  “não 

empreendedores”. Para validar essa hipótese, seria necessário redesenhar algumas 

perguntas do instrumento, colocando-as em conformidade com essa característica. 

(2) outra sugestão é a necessidade de discutir o sujeito empreendedor, uma vez que 

existem poucos estudos procuram compreender os valores, os sonhos, os medos e 
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os  desafios  que  impulsionam  ou  não  esse  homem/mulher  durante  a  sua  trilha 

empreendedora.

Outro aspecto que contribuiria para uma maior compreensão do tema seria 

(3) uma reflexão sobre a influência da cultura brasileira,  o pensar, sentir e agir do 

país como incentivadores da construção do perfil empreendedor. O próprio Dolabela 

(1999) afirma que tudo indica que o empreendedor seja fruto de uma cultura. Desse 

modo, seria importante aprofundar o debate de modo a obterem-se respostas com 

relação  a  influência  cultural  sobre  o  tema  chave  dessa  dissertação  –  o 

empreendedor.

Outra  sugestão  refere-se  a  (4)  metodologia  de  pesquisa,  pois  um estudo 

qualitativo associado ao método utilizado poderia potencializar os resultados obtidos. 

Uma  vez  que  a  pesquisa  qualitativa  tem  por  objeto  situações  complexas  ou 

estritamente  particulares  e  possibilitariam,  em maior  nível  de  profundidade,  e  o 

entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos pesquisados.

Por  fim,  baseado  nos  preceitos  chave  discutidos  nessa  dissertação  e  à 

experiência acadêmica como docente do autor dessa tese, permite o mesmo crer 

que qualquer pessoa pode de fato empreender dentro ou fora de uma organização. 

O autor reforça esse pensamento à medida que acredita que o fato de um sujeito 

conduzir a sua carreira fazendo escolhas ao longo da trilha é um comportamento 

empreendedor. No entanto, o autor também crê que para isso o ambiente é fator 

fundamental para que essa competência seja manifestada. 

Dessa  forma,  o  mesmo sugere  um caminho  para  lecionar  a  disciplina  de 

empreendedorismo,  baseado  na  criação  de  um  ambiente  onde  o  aluno  seja 

estimulado  por  meio  de  filmes,  músicas  e  principalmente  palestras  com 

empreendedores  que  possam  ao  término  das  aulas  inspirarem  os  alunos  na 

construção de novas trilhas empreendedoras. Essa conclusão tem suporte na teoria 

comportamentalista  de  McClelland  quando  ele  mostra  que  os  seres  humanos 

tendem a repetir seus modelos.

Para finalizar essa dissertação ressalta-se que mapear horizontes representa 

primeiramente  um  olhar  para  si  e  a  partir  dessa  compreensão  ampliar  o 

conhecimento do ambiente interno e externo à organização. Significa, ainda, ampliar 
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a  rede  de  relacionamentos,  permitindo-se  conhecer  pessoas  e  fortalecer  as 

relações.  É  importante  ressaltar  que  todos  esses  aspectos  estão  sempre 

acompanhados de muita energia. A partir daí, o individuo visualiza o futuro e inicia a 

construção do caminho, ou melhor, das trilhas do empreendedorismo.
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Olá, meu nome é Alexandre Moreno e sou professor dos cursos de pós-graduação aqui da FAAP. Estou em 
fase final do meu projeto de mestrado que tem como tema a carreira empreendedora.

Um profissional pode desenvolver uma carreira empreendedora dentro de uma empresa ou desenvolver uma 
carreira empreendedora abrindo um negócio próprio. Cada atitude tem características próprias, não havendo 
melhor ou pior opção, mas simplesmente uma atitude resultante de um perfil comportamental, motivações, 
gostos e características individuais.

Assim sendo, o objetivo deste estudo é identificar o perfil dos alunos dos cursos de pós-graduação da FAAP, 
verificando suas características de carreira empreendedora empresarial e de carreira empreendedora individual.

Este questionário levará cerca de 6 minutos para ser respondido. Peço, gentilmente, que você dedique estes 
seis minutos exclusivamente para responder as questões sem interrupção.

Agradeço cordialmente a sua participação!

QUESTIONÁRIO

1. Dados Acadêmicos

1.1. Qual o curso de graduação em que você é 
formado?

1.2.  Qual o curso de pós-graduação que está 
cursando?

ÿ  Administração ÿ  Comunicação ÿ  Marketing 

ÿ  Engenharia ÿ  Outros________________

ÿ  Administração de Marketing

ÿ  Marketing de Serviços

1.3.  Turma nº: ___________

1.4.  Ano de Ingresso: ________

1.5.  Qual  a  disciplina  de  que  mais  gostou  até  o 
momento: __________________

1.6.  Já teve a disciplina de Empreendedorismo?

ÿ  Sim ÿ  Não

1.7.  Por favor, coloque o percentual, variando 
de 0% até 100%, de como é  distribuído o 
pagamento de sua mensalidade: 

_______ % por mim mesmo.

_______ % por minha família.

_______ % pela empresa.

2. Dados Profissionais

2.1. Nome da  empresa  na  qual  trabalha: 
____________________.

2.2. Cargo atual:__________________.

2.3.  Esta empresa é:

ÿ  privada       ÿ  pública       ÿ  familiar

ÿ  da minha família             ÿ  própria.

2.4.  Daqui a 5 anos espero ser/estar:

ÿ  gerente         ÿ  diretor          ÿ  em  outra  empresa 

ÿ  meu  próprio  negócio              ÿ  funcionário  publico 

ÿ  outro_______________.

2.5.  Daqui a 10 anos espero ter trabalhado:

ÿ  na mesma empresa    ÿ  em outra empresa       ÿ  em mais de 3 empresas 

ÿ  ser diretor da minha empresa    ÿ  no próprio negócio                       ÿ  
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funcionário público         ÿ  outro_______________.

3. Carreira Empreendedora

Abaixo será apresentada uma série de assertivas, positivas e negativas, para que você opine qual o 
seu grau de concordância  com cada uma delas.  Sendo que o  grau  de  concordância  varia  entre 
DISCORDO TOTALMENTE = DT; DISCORDO PARCIALMENTE = DP; CONCORDO PARCIALMENTE = CP; 
CONCORDO TOTALMENTE = CT. Além da opção de não estar apto a responder sobre aquela assertiva, 
NÃO APTO = NA.

Exemplo: DT DP CP CT

Sempre compro legumes na feira livre.

DT = significa que nunca compro legumes na feira livre.
DP = significa que a feira livre não é a minha primeira opção para comprar legumes, porém, também, 
compro legumes na feira livre.
CP = significa que a feira livre  é a minha primeira opção para comprar legumes, porém, também, 
compro legumes em outros lugares.
CT = significa que sempre compro legumes na feira livre.
No meu caso que compro preferencialmente legumes na feira, porém, também, compro em outros 
lugares respondo: CONCORDO PARCIALMENTE = CP.

DT DP CP CT

Sempre compro legumes na feira livre. X

Início:

DT DP CP CT NA

O meu grande objetivo é tornar-me diretor da empresa na qual sou empregado.      

Minha grande virtude é vislumbrar grandes oportunidades de mercado e passá-
las para a empresa na qual sou empregado.

     

Sei que para desenvolver minha carreira não há necessidade de conhecer muito 
bem o setor no qual eu trabalho.

     

Não sonho com uma carreira segura e estável, trabalhando em uma empresa 
como empregado.

     

Não gosto de estar com pessoas seguras que me dêem um norte para seguir.      

Quando tenho uma boa idéia fico imaginando como seria a empresa ideal para a 
idéia dar certo.

     

É muito importante ficar relembrando os erros passados para que não ocorram 
novamente.

     

Não gosto de tomar decisões complexas e arriscar alternativas novas.      

Não gosto quando meu chefe toma decisões arriscadas, pois compromete o 
departamento todo.
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Dou grande importância para a empresa que me oferecem estabilidade 
profissional e segurança financeira.

     

Sinto-me realizado quando tenho a oportunidade de construir algo que seja 
resultado das minhas idéias.

     

Não tenho interesse em participar de grupos de trabalho e/ou associações 
profissionais.

     

Estou esperando uma oportunidade para implementar um modelo de negócio 
que tenho pronto.

     

Prefiro a segurança de ser um empregado a liberdade de trabalhar em negócio 
próprio.

     

DT DP CP CT NA

Não gosto de trabalhar em ambientes de incerteza.      

Quando estou diante de uma situação que parece sem solução, acredito na minha 
intuição para resolvê-la.      

Tenho uma imensa vontade de dizer para meus gestores que a empresa não esta no 
rumo certo.      

Não costumo ler biografias de profissionais que fundaram suas próprias empresas.      

Sou um colaborador que gosta de participar de conquistas organizacionais e construir 
valor para a marca da empresa.      

Tenho um melhor desempenho quando realizo e desenvolvo projetos por mim 
elaborados.      

Gosto muito da carreira que posso seguir na minha empresa.      

Sei exatamente que o meu futuro é ser/continuar proprietário da minha empresa.      

Tenho plena convicção de que se eu tiver o suporte necessário da empresa vou 
desenvolver grandes projetos.      

Sou um profissional ciente que posso desenvolver um negócio novo e desta forma 
contribuir para a criação de riquezas.      

Prefiro apresentar um projeto para os acionistas/diretoria da empresa a ter que abrir 
uma empresa e colocar dinheiro do bolso para desenvolver minha idéia.      

Não pretendo alterar minha carreira significativamente, acredito que sempre ficarei no 
mesmo ramo que trabalho hoje.      

Não fico, a todo momento,  tendo idéias para iniciar um negócio próprio.      

Atingir os objetivos da organização é responsabilidade dos recursos disponíveis pela 
empresa.      
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4. Dados Pessoais

4.1. Assinale o Grau de instrução do pai:

ÿ  1º GRAU ÿ  2º GRAU ÿ  3º GRAU ÿ  Pós-Graduado/MBA ÿ  Mestrado/Doutorado

4.2. Assinale o Grau de instrução do pai:

ÿ  1º GRAU ÿ  2º GRAU ÿ  3º GRAU ÿ  Pós-Graduado/MBA ÿ  Mestrado/Doutorado

4.3. Atividade do pai:________________________________________.

4.4. Atividade da mãe:_______________________________________.

4.5. Atualmente seus pais trabalham em empresa: ÿ  privada ÿ  pública 

ÿ  própria ÿ  de familiares ÿ  aposentado.

4.6. Quais outras empresas seus pais já trabalharam: ÿ  privada ÿ  pública  

ÿ  própria ÿ  de familiares.

4.7. Atualmente  a  minha  remuneração 
MENSAL gira em torno de:

ÿ  até R$ 3.000,00
ÿ  R$ 3.001,00 a R$ 5.000,00
ÿ  R$ 5.001,00 a R$ 8.000,00
ÿ  maior que R$ 8.001,00

4.8. Daqui a 5 anos tenho uma expectativa 
real  de  que  minha  remuneração 
MENSAL esteja em torno de:

ÿ  até R$ 5.000,00
ÿ  R$ 5.001,00 a R$ 10.000,00
ÿ  R$ 10.001,00 a R$ 15.000,00
ÿ  maior que R$ 15.001,00

4.9. Assinale uma única opção. O meu futuro profissional é:

ÿ  desenvolver uma excelente carreira como executivo de uma grande empresa.
ÿ  abrir um negócio próprio.                                                          ÿ  passar em um concurso público.

Caso queira receber informações sobre o tema de empreendedorismo, queira preencher os dados abaixo. Lembro que as 
informações apresentadas nesta pesquisa são confidenciais e não serão utilizadas de forma individual.
Nome:________________________________________________________________________________________
Tel.:__________________________ email.:_________________________________________________________
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