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RESUMO 

 

 

O tema empreendedorismo tem conquistado um espaço considerável na educação, nas políticas 

públicas e no interesse dos pesquisadores e gestores, muito em função do seu impacto em 

aspectos sociais e econômicos de uma nação. Esse crescente interesse se deve, em boa medida, 

à correlação entre o empreendedorismo e o crescimento econômico, manifestados por meio da 

inovação e da criação de postos de trabalho. A intenção empreendedora é considerada como a 

primeira etapa no processo de descoberta e exploração de oportunidades (KOLVEREID, 2016), 

o que faz com que a intenção seja fundamental na compreensão do empreendedorismo 

(SCHLAEGEL; KOENIG, 2014). Ferreira (2017) destaca que, apesar do crescimento dos 

trabalhos internacionais sobre intenção empreendedora, no Brasil ainda existe um gap de 

estudos teóricos e empíricos a respeito desse assunto. Em função disso, esta dissertação teve 

como objetivos analisar sob a óptica da Teoria do Comportamento Planejado (TCP), os fatores 

determinantes da intenção empreendedora dos empreendedores e potenciais empreendedores 

do Acre. Foram consideradas para a pesquisa os egressos do Seminário Empretec, que é um 

seminário que foi desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e é uma das 

ferramentas utilizadas pelo Sebrae na busca de aumentar o potencial empreendedor para 

empresários e possíveis empresários. A abordagem escolhida foi a de método quantitativo. Para 

a coleta de dados, foram empregadas, de forma parcial, o questionário desenvolvido por David 

McClelland (1965; 1987), que é utilizado nos projetos da United Nations Conference on Trade 

and Development (UNCTAD), e a escala desenvolvida por Liñán e Chen (2009), que tem por 

base a TCP. As conclusões da pesquisa revelaram que a atitude face ao comportamento, que, 

segundo Teo e Lee (2010), é a predisposição, favorável ou não, de um indivíduo em desenvolver 

um comportamento específico, é o construto que mais influencia positivamente a intenção 

empreendedora, ou seja, quanto mais positiva a atitude da pessoa em relação ao 

empreendedorismo, maior será a intenção de empreender. Em seguida, os construtos que mais 

influenciam positivamente a intenção empreendedora são as normas subjetivas e a percepção 

de controle, respectivamente. A não aceitação da hipótese de que a necessidade de realização 

influencia positivamente a intenção empreendedora pode ser devido ao fato de que as 

características psicológicas dos empreendedores podem sofrer alterações conforme o 

empreendedor vai se distanciando do momento em que aconteceu o evento motivador do 

empreendedorismo. 

 
Palavras-chave: Empreendedorismo. Intenção empreendedora. Necessidade de realização. 

Empreendedores. Potenciais empreendedores. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Entrepreneurship has gained considerable space in education, public policies and the interest of 

researchers and managers, much in terms of their impact on social and economic aspects of a 

nation. This growing interest is clearly due to due, to the correlation between entrepreneurship 

and economic growth appearing through innovation and job creation. Entrepreneurial intention 

is considered as the first step in the process of finding and exploiting opportunities 

(KOLVEREID, 2016), which makes the intention important in the understanding of 

entrepreneurship (SCHLAEGEL; KOENIG, 2014). Ferreira (2017) points out that, despite the 

growth of international work on entrepreneurial intention, there is still a gap in theoretical and 

empirical studies on this subject in Brazil. As a result, this dissertation aimed to analyze, from 

the perspective of the Theory of Planned Behavior (TCP), the determinants of the 

entrepreneurial intention of entrepreneurs and potential entrepreneurs of the state of Acre. It 

was considered for the research the graduates of Empretec Seminar, which is a seminar that 

was developed by the United Nations (ONU) and is one of the tools used by Sebrae in the search 

of increasing the entrepreneurial potential for entrepreneurs and possible ones. The approach 

chosen was the quantitative method. For collecting data, partially was used the questionnaire 

developed by David McClelland (1965; 1987), which is used in the United Nations Conference 

on Trade and Development (UNCTAD) projects, and on a scale developed by Liñán and Chen 

(2009), which is based on TCP. According to Teo and Lee (2010), the behavioral attitude to 

behavior is the predisposition, favorable or not, of an individual to develop a specific behavior, 

is the construct that most positively influences the entrepreneurial intention, or the more 

positive the person's attitude towards entrepreneurship, the greater will be the intention to 

undertake. Then, the constructs that most positively influence the entrepreneurial intention are 

the subjective norms and the perception of control, respectively. Failure to accept the hypothesis 

that the need for achievement positively influences entrepreneurial intent may be due to the fact 

that the psychological characteristics of entrepreneurs may undergo changes as the entrepreneur 

moves away from the moment in which the motivating event of entrepreneurship 

Keywords: Entrepreneurship. Entrepreneurial intention. Achievement need. Entrepreneurs. 

Potential entrepreneurs.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O tema empreendedorismo tem conquistado um espaço considerável na educação, nas 

políticas públicas e no interesse dos pesquisadores e gestores, muito em função do seu impacto 

em aspectos sociais e econômicos de uma nação.  

O cenário da pesquisa nessa área inclui várias abordagens sobre o que é 

empreendedorismo, como as oportunidades empresariais são identificadas, o que determina o 

sucesso ou fracasso de novas empresas, entre outras especificidades (LEITCH, HILL, & 

HARRISON, 2010). 

Esse crescente interesse se deve, em boa medida, à correlação entre o 

empreendedorismo e o crescimento econômico, manifestados por meio da inovação e da criação 

de postos de trabalho. 

Para Ferreira et al. (2012, p. 811), “a dinâmica e o crescimento da economia dos países 

em desenvolvimento dependem em grande parte da capacidade de criar empresas capazes de 

sobreviver, para gerar trabalho e renda para a população economicamente ativa”. 

De acordo com a GEM (2015?), duas em cada cinco pessoas, entre 18 e 64 anos, têm 

um negócio ou estão envolvidas na criação de um, e a proporção dos que desejam “ter seu 

próprio negócio” (34%) supera a dos que desejam “fazer carreira numa empresa” (23%), o que 

ajuda a confirmar o interesse dos brasileiros em criar uma empresa. 

Também é importante destacar que há empreendedores que começam uma empresa por 

falta de melhores alternativas de emprego e por necessitarem gerar rendimentos, visando 

basicamente a sua subsistência e a de seus familiares. Esse grupo, conhecido como 

empreendedores por necessidade, é formado em sua maioria por empreendedores individuais.    

Segundo dados divulgados pela Serasa Experian (2017), de janeiro a setembro de 2016 

foram abertas no Brasil 1.542.967 novas empresas, sendo que 79,1% desse total são de 

empreendedores individuais. Para os especialistas da Serasa Experian, responsáveis por esta 

pesquisa, boa parte dessas empresas foram resultado do chamado empreendedorismo de 

necessidade (SERASA EXPERIAN, 2017). 

Mas apesar da falta de emprego contribuir na decisão de as pessoas escolherem a carreira 

empreendedora, também existem outras motivações para empreender. Autonomia, 

autorrealização, frustração com o emprego, busca pela independência, entre outros. (GEM, 

2015?; FONTELE; BRASIL; SOUSA, 2012). 
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Independentemente das diferentes razões que os indivíduos possam ter para começar a 

empreender, o progresso econômico e social está diretamente relacionado à capacidade que 

uma nação ou região tem para empreender (PORTER, 1992). Em razão da atividade 

empreendedora, contribuir para o crescimento da competitividade e eficiência dos mercados 

(NICKEL; NICOLITSAS; DRYDEN, 1997) fica evidente o aumento do interesse dos 

pesquisadores e instituições governamentais na investigação da formação da intenção 

empreendedora (TEIXEIRA; DAVEY, 2010).  

A intenção empreendedora é considerada como a primeira etapa no processo de 

descoberta e exploração de oportunidades (KOLVEREID, 2016), o que faz com que a intenção 

seja fundamental na compreensão do empreendedorismo (SCHLAEGEL; KOENIG, 2014). 

Essa ideia é confirmada por Hirschi (2013), ao apresentar o empreendedorismo como um 

processo formado por fases, tendo a intenção empreendedora como componente fundamental.  

Essa predisposição do indivíduo aos negócios tem sido foco dos pesquisadores em 

relação a esse tema, o que levou a quantidade de publicações em inglês da base científica Web 

of Science pular de 27 em 2011 para 48 em 2015 (PATAH et al., 2016). Pesquisadores como 

Liñán e Fayolle (2015); Souza (2015) e Schlaegel e Koenig (2014) têm focado seus trabalhos 

na intenção empreendedora 

Além disso, no contexto nacional, diversas pesquisas têm sido desenvolvidas com o 

propósito de verificar a disposição das pessoas para empreender, o que consequentemente 

desperta a atenção dos pesquisadores, de diversas áreas, para o tema “intenção empreendedora” 

(SOUZA, 2015). 

Os empreendedores são comumente vistos como criadores de empresas, o que é 

fundamental para a geração de emprego e de riquezas, além de contribuir para o aumento da 

arrecadação de impostos e tributos. A inovação tecnológica também é beneficiada com a criação 

de novos empreendimentos, pois as empresas investem no seu desenvolvimento em busca de 

melhorias das atividades de manufaturas e serviços (HECKE, 2011).  

A intenção empreendedora não é entendida apenas como o nível de vontade que uma 

pessoa tem de abrir uma empresa. Para Bird (1988), ela também pode ser demonstrada pelas 

mudanças realizadas em empresas já existentes, uma vez que ela envolve fatores motivacionais 

que influenciam o comportamento (AJZEN, 1991).  

Com base nessas informações, percebe-se que estudar sobre empreendedorismo é 

fundamental não apenas para o desenvolvimento econômico, mas também porque abrange o 

início e a concepção de mudanças na estrutura do negócio e da sociedade (HISRICH; PETERS, 

2004). 
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1.1  PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A partir da década de 80 é que o empreendedorismo se tornou objeto de estudo de quase 

todas as áreas do conhecimento, sem haver até os dias atuais um paradigma absoluto ou um 

consenso científico sobre o assunto (BAGGIO, BAGGIO, 2014). O tema tem sido pauta de 

discussões recorrentes, principalmente nas áreas de economia, psicologia, administração e 

sociologia. 

Como já foi destacado anteriormente, dentro do campo empreendedorismo, um dos 

temas que vem se sendo estudado no quadro internacional é a intenção empreendedora. O nível 

micro, que tem o alvo no indivíduo, é o mais notório, com enfoque em perfil e características 

empreendedoras e nos antecedentes que movem a pessoa a empreender (WANG; JESSUP, 

2014). 

Como pode-se perceber, os estudos sobre empreendedorismo têm se desenvolvido mais 

em torno do indivíduo empreendedor. Costa (2015) defende essa ideia, ao afirmar que para se 

entender o empreendedorismo é preciso entender primeiro o empreendedor, sendo necessário 

estudar suas atitudes e comportamentos.  

Seguindo essa linha de pesquisa na qual o empreendedor é o foco das análises, Ferreira 

(2017) revela em seus estudos que a exploração do nível micro de análise, que envolve atitudes 

empreendedoras, planejamento, competências empreendedoras, motivações empreendedoras, 

entre outras, acaba por formar um próspero para as pesquisas nacionais.  

A autora ainda destaca que, apesar do crescimento na quantidade dos trabalhos 

internacionais sobre intenção empreendedora, no Brasil ainda existe um gap de pesquisa a 

respeito das razões que levam um indivíduo a abrir seu próprio negócio. 

Sousa et al. (2017) destacam que, para se consolidar a ideia de abrir um 

empreendimento, é importante que se considere as habilidades e competências do indivíduo, 

pois são elas que somadas a aspectos sociais, relacionais e econômicos estimulam a pessoa à 

ação de empreender.  

Essa ideia é reforçada na tese de doutorado de Ferreira (2017), que destaca os fatores 

econômicos (SCHUMPETER, 2002), a busca de oportunidades no mercado competitivo 

(SHANE; VENKATARAMAN, 2000), a ausência ou insatisfação com oportunidades de 

trabalho (KAUTONEN; PALMROOS, 2010) e a necessidade de realização (MCCLELLAND, 

1965), como algumas das motivações para se iniciar um negócio. 

Por isso a necessidade de identificar os fatores que influenciam as intenções de 

empreendedores e futuros empreendedores é importante, pois são eles que atuam como 
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indutores da intenção do indivíduo em abrir um negócio ou realizar mudanças em algo já 

existente, o que por sua vez prediz a ação empreendedora. 

Com base nas considerações apresentadas acima, esta pesquisa se propõe a investigar a 

intenção empreendedora de empresários e potenciais empresários, levando em consideração 

tanto a necessidade de realização, que é, dentre as motivações apresentadas no modelo de 

McClelland (necessidade de poder, de afiliação e de realização), considerada a mais forte 

(BARBA-SÁNCHEZ; ATIENZA-SAHUQUILLO, 2012), quanto as atitudes em relação ao 

comportamento, à norma subjetiva e ao controle comportamental percebido, que fazem parte 

do modelo de Ajzen (1991) – TCP, que é o mais utilizado para avaliar intenção empreendedora 

em todo o mundo (ENGLE et al., 2010). 

O público pesquisado faz parte dos egressos do Seminário Empretec, que é um 

seminário que foi desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e é uma das 

ferramentas utilizadas pelo Sebrae na busca de aumentar o potencial empreendedor para 

empresários e possíveis empresários.  

Essas pessoas foram escolhidas por já apresentarem um perfil empreendedor, o que é 

necessário para participar do seminário, e por terem tido, com base no conteúdo do Empretec, 

a oportunidade de desenvolverem características empreendedoras relacionadas à necessidade 

de realização.  

Para Bird (1988), a intenção empreendedora conduz a atenção, a experiência e ação para 

um conceito de empreendimento e delineia, na criação da empresa, qual será a sua forma e 

direção. Lima et al. (2015) reforçam essa ideia ao afirmarem que os novos empreendedores 

frente às suas recentes empresas poderão abrir mais postos de trabalho, explorar as necessidades 

de mercado ainda não atendidas e criar inovações. 

 Aspectos como os supracitados vêm fazendo com que o estudo sobre a intenção 

empreendedora venha sendo um dos que mais tem crescido nos últimos trinta anos (LIÑAN; 

FAYOLLE, 2015). Nesse sentido, os resultados desta pesquisa poderão contribuir para as ações 

de incentivo ao empreendedorismo, pois, ao avaliar a intenção empreendedora em um grupo, é 

possível tirar conclusões sobre como esse grupo se porta diante da ideia de começar um negócio 

próprio (LIÑÀN; CHEN 2009). 

Portanto, levando em consideração a importância da intenção empreendedora, a 

pesquisa visa contribuir com o trabalho de apoio e fomento ao empreendedorismo que é 

desenvolvido pelo Sebrae/Acre e por políticas governamentais, produzindo informações que 

servirão de subsídio para a melhoria dessas ações. 
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1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

A questão de pesquisa configura-se da seguinte forma: O que influencia as intenções de 

empreendedores e potenciais empreendedores para iniciar ou expandir um negócio no estado 

do Acre?  

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO  

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 Analisar, sob a óptica da Teoria do Comportamento Planejado, os fatores determinantes 

da intenção empreendedora dos empreendedores e potenciais empreendedores do Acre.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Verificar como as atitudes face ao comportamento influenciam na intenção empreendedora 

dos empreendedores e potenciais empreendedores do Acre;  

b) Verificar como as normas subjetivas influenciam na intenção empreendedora dos 

empreendedores e potenciais empreendedores do Acre;  

c) Verificar como o controle comportamental percebido influencia na intenção empreendedora 

dos empreendedores e potenciais empreendedores do Acre;  

d) Analisar se a necessidade de realização tem influência na intenção empreendedora. 

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA  

O Acre ainda é um estado jovem. Há apenas 56 anos, em 15 de junho de 1962, é que foi 

sancionada a Lei que elevou o Acre a categoria de Estado. A partir de 1877, a região, que antes 

só era habitada por índios, começou a ser explorada por nordestinos que vieram em busca de 

extrair o látex, que estava apresentando um alto valor no comércio internacional. 

Essas terras, que pertenciam à Bolívia e ao Peru, foram aos poucos sendo ocupada por 

brasileiros que não aceitaram pacificamente a cobrança de impostos, feita pela Bolívia, pela 

extração da borracha. A revolta dos brasileiros diante destas medidas resultou em conflitos que 

só tiveram fim com a assinatura do Tratado de Petrópolis em 1903, no qual o Brasil adquiriu o 

território do Acre.  

No período entre 1877 a 1911, a produção de borracha cresceu consideravelmente. Em 

consequência disso, também ocorreu um significativo aumento de emprego de mão de obra, 
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levando o Acre a ser o terceiro maior contribuinte tributário do país e a borracha a responder 

por 25% da exportação do Brasil (CARNEIRO, [entre 1999 e 2018]). Como a produção não 

acompanhava a demanda, empresários foram à Amazônia para conhecer o processo e acabaram 

levando mudas de seringueiras para a Malásia, o que com sua produção levou o ciclo da 

borracha brasileira entrar em declínio.  

Segundo Pontes (2014), a crise da borracha causou uma estagnação na economia 

regional. Os empresários estavam limitados à exploração extrativista e o governo não possuía 

um projeto que apontasse o desenvolvimento sustentável da borracha e de nenhuma alternativa 

econômica para o desenvolvimento da região. 

Todos esses acontecimentos, aliado ao status de se tornar funcionário do novo estado, 

contribuíram para o desenvolvimento da “cultura do contracheque” na região. Os pais 

sonhavam e incentivavam os filhos a ingressarem no serviço público, tornando essa conquista 

motivo de orgulho para as famílias. 

Essa herança ainda faz com que o emprego público seja visto como uma das melhores 

opções entre a população, haja visto que 35,55% do total de pessoas com empregos formais são 

funcionários estatutários (BRASIL, 2013), sendo o Acre o segundo estado com o maior 

percentual de funcionários públicos estaduais com relação à população do estado – 4,9% 

(IBGE, 2014).  

A cultura empreendedora demorou a ser incentivada no estado, o que contribuiu para o 

fortalecimento da busca pelo emprego e para a abertura de empresas motivadas mais por 

necessidade do que por oportunidade. 

Hoje, o Acre conta com instituições como o Sebrae e a Secretaria Estadual de Pequenos 

Negócios, que trabalham em função de apoiar o desenvolvimento local por intermédio do 

fortalecimento das empresas. Resultados como a variação de pessoal ocupado em empresas 

comerciais e de estabelecimentos comerciais com receita de revenda, demostrados abaixo 

(tabela 1), apresentam alguns dos efeitos dos esforços empregados no desenvolvimento da 

cultura empreendedora no Acre. 
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Tabela 1 – Dados gerais das empresas comerciais com atuação no Acre 

Variável Unidade 2011 2012 2013 2014 

Estabelecimentos 

comerciais com 

receita de 

revenda 

 

Unidade 

 

2.233 

 

1.588 

 

1.658 

 

2.191 

Pessoal ocupado 

em 31/12 em 

empresas 

comerciais 

 

Pessoas 

 

17600 

 

12664 

 

13303 

 

20120 

Fonte: adaptado de Acre [2017 ou 2018]. 

Essas ações em direção ao desenvolvimento da cultura empreendedora reforça a ideia 

de que o empreendedorismo é importante para o desenvolvimento das economias. A promoção 

de empregos, o aumento das exportações e da competitividade são alguns dos benefícios 

atribuídos ao empreendedorismo (BARBOSA, 2015). 

Mas assim como no restante do Brasil, o Acre também sofre com o fechamento de 

empresas em seus primeiros anos de existência, apresentando uma taxa de sobrevivência de 

dois anos, para empresas constituídas em 2012, de 74% (SEBRAE, 2016). Dados como esses 

fazem com que seja necessário compreender melhor o que motiva as pessoas a buscarem uma 

carreira empreendedora, podendo contribuir assim para a formulação de políticas que visem 

não apenas incentivar a abertura de novas empresas, mas também a longevidade dessas. 

  Rokhman e Ahamed (2015), em seu artigo intitulado The role of social and 

psychological factors on entrepreneurial intention among islamic college students in Indonesia, 

exploraram a influência de fatores sociais, como antecedentes familiares, sistema educacional 

e status social e psicológicos, tais como necessidade de realização, propensão a risco e lócus de 

controle, sobre o comportamento empresarial entre estudantes universitários da Indonésia.  

Os resultados revelaram que ambos os fatores, sociais e psicológicos, são indicadores 

bastante proeminentes e significativos para que indivíduos se tornem empresários. Aliado a esse 

resultado e ao fato da necessidade de realização ser considerada, entre os fatores psicológicos, 

o mais forte influenciador do comportamento empresarial, esta pesquisa procurou adicionar, ao 

modelo de intenção empreendedora de Ajzen, a necessidade de realização como influenciadora 

da intenção de indivíduos em abrir o próprio negócio. 

Sendo assim, esta pesquisa justifica-se pelo fato de que, apesar de o Acre estar buscando 

o desenvolvimento de uma cultura mais empreendedora, há ainda poucas evidências rigorosas 

sobre o que motiva as pessoas a abrirem um empreendimento ou a realizarem mudanças em 

empresas já estabelecidas. Liñán e Chen (2009) reforçam esse cenário ao argumentarem que 
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ainda é necessário muito trabalho para descobrir os fatores que afetam a intenção 

empreendedora. 

 

1.5 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

A partir da pergunta que norteou esta pesquisa e considerando-se alguns pressupostos, esta 

investigação buscou identificar e analisar os antecedentes da intenção empreendedora de 

empreendedores já estabelecidos e potenciais empreendedores, o que está apresentado na figura 

1, abaixo. 
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 Figura 1 – Estrutura da dissertação 

PROBLEMA 

O que influencia ou influenciou as intenções de empreendedores e potenciais empreendedores 

para iniciar ou expandir um negócio no estado do Acre? 

 

                                       

 

 
 
 
 
 
                                                                                                               
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborada pela autora 

  

HIPÓTESES 

1 – Atitude face ao 

comportamento influencia 

positivamente a intenção 

empreendedora 

 

2 – Normas sociais influenciam 

positivamente a intenção 

empreendedora. 

 

3 – Percepção de controle 

influencia positivamente a 

intenção empreendedora. 

 

4 – Necessidade de realização 

influencia positivamente a 

intenção empreendedora. 

PRESSUPOSTOS 

1 – O empreendedor tem 

características 

comportamentais 

especificas. 

 

2 – Entre as motivações 

empreendedoras 

apresentadas no modelo 

de McClelland, a 

necessidade de realização 

é a mais forte. 

3 – Existe relação direta 

entre necessidade de 

realização e intenção 

empreendedora. 

 

4 – Os participantes do 

seminário Empretec 

possuem algumas 

características 

comportamentais 

apresentadas no modelo 

de McClelland. 

OBJETIVO GERAL 

 Analisar, sob a óptica da 

Teoria do Comportamento 

Planejado, os fatores 

determinantes da intenção 

empreendedora dos 

empreendedores e potenciais 

empreendedores do Acre 

PALVRAS-CHAVE 

Empreendedorismo 

 

Intenção empreendedora 

 

Necessidade de realização 

 

Empreendedores 

 

Potenciais 

empreendedores 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Verificar como as atitudes face 

ao comportamento influenciam 

na intenção empreendedora dos 

empreendedores e potenciais 

empreendedores do Acre. 
 

Verificar como as normas 

subjetivas influenciam na 

intenção empreendedora dos 

empreendedores e potenciais 

empreendedores do Acre. 

 

Verificar como o controle 

comportamental percebido 

influencia na intenção 

empreendedora dos 

empreendedores e potenciais 

empreendedores do Acre. 
 

Analisar se a necessidade de 

realização tem influência na 

intenção empreendedora dos 

empreendedores e potenciais 

empreendedores do Acre. 

ESTRUTURA DA 

DISSERTAÇÃO 

Capítulo I – Introdução 

 

Capítulo II – Abordagem teórica 

 

Capitulo III – Metodologia 

 

Capítulo IV – Análise e 

interpretação dos dados 

 

Capítulo V – Considerações 

finais 

 

Referências 

 

Apêndices 

 

TEMA 

Intenção 

Empreendedora 
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A partir da apresentação dos conceitos-chave e considerando os pressupostos, 

apresentados acima na figura 1, procurou-se responder a problemática levantada e atingir os 

objetivos geral e específicos, levando em consideração as hipóteses apresentadas. Neste 

contexto, a dissertação está dividida em cinco capítulos, com conteúdo específico em cada um 

deles. 

No primeiro capítulo, apresenta-se a questão de pesquisa, os objetivos, a justificativa e 

relevância da pesquisa e a estrutura da dissertação, que tem como objetivo introduzir os leitores 

no contexto do estudo. 

Tomando como base a revisão de literatura, o segundo capítulo desenvolve a abordagem 

teórica, considerando as palavras-chave em estudo e os pressupostos que orientaram o problema 

de pesquisa. Tem como destaques a origem do empreendedorismo, as características 

empreendedoras, a intenção empreendedora e seus modelos, as hipóteses levantadas e o 

empreendedorismo no Acre. 

O terceiro capítulo é dedicado à metodologia, abordando desde o tipo de estudo, 

população e amostra, os instrumentos de coleta de dados, o modelo de pesquisa até a matriz de 

amarração. 

O capítulo quatro é dedicado a análise e interpretação dos dados da pesquisa empírica, 

possibilitando que no quinto capitulo sejam apresentadas as considerações finais do estudo, 

com destaque para as hipóteses levantadas e a resposta do problema de pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo serão abordados os itens referentes ao empreendedorismo e ao 

empreendedor, suas caraterísticas e seus diferentes tipos. Também será explanado sobre a 

intenção empreendedora, seus modelos e sua relação com a necessidade de realização e, por 

fim, será apresentado um breve quadro do empreendedorismo no Acre. 

 

2.1 EMPREENDEDORISMO E O EMPREENDEDOR 

 

A palavra “empreendedor” é de origem francesa (entrepreneur) e é traduzida como 

“aquele que está entre” ou “intermediário”. Essa tradução ilustra bem o papel dos primeiros 

empreendedores, que pegavam empréstimos com pessoas de recursos para vender suas 

mercadorias, assumindo ativamente os riscos físicos e emocionais do negócio (HISRICH; 

PETERS, 2004). 

Já na idade média, o empreendedor era visto como um administrador de grandes 

projetos, em especial os arquitetônicos. O risco era assumido geralmente pelo governo, que 

oferecia os recursos financeiros necessários à execução, enquanto que o empreendedor era a 

pessoa encarregada das obras (ibid). 

Conforme Hisrich e Peters (2004), o risco como parte do empreendedorismo surge 

novamente no século XVII, quando o empreendedor passou a fazer contratos com o governo 

para oferecer um serviço ou produto previamente estipulado. Por ter um valor contratual fixo, 

o lucro ou prejuízo eram de inteira responsabilidade do empreendedor. 

No final do século XVII, por volta do ano de 1700, Richard Cantillon desenvolveu uma 

das primeiras teorias empreendedoras e é considerado por alguns como o criador do termo. Ao 

observar que os comerciantes compravam a um preço certo e vendiam a um preço incerto, ele 

definiu o empreendedor como alguém que corria riscos (ibid). 

Com a industrialização, no século XVIII, o empreendedor tornou-se distinto do 

fornecedor de capital. O empreendedor, na sua maioria, era associado ao desenvolvimento de 

novas tecnologias, mas sem os recursos necessários para financiar suas invenções. Por essa 

razão, recorriam aos investidores de riscos, pessoas que faziam investimentos a partir de um 

montante de capital próprio para obter uma alta taxa de retorno (ibid). 

No final do século XIX, a ideia de empreendedor e gerente eram as mesmas e ambos 

eram vistos a partir de uma perspectiva econômica. “O empreendedor organiza e opera uma 

empresa para o lucro pessoal [...] contribui com sua própria iniciativa, habilidade e 
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engenhosidade no planejamento, organização e administração da empresa.” (ELY; HESS, 1937 

apud HISRICH; PETERS, 2004, p. 28). 

O conceito de inovação como parte integrante do empreendedorismo surgiu em meados 

do século XX. A inovação, dentro do conceito empreendedor, pode ser entendida como um 

novo produto, uma nova forma de distribuição ou até mesmo uma nova estrutura 

organizacional. No presente século, o empreendedorismo visto por uma perspectiva pessoal 

passou a ser mais explorado e seu conceito também é relacionado a diversas áreas do 

conhecimento (HISRICH; PETERS, 2004). 

Em função dessa relação do empreendedorismo com diversas áreas é que o conceito de 

empreendedorismo não é um consenso na literatura científica. Esse campo de estudo é 

comumente analisado de acordo com os fundamentos de várias disciplinas, dentre elas a 

economia, a psicologia, a administração e a sociologia. Cada área fornece sua própria visão do 

que seja empreendedorismo, o que contribui para o desenvolvimento do conhecimento, assim 

como para a sua fragmentação.  

Segundo Dolabela (1999, p. 47), “há muitas definições do termo empreendedor, 

principalmente porque são propostas por pesquisadores de diferentes campos, que utilizam os 

princípios de suas próprias áreas de interesse para construir o conceito”.  

Na visão da economia, Schumpeter (1982) define empreender como sendo o ato de 

inovar até o ponto de criar uma brusca transformação de um setor, atividade ou território onde 

o empreendedor atua. A inovação precisa, necessariamente, provocar mudanças nos canais de 

rotina econômica, como, por exemplo, a introdução de um novo bem no mercado, descoberta 

de um novo método de produção, descoberta de novas fontes de matérias-primas etc.  

Para o autor, “alguém só é empreendedor quando efetivamente levar a cabo novas 

combinações, e perde esse caráter assim que tiver montado o seu negócio, quando dedicar-se a 

dirigi-lo, como outras pessoas dirigem seus negócios” (SCHUMPETER, 1982 p. 56). 

A concepção da abordagem psicológica, behaviorista ou comportamental, que tem como 

principal autor David McClelland, entende empreendedorismo como sendo o processo de criar 

algo diferente e com valor, se dedicando e assumindo os riscos e recompensas advindas desse 

trabalho (HISRICH, PETERS, SHEPHERD, 2009).  

Para os autores comportamentais, o empreendedor é o indivíduo que corre riscos 

prudentemente. Eles destacam os aspectos criativos e intuitivos do comportamento do 

empreendedor, tendo como base as análises das características da pessoa que é responsável por 

novas tecnologias (MCCLELLAND, 1972). 
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Dentro da perspectiva sociológica, o empreendedorismo é analisado com base no exame 

do ambiente. São levados em conta o contexto e os grupos sociais nos quais o indivíduo está 

inserido, ou seja, a ação empreendedora é resultado das condições estruturais e dos fatores 

sociais que intensificam ou dificultam a criação de novas empresas (MAIR, 2001). 

Já na administração, Peter Drucker (1985) define o empreendedor como a pessoa que 

abre uma empresa ou expande seu negócio. Ele acrescenta que o espírito empreendedor, aquilo 

que torna uma pessoa empreendedora, é uma característica diferente que permite ao indivíduo 

proceder bem diante de decisões que precisam ser tomadas baseado em incertezas. 

Schumpeter (1971 apud VALE, 2014), a partir de limitações encontradas na abordagem 

econômica, reconheceu que seria necessária uma análise mais abrangente sobre tema do 

empreendedorismo, surgindo assim a vertente da sociologia econômica. Essa linha foi descrita 

por Serva (2002, p. 116), como sendo o “enriquecimento da interpretação de quem é o 

empreendedor e de como ele atua, em face das condições sociais e econômicas que caracterizam 

seu contexto”. 

 

Quadro 1 – Desenvolvimento da teoria do empreendedorismo e do termo empreendedor 

Idade 

Média 

 

Participante e pessoa encarregada de projetos de produção em grande escala. 

Séc 

XVII 

Pessoa que assumia riscos de lucro (ou prejuízo) em um contrato de valor fixo com o 

governo. 

1725 Richard Cantillon – pessoa que assume riscos é diferente da que fornece capital. 

1803 Jean-Baptiste Say – lucros do empreendedor separados dos lucros de capital. 

1876 Francis Walker – distinguiu entre os que forneciam fundos e recebiam juros e aqueles 

que obtinham lucro com habilidades administrativas. 

1934 Joseph Schumpeter – o empreendedor é um inovador e desenvolve tecnologia que 

ainda não foi testada. 

1961 David McClelland – o empreendedor é alguém dinâmico que corre riscos moderados. 

1964 Peter Drucker – o empreendedor maximiza oportunidades. 

1975 Albert Shapero – o empreendedor toma iniciativa, organiza alguns mecanismos 

sociais e econômicos e aceita riscos de fracasso. 

1980 Kari Vesper – o empreendedor é visto de modo diferente por economistas, psicólogos, 

negociantes e políticos. 

1983 Gifford Pinchot – o intraempreendedorismo é um empreendedor que atua dentro de 

uma organização já estabelecida. 

1985 Robert Hisrich – o empreendedor cria algo diferente e com valor, dedicando o tempo 

e o esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais 

correspondentes e recebendo recompensas da satisfação econômica e pessoal. 

1999 Dolabela – empreender significa modificar a realidade para dela obter a 

autorrealização e oferecer valores positivos para a coletividade. Significa engendrar 

formas de gerar e distribuir riquezas materiais e imateriais por meio de ideias, 

conhecimentos, teorias, artes, filosofia.  

2001 Filion – empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Para 

ele, visão é “uma imagem projetada no futuro, do lugar que se quer ver ocupado pelos 
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seus produtos no mercado, assim como a imagem projetada do tipo de organização 

necessária para consegui-lo”. 

2004 Lezana e Tonelli – empreendedores são pessoas que perseguem o lucro, trabalham 

individual e coletivamente. Podem ser definidos como indivíduos que inovam, 

identificam e criam oportunidades de negócios, montam e coordenam novas 

combinações de recursos, para extrair os melhores lucros de suas inovações num meio 

incerto.   

Fonte: adaptado de Hisrich (1986). 

 

Mesmo havendo na literatura diferentes definições de empreendedorismo, tem-se  como 

principais referências as correntes dos economistas, liderados por Shumpeter, que associam o 

empreendedor à inovação e à explicação do desenvolvimento econômico. Há também os 

psicólogos, cujo principal autor é McClelland, que destacam os aspectos atitudinais, vendo os 

empreendedores como pessoas intuitivas e criativas e procurando evidenciar o papel da variável 

necessidade ou motivação de realização no desenvolvimento dos países (FILION, 1997). 

Ainda sendo a visão comportamentalista, defendida do McClelland, diferente da visão 

dos economistas, a existência da inovação como parte do conceito de empreendedorismo é 

consenso tanto entre os comportamentalistas como para os schumpeterianos.  

Filion (1999, p. 7), em sua obra, destaca o pensamento de Shumpeter, de que “a essência 

do empreendedorismo permanece na percepção e exploração de novas oportunidades [...] 

sempre fazendo uso dos recursos nacionais dos quais eles estão extraindo de seus empregos 

tradicionais e submetendo-os a novas combinações.” Já David McClelland (1982, 1987), em 

suas pesquisas, indicava que pessoas com alta motivação de realização possuíam as seguintes 

características: aceitação de riscos, persistência, inovação, responsabilidade pessoal, busca de 

feedback da sua performance e busca por objetivos. 

Vale (2014), em seu artigo intitulado Tréplica – afinal de contas, que bicho é esse? 

Tréplica sobre o empreendedor e o empreendedorismo, classifica a teoria sobre 

empreendedorismo em diferentes níveis de abordagens: micro, meso e macro. A autora destaca, 

como já mencionado anteriormente, que o empreendedorismo recebe contribuições de outras 

áreas de conhecimento, e cada uma delas enquadra-se melhor em certos níveis de abordagens. 

A abordagem de nível micro é focada no indivíduo (estudos sobre motivação, perfis e 

características pessoais) ou no seu empreendimento (pesquisas sobre criação e desenvolvimento 

de empresas), buscando apenas explicar certas características e predicados de um ou de outro, 

independentemente de contextos.  

Ao se perceber que as análises não poderiam desprezar o fato de que as pessoas ou seus 

empreendimentos estavam inseridos em um contexto específico, foi necessário a ampliação das 
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observações para o nível meso. Esse nível baseia-se na ideia de que há uma interação entre o 

empreendedor e seu ambiente.  

Segundo análises feitas por Vale (2014), existem dois tipos de ambientes aptos a 

influenciar o empreendedor e seu empreendimento: o contexto social e as redes econômicas. 

No primeiro, o empreendedor não pode ser compreendido fora de seu contexto social particular, 

enquanto que, no segundo, o empreendedor ou seu empreendimento são vistos dentro de uma 

rede de interações e laços sociais e empresariais com outros atores.  

As abordagens de nível macro buscam compreender o empreendedor e seu 

empreendimento em um contexto mais amplo. A abordagem de natureza macro também possui 

duas linhas de análise: instituições e inovação. Na primeira linha de análise, Douglas North 

(1991, 1996) ressalta que as modernas economias de mercado são sustentadas em um sistema 

institucional, tendo por definição de instituição o resultado de construções humanas que 

suportam a vida econômica, política e as interações sociais. 

Na segunda linha de análise, para Schumpeter (1982), a inovação sendo executada por 

empreendedores é um elemento de rompimento no sistema econômico, podendo, se muito 

radical, provocar um novo ciclo de crescimento e desenvolvimento. 

2.1.1 Características Empreendedoras 

Existe uma grande quantidade de autores que estudam sobre as características 

empreendedoras. Como há apenas algumas diferenças entre as características empreendedoras 

encontradas por esses pesquisadores, pode-se afirmar que todos obtiveram resultados 

semelhantes (VILAS-BOAS, 2015). 

Portanto, este trabalho se atém ao estudo do empreendedorismo pela óptica 

comportamentalista, que tem como principal pilar a teoria de David McClelland, que investiga 

as razões que levam os empreendedores a criarem e fazerem perdurar suas empresas.  

McClelland (1972) questionava a ideia de que o sucesso do empreendedor está 

relacionado apenas à sua capacidade de gestão. Para o autor, os empreendedores possuíam um 

impulso diferenciado para atingir seus objetivos, sendo este caracterizado por três tipos 

diferentes de motivação: a realização, que é o desejo de melhorar a forma de fazer uma 

atividade; o poder, que pode ser entendido como o desejo de exercer influência; e a afiliação, 

que é o desejo de pertencer a um grupo. 

Mesmo tendo seus estudos focados na necessidade de realização, McClelland (1972) 

também apresentou as outras duas necessidades. Ele destaca que estas necessidades 
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motivadoras são adquiridas ao longo da vida do indivíduo e que estão presentes em maior ou 

menor grau em todas as pessoas, independentemente do gênero, idade ou cultura.  

Com o objetivo de determinar as competências comportamentais que distinguem os 

empreendedores bem-sucedidos dos empreendedores com menos sucesso, David McClelland 

iniciou estudos mais amplos conduzidos pela McBer Company (empresa de consultoria de 

McClelland) e pela MSI (Management System International) (UNCTAD, [2013?]) 

Como resultado dessa pesquisa, eles passaram a entender que haviam competências 

comuns a todos os empresários bem-sucedidos. Essas competências foram denominadas de 

características do comportamento empreendedor ou CCEs (UNCTAD, [2013?]). 

 

Quadro 2 – Características do comportamento empreendedor 

Realização 

Características Definição Comportamentos 

Busca de oportunidade e iniciativa 

Um empreendedor é alguém que 

busca oportunidades. Onde 

outras pessoas veem problemas, 

os empresários veem 

oportunidades e tomam a 

iniciativa de transformar essas 

oportunidades em situações de 

negócios rentáveis. 

Fazem coisas antes de ser 

solicitado ou forçado pelas 

circunstâncias; 

Tomam medidas para ampliar o 

negócio em novas áreas, produtos 

ou serviços; 

Aproveitam oportunidades 

incomuns para iniciar um novo 

negócio, obter financiamento, 

equipamentos, terrenos, espaços 

de trabalho ou assistência. 

Persistência 

Os empreendedores têm a 

determinação de perseverar em 

face dos obstáculos. Quando a 

maioria das pessoas tende a 

abandonar uma atividade, 

empreendedores perseveram. 

Tomam medidas face a 

obstáculos e desafios 

significativos; 

Tomam medidas persistentes ou 

mudam para uma estratégia 

alternativa para enfrentar um 

desafio ou obstáculo; e 

 

Assumem a responsabilidade 

pessoal pelo desempenho 

necessário para atingir as metas e 

objetivos. 

Comprometimento 

Os empresários sempre fazem o 

que dizem que vão fazer. Eles 

sempre mantêm suas promessas, 

não importa quão grande seja o 

sacrifício pessoal. 

Fazem um sacrifício pessoal e 

esforço extraordinário para 

completar um trabalho; 

Participam com os funcionários, 

ou tomam seu lugar, se 

necessário, para fazer um 

trabalho; e 
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Esforçam-se para manter os 

clientes satisfeitos e colocar o 

relacionamento com os clientes 

acima do ganho de curto prazo. 

Exigência de qualidade e eficiência 

Empreendedores são obcecados 

pela necessidade de melhorar a 

qualidade. Essa paixão se reflete 

na integridade dos 

empreendedores e no orgulho do 

trabalho deles. 

Encontram maneiras de fazer as 

coisas melhor, mais rápidas e 

mais baratas; 

Agem para fazer coisas que 

atendem ou excedam padrões de 

excelência; e 

Desenvolvem e utilizam 

procedimentos para assegurar 

que o trabalho seja concluído a 

tempo e que atenda aos padrões 

de qualidade combinados. 

Corre riscos calculados 

Correr riscos calculados é um dos 

principais conceitos do 

empreendedorismo, o elemento 

que os torna empreendedores. 

Eles estão dispostos a assumir 

riscos. 

Deliberadamente calculam riscos 

e avaliam alternativas; 

Tomam medidas para reduzir os 

riscos e/ou controlar os 

resultados; e 

Colocam-se em situações que 

envolvam um desafio ou risco 

moderado. 

Planejamento 

Estabelecimento de metas 

Esta é a competência mais 

importante porque nenhuma 

outra funcionará sem ela. 

Empreendedores sabem o que 

eles querem, sabem onde estão 

indo, estão sempre pensando no 

futuro e estabelecendo metas. 

Definem metas e objetivos que 

sejam pessoalmente 

significativos e desafiadores; 

Articulam objetivos claros e 

específicos em longo prazo; e 

Definem objetivos mensuráveis 

em curto prazo. 

 

Busca de informações 

Os empreendedores não gostam 

de incertezas ou pressupostos. 

Eles não gostam de contar com os 

outros para obter informações. 

Empreendedores gastam muito 

tempo reunindo informações 

sobre seus clientes, fornecedores, 

tecnologia e oportunidades. 

Procuram pessoalmente 

informações de clientes, 

fornecedores e concorrentes; 

Fazem pessoalmente pesquisas 

sobre como fornecer um produto 

ou serviço; e 

Consultam especialistas para 

conselho técnico ou de negócios. 

Planejamento e monitoramento 

sistemático 

Sistemático significa "de forma 

ordenada, lógica". Planejar é 

decidir o que você vai fazer, e 

monitoramento significa 

verificação. 

É, de fato, para que serve um 

plano de negócios: para ver se 

algo é viável antes de tentar. 

Planejam dividindo grandes 

tarefas em subtarefas com prazos 

claros; 

Revisam os planos à luz do 

feedback sobre o desempenho ou 

a mudança das circunstâncias; e 

Mantêm registros financeiros e os 

usam para tomar decisões. 
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Poder 

Persuasão e rede de contatos 

Os empreendedores usam uma 

estratégia definida para 

influenciar outras pessoas a 

segui-los ou a fazer algo por eles. 

Uma estratégia de persuasão 

bem-sucedida depende de todas 

as partes envolvidas, isto é, os 

empreendedores e as pessoas que 

eles estão tentando persuadir. 

Usam estratégias deliberadas 

para influenciar e persuadir os 

outros; 

Utilizam as pessoas-chave, como 

agentes, para atingir os seus 

próprios objetivos; e 

Agem para desenvolver e manter 

uma rede de contatos comerciais. 

Independência e autoconfiança 

 

Esta competência diz respeito à 

autoconfiança dos 

empreendedores em sua 

capacidade ou potencial para 

fazer algo. É uma confiança 

interna que se reflete nos desafios 

que eles escolhem empreender na 

vida. Ser autoconfiante significa 

assumir total responsabilidade 

por fazer as coisas acontecerem. 

Buscam autonomia em relação às 

regras e/ou controle de outros; 

Atribuem as causas dos sucessos 

e das falhas a si mesmos e à 

própria conduta; e 

Expressam confiança na sua 

capacidade de completar uma 

tarefa difícil ou enfrentar um 

desafio. 

Fonte: adaptado de UNCTAD [2013?]. 

 

Ao longo do tempo, as características empreendedoras foram sendo mais exploradas 

pelos estudiosos e a quantidade de artigos abordando este tema foi indicando o surgimento de 

mudanças na formação do perfil empreendedor. 

Filardi, Barros e Fischman (2014), em um estudo que teve como objetivo analisar a 

evolução das características do perfil empreendedor, constataram que as mudanças geradas pela 

globalização e a revolução digital vêm promovendo novas oportunidades e mudanças no perfil 

do empreendedor contemporâneo.  

Para os autores (2014, p. 138), as características desse novo empreendedor revelam um 

“maior foco na inovação e criatividade em busca da diferenciação baseada em maior 

qualificação e menor peso para fatores como a sorte e os fatores emocionais.” 

Fica evidente no trabalho desses pesquisadores que o perfil empreendedor sofreu 

mudanças ao longo do tempo, influenciadas especialmente pelo ambiente externo, “neste 

sentido, verifica-se que a flexibilidade, organização, o comprometimento e a necessidade de 

uma visão de longo prazo constituem características que reforçam as evidências de que o 

ambiente externo vem lapidando o perfil do empreendedor contemporâneo” (FILARDI; 

BARROS; FISCHMAN, 2014, p. 137). 

O resultado da pesquisa bibliométrica feita por esses autores (2014) aponta que houve 

um aumento considerável na produção científica sobre empreendedorismo, perfil 
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empreendedor e suas características no período de 1983 a 2014. Com destaque para os anos de 

2003 a 2013, em que se é possível observar um expressivo aumento nas pesquisas sobre as 

características do perfil empreendedor contemporâneo. 

Como resultado dessa mesma pesquisa, os autores apresentam as características do 

perfil empreendedor em 2014 como sendo inovador, tolerante a risco, proativo, interpessoal, 

autoconfiante, determinado, perseverante, ambicioso, independente, criativo, qualificado, 

experiente, planejador, organizado (e que foram publicadas pelos autores Vale; Lima Filho; 

Bruni; Leite; Salazar; Bracht; Werlang; Obeng; Robson; Haugh; Semrau; Werner; Kim e 

Vonortas, 2014). Por outro lado, também foi possível constatar o desaparecimento de diversas 

características, como “benevolência, desempenho sob pressão, que pode ser explicado pelo fato 

de que o empreendedor atual precisa ser mais qualificado, conhecer o negócio, possuir certo 

arrojo e noção de estratégia, tendo menor tolerância ao erro e à benevolência...” (FILARDI, 

BARROS, FISCHMAN, 2014, p. 137). 

 

2.1.2 Tipos de Empreendedores 

Segundo Zampier e Takahashi (2011), não há um padrão de empreendedores, mas é 

possível definir alguns tipos. Ao se considerar as diferentes características comportamentais, 

percebe-se que há semelhanças na forma de atuação dos empreendedores, o que permite a 

junção dessas características em diferentes tipos de empreendedores.  

Vesper (1980) e Miner (1996) são alguns dos autores que desenvolveram teorias sobre 

a classificação dos tipos de empreendedores. Nessa classificação, é possível destacar vários 

tipos de empreendedores e suas principais características, conforme quadros 3 e 4.  

Quadro 3 – Tipologia do empreendedor na perspectiva de Vesper 

Tipos de empreendedores  Características comportamentais 

Autônomos Executam seus serviços pessoalmente, baseando-se em habilidade técnica. 

Formadores de equipes Contratam outras pessoas e delegam tarefas, formando equipes, percebendo uma 

possível vantagem na expansão do negócio. 

Inovadores independentes Criadores de novos produtos, que criariam empresas para desenvolvê-los. 

Multiplicadores de padrão Reconhecem um negócio, passível de ser multiplicado visando obter lucro. 

Exploradores de economia 

de escala 

Criam seus negócios baseados em preços menores obtidos devido à economia de escala, 

localização em áreas mais baratas e/ou com impostos menores. 

Agregadores de capital Captam recursos de diversas fontes para bancar a operação de bancos, seguradoras entre 

outras. 

Adquiridores Optam por adquirir negócios que já estão em processo de operação. 

Especialistas de compra e 

venda 

Compram empresas em dificuldades, as recuperam e depois as vendem por um preço 

maior. 

Formadores de 

conglomerados 

Trabalham para obter controle acionário de uma empresa para, a partir dessa, adquirir 

o controle de outras empresas. 

Especuladores Dedicam-se à compra e venda de commodities, como a área imobiliária. 

Manipuladores de valor 

aparente 

Adquirem bens ou empresas baratas, melhorando sua aparência ou índices financeiros 

para revendê-los com elevação no preço. 

Fonte: Vesper (1980). 
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Minello e Scherer (2012) afirmam que a tipologia de Vesper é baseada nos diversos 

modos de operação dos empreendedores, mas não chega a identificar as razões pelas quais os 

empreendedores operam de maneiras tão distintas.  

 

Quadro 4 – Tipologia do empreendedor na perspectiva de Miner 

Tipos de empreendedores  Características comportamentais 

Empreendedores pessoais Procuram ser bons em tudo aquilo que fazem, possuem iniciativa e 

comprometimento com a organização, procuram trabalhar baseados no 

planejamento de objetivos pessoais. 

Especialistas geradores de ideia Buscam a inovação, procuram atingir as estratégias da empresa por meio 

de novos produtos, novos nichos e novos processos. Possuem bom grau 

de inteligência, desejo por ideias e tentam não correr risco. 

Empáticos/supervendedores Acreditam que a via adequada para o sucesso empresarial é a força das 

vendas, levam em consideração os processos sociais, o bom 

relacionamento com os indivíduos, procuram compreendê-los. 

Verdadeiros gestores São aqueles que procuram se adaptar para gerir um cargo de alta chefia, 

têm o desejo de poder, relacionam-se de maneira satisfatória com as 

autoridades, buscam a competição empresarial, além de possuírem boa 

capacidade decisória. 

Fonte: Miner (1996). 

 

A tipologia abordada por Miner apoia a ideia de que existe uma relação direta entre a 

personalidade do indivíduo e o potencial para o sucesso empresarial (MINELLO; SCHERER 

2012). 

Filion (1999) destaca que nenhuma das tipologias são completas para explicar todos os 

tipos de empreendedores, pois cada caso pode ser considerado único. O autor também faz uma 

definição dos tipos de empreendedores tendo como foco os proprietários-gerentes de pequenas 

empresas: 

 

Quadro 5 – Tipologia do empreendedor de Filion 

Lenhador 
Não perde tempo falando, gosta mesmo é de fazer as coisas. Está direcionado à produção e quer 

sua equipe trabalhando tanto quanto ele. 

Sedutor 
Seu foco é obter lucro com menor esforço possível, sempre se entrega aos negócios com toda a 

exultação, mas logo perde o ânimo e vende a empresa. 

Jogador 
A empresa é apenas um meio para conseguir o que ele quer de verdade. Seu real compromisso 

não é a empresa, e sim o esporte e o lazer. 

Hobbysta 
Geralmente a empresa é seu hobby, e dedica todo o seu tempo livre a essa atividade. Pode possuir 

outro vínculo profissional, mas o faz sempre como suporte financeiro para a empresa. 

Convertido 
Procura alguma coisa com que se realize e, quando encontra o que buscava, sua vida gira em 

torno dessa descoberta. Prefere estar no controle, pois vê a si mesmo como superior.  

Missionário 

Tem muito conhecimento sobre o mercado e o produto e enxerga a empresa como um sistema 

social. Acredita que os resultados dependem do trabalho em equipe e, por essa razão, delega, 

escutando e trocando ideias. 

Fonte: baseado em Filion (1999). 
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Pessoa (2005) resume os principais tipos de empreendedores como sendo: o corporativo 

ou intraempreendedor, que é o sujeito que identifica, detém e executa novas oportunidades de 

negócios dentro da empresa em que atua; o empreendedor startup ou o que cria novos negócios, 

que são pessoas que, diante de uma oportunidade, de uma demanda existente que não está sendo 

atendida, apresentam um novo empreendimento. 

O autor também destaca o empreendedor social ou o que concebe um empreendimento 

com missão social como sendo o indivíduo que não tem interesse em produzir bens e serviços 

para vender, mas sim para solucionar problemas como a exclusão social, pobreza e o risco de 

vida.  

Dornelas (2007) também definiu vários tipos de empreendedores. O autor destaca que 

o fato de não haver um modelo padrão de empreendedor é uma demonstração de que qualquer 

pessoa pode chegar a se tornar um.  

 

Quadro 6 – Tipos de empreendedores na visão de Dornelas 

O empreendedor nato (mitológico) 

“Começa a trabalhar muito jovem e adquire habilidade de negociação e de vendas [...] É visionário, otimista, 

está à frente do seu tempo e compromete-se 100% para realizar seus sonhos [...] Suas referências e exemplos a 

seguir são os valores familiares e religiosos.” 

O empreendedor que aprende (inesperado)  

“É normalmente uma pessoa que, quando menos esperava, se deparou com uma oportunidade de negócio e 

tomou a decisão de mudar o que fazia na vida para se dedicar ao negócio próprio.” 

Empreendedor serial (cria novos negócios) 

É aquele que gosta de criar empresas. “Sua habilidade maior é acreditar nas oportunidades e não descansar 

enquanto não as vir implementadas. Ao concluir um desafio, precisa de outros para se manter motivado.” 

Empreendedor corporativo 

 “São geralmente executivos muito competentes, com capacidade gerencial e conhecimento de ferramentas 

administrativas [...] Assumem riscos e têm o desafio de lidar com a falta de autonomia, já que nunca terão o 

caminho 100% livre para agir.” 

Empreendedor social 

“Tem como missão de vida construir um mundo melhor para as pessoas [...] Suas características são similares 

às dos demais empreendedores, mas a diferença é que se realizam vendo seus projetos trazerem resultados para 

os outros e não para si próprios.” 

Empreendedor por necessidade 

“Cria o próprio negócio porque não tem alternativa. Geralmente não tem acesso ao mercado de trabalho ou foi 

demitido. Não resta outra opção a não ser trabalhar por conta própria.” 

Empreendedor herdeiro (sucessão familiar) 

“Recebe logo cedo a missão de levar à frente o legado de sua família [...] O desafio do empreendedor herdeiro 

é multiplicar o patrimônio recebido [...] O empreendedor herdeiro aprende a arte de empreender com exemplos 

da família [...]” 

“Normal” (planejado) 

“Empreendedor que ‘faz a lição de casa’, que busca minimizar riscos, que se preocupa com os próximos passos 

do negócio, que tem uma visão de futuro clara e que trabalha em função de metas.” 

Fonte: adaptado de Dornelas (2007, p. 11-16). 
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2.2 INTENÇÃO EMPREENDEDORA 

 O termo intenção é originado da palavra árabe maʿnā, que quer dizer significado ou 

pensamento. No latim medieval a palavra intentio era utilizada tanto para conceitos como para 

ideias, mas existia uma importante distinção: intentio prima, que era usado para coisas e fatos, 

e intentio secunda, que se referia ao pensamento sobre outros pensamentos (BRADDON, 

2001). 

Para Tubbs e Ekeberg (1991), a intenção pode ser conceituada como a demonstração do 

que se deseja alcançar. Podendo esse conceito ser complementado por Krueger et al. (2000), ao 

apresentarem a intenção como algo que antecede um comportamento. Ajzen (1991) amplia essa 

definição de intenção ao afirmar que ela é um indicativo do quanto uma pessoa está disposta a 

dedicar-se em realizar um comportamento.  

Sendo assim, a intenção empreendedora está relacionada à vontade e ao compromisso 

do indivíduo em abrir uma empresa. Essa intenção é caracterizada pela definição de uma ação 

para alcançar um determinado objetivo, sendo que quanto maior a intenção em efetivar um 

comportamento, maiores as probabilidades do seu desempenho eficaz. (MULLER; ZAPKAU; 

SCHWENS, 2014).  

 Bird (1988) apresenta a intenção empreendedora como um estado de espírito que norteia 

a atenção de um indivíduo, sua experiência e ação, rumo a um objetivo específico ou um 

caminho, um meio, para se conseguir algo. Para a autora, a intenção empreendedora não se 

caracteriza apenas pela vontade de se abrir uma empresa, mas também pelas ideias de mudança 

de um negócio já existente.  

 De acordo com Gerba (2012), os estudos sobre a intenção empreendedora são 

comumente desenvolvidos por meio de modelos de intenção. Esses modelos são apresentados 

na literatura, quase sempre, contendo construtos parecidos ou repetidos, sendo que os seus 

aperfeiçoamentos incluem somente pequenos acréscimos ou a eliminação de alguns desses 

construtos (SINGH et al., 2012). 

Conforme Guerrero, Rialp e Urbano (2008), foi nas décadas de 80 e 90 que os modelos 

de intenção foram aplicados à área do empreendedorismo, o que, segundo Krueger et al. (2000), 

permitiu que as atividades empreendedoras fossem previstas e explicadas. 
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Quadro 7 – Evolução dos modelos de intenção empreendedora 

Ano Modelo Autor 

1982 Entrepreneurial Event Model 

(EEM) 

Shapero e Sokol 

1988 Model of entrepreneurial 

intentionality (MEI) 

Bárbara Bird 

1991 Theory of Planned Behavior (TPB) Icek Ajzen 

1994 Entrepreneurial Potential Model 

(EPM) 

Krueger e Brazeal 

1995 Model of Davidsson Davidsson 

Fonte: adaptado de Guerrero, Rialp e Urbano (2008). 

Souza (2015), em sua tese, levantou outros modelos e autores a essa evolução 

apresentada por Guerrero, Rialp e Urbano (2008). São eles os modelos de Jaén e Liñán (2013) 

e o modelo de Schlaegel e Koenig (2014), que incluem alguns novos construtos aos dois 

modelos teóricos mais utilizados na literatura para medir a intenção empreendedora: o modelo 

de Shapero e Sokol (1982) e a Teoria do Comportamento Planejado de Ajzen (1991). 

Baseado nisso, será realizada uma breve revisão dos modelos aqui citados e 

posteriormente se deterá com mais detalhes ao modelo de Ajzen, teoria do comportamento 

planejado, por ser a base do modelo adotado nesta pesquisa. 

a) Modelo da Intenção Empreendedora (1982) – modelo desenvolvido por Shapero e 

Sokol e que, segundo Gerba (2012), explica o processo que leva à formação de novos negócios. 

De acordo com Krueger (1993), este modelo apresenta como antecedentes da intenção 

empreendedora a percepção da desejabilidade, que é definida como atratividade pessoal de 

começar um negócio, percepção da viabilidade, que indica o grau em que o indivíduo acredita 

ser capaz de começar um empreendimento, e propensão para agir, que é a disposição pessoal 

em atuar e tomar decisões. 

b) Modelo da Intencionalidade Empreendedora – o modelo foi desenvolvido por 

Barbara Bird em 1988 e busca explicar e prever o comportamento humano. Segundo Boyd e 

Vozikis (1994), a intenção de empreender é baseada na combinação de fatores contextuais, que 

incluem variáveis sociais, políticas e econômicas, e fatores pessoais, como características de 

personalidade, habilidades e antecedentes pessoais. Em 1994, Boyd e Vozikis acrescentaram a 

autoeficácia ao modelo de Bird, por acreditarem na capacidade desse construto em explicar 

comportamentos empreendedores, além de possuir fatores que elucidam a relação entre 

intenção e comportamento. 

c) Modelo do Potencial Empreendedor – o modelo desenvolvido por Krueger e 

Brazeal em 1994 foi baseado nos modelos de Shapero e Sokol (1982) e Ajzen (1991). Os autores 

entendem que o processo empreendedor requer uma análise inicial do potencial empreendedor, 
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o que, de acordo com Singh et al. (2012), é definido em três construtos: percepção da 

desejabilidade, percepção da viabilidade e propensão para agir.  

d) Determinantes da intenção empreendedora – o modelo desenvolvido por Davidsson 

(1995) apresenta a convicção empreendedora como o primeiro fator determinante da intenção 

empreendedora. Nesse modelo, a convicção é pautada em atitudes gerais, que são disposições 

psicológicas que não fazem menção ao empreendedorismo, e atitudes de domínio, que 

claramente são relacionadas ao empreendedorismo. Para o autor, quanto mais das atitudes 

favoráveis tiver a pessoa, mais convicção ela terá de que abrir seu próprio negócio é uma opção 

adequada (DAVIDSSON, 1995). 

e)  Modelo de Jaén e Liñán – o estudo de Jaén e Liñán (2013) teve como objetivo 

medir a importância dos valores culturais de uma região para determinar o seu nível de 

empreendedorismo, levando em conta também como isso pode afetar as características da força 

de trabalho. Tem como base a teoria de Schwartz (2004, apud JAÉN; LIÑÁN, 2013), para 

mensurar os valores culturais, e a teoria de Ajzen (1991) para a intenção empreendedora. 

f) Modelo de Schlaegel e Koenig (2014) – a proposta de modelo desenvolvido pelos 

autores foi a integração teórica dos modelos de Shapero e Sokol (1982) e de Azjen (1991). O 

modelo foi testado para medir a intenção empreendedora e chegou à conclusão de que a Teoria 

do Comportamento Planejado é o que melhor explica o comportamento da intenção 

empreendedora.  

2.2.1 Teoria do Comportamento Planejado (TCP) 

A Teoria do Comportamento Planejado é uma ampliação da Teoria da Ação Racional 

(TAR), que admite que os seres humanos são racionais e que usam de informações disponíveis 

para avaliar as implicações de seus comportamentos, com a intenção de decidirem por sua 

realização (AJZEN; FISHBEIN, 1970). A TAR é bem-sucedida quando aplicada a 

comportamentos em que os indivíduos exercem controle de sua vontade (AJZEN, 1991). 

De acordo com Pinto (2010), tanto a TAR como a TCP demandam que a adoção de um 

comportamento está diretamente relacionado à intenção do indivíduo em assumir esse 

comportamento. As intenções são conduzidas tanto pelos dois construtos presentes na TRA, 

postura em relação ao comportamento e as normas subjetivas, como também pela percepção do 

controle comportamental. 

Para Ajzen (1991), a Teoria do Comportamento Planejado (TCP) tem por fim entender 

o comportamento humano, partindo do princípio de que alguns fatores motivacionais podem 
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influenciar o comportamento, assim como a medida do esforço que as pessoas estão dispostas 

a desprender para executar a ação e até que ponto elas iriam para concretizar essa ação.  

O autor defende a ideia de que o ponto central da TCP é a intenção do indivíduo em 

realizar a ação. Essa ideia tem como pressuposto que os indivíduos tomam suas decisões de 

maneira racional, considerando, para a decisão de execução ou não de um comportamento, 

todas as informações disponíveis, sua percepção e a de seus pares em relação a esse 

comportamento pretendido e as implicações de suas ações (AJZEN, 2002). 

O modelo de Ajzen (1991) é formado por três variáveis independentes que antecedem a 

intenção, que, por sua vez, precede o comportamento. Essas variáveis são: atitudes em relação 

ao comportamento, norma subjetiva e o controle comportamental percebido, conforme ilustrado 

na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 Fonte: Ajzen e Fishbein (1981). 

 

• Atitudes (ATI)  

Para Ajzen e Fishbein (1981), a atitude é um conceito que consiste nos seguintes 

componentes: cognição, composta pelos conhecimentos e crenças; afetivo, que é formado pelas 

preferências, gostos e sensações; e comportamental. De acordo com Teo e Lee (2010), atitude 

é a predisposição, favorável ou não, de um indivíduo em desenvolver um comportamento 

específico. Esse conceito também foi definido por Sampedro, Fernández-Laviada e Crespo 

(2014), como sendo a postura comportamental com que a pessoa atende a uma situação. 

• Normas Subjetivas (NS)  

Atitudes  

Normas subjetivas 

Controle 

percebido 

Intenção  Comportamento 

Figura 2 – Modelo conceitual da TCP 
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As normas subjetivas podem ser definidas como o que o indivíduo acredita a respeito 

da opinião de outras pessoas ou grupos sobre se ele deveria ou não desempenhar determinado 

comportamento (AJZEN; FISHBEIN, 1981). Os autores defendem que a ideia de pressão social 

está presente no construto, pelo fato de demonstrar a predisposição do indivíduo em realizar ou 

não um comportamento sobre a óptica de outras pessoas. Essa ideia é melhor explicada por 

Peixoto (2007), ao afirmar que as normas subjetivas são as influências causadas aos indivíduos 

pelos pais, amigos, instituições, opinião pública e meio cultural. 

• Controle Comportamental Percebido (CCP)  

Para Ajzen (1991), o resultado do CCP sobre o comportamento está associado ao quanto 

o indivíduo acredita ser fácil ou difícil realizar determinado comportamento. Geralmente, as 

pessoas consideram que os comportamentos estão sujeitos a interferências e incertezas e, por 

essa razão, o controle comportamental percebido serve para verificar até que ponto o sujeito 

considera os fatores situacionais e problemas pessoais no desenvolvimento de sua ação. 

Segundo Moura et al. (2012), o CCP contribui para explicar o motivo de que, em alguns casos, 

a intenção sozinha não consegue predeterminar o comportamento. 

Baseado em Martins, Serralvo e João (2014), que apresentam a Teoria do 

Comportamento Planejado como um modelo utilizado na psicologia e em outras áreas com o 

objetivo de demonstrar e antecipar vários comportamentos dos indivíduos, e no resultado das 

meta-análises realizadas por Schlaegel e Koening (2014) e Liñán e Fayolle (2015), em que foi 

identificado no arcabouço teórico dos estudos sobre a intenção empreendedora, a prevalência 

da teoria do comportamento planejado de Ajzen (1991), é que optou-se por utilizar esse mesmo 

modelo na presente pesquisa. 

Esses conceitos supracitados permitem elaborar as seguintes hipóteses deste estudo: 

H1 – Atitudes face ao comportamento influenciam positivamente a Intenção Empreendedora. 

 

H2 – Normas sociais influenciam positivamente a Intenção Empreendedora. 

 

H3 – Percepção de controle influencia positivamente a Intenção Empreendedora. 
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2.3 INTENÇÃO EMPREENDEDORA E NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO 

 

Pesquisadores, na tentativa de identificar quem se tornaria empreendedor, que fatores 

influenciam a decisão de abrir uma empresa e como um empreendedor de sucesso se comporta, 

se dedicaram a unir alguns traços de personalidade, como autoeficácia, necessidade de 

realização e tolerância para ambiguidade ao comportamento empresarial. Além disso, a 

intenção empreendedora também foi considerada como motivadora do comportamento 

empreendedor, ao ser definida como o esforço de um indivíduo para realizar o comportamento 

empreendedor (LIÑÁN; RODRÍGUEZ, 2004). 

A literatura indica que não há processo empreendedor e, por consequência, também não 

existe comportamento empreendedor sem intenção empreendedora. É o resultado da percepção 

de controle sobre o comportamento, a atitude em relação ao comportamento e as normas 

subjetivas que atuam como motivação e tendência emocional que influenciam o comportamento 

empreendedor. Mas vale destacar que influências exógenas, como os traços de personalidade, 

também podem influenciar esses fatores (SEGAL; BORGIA; SCHOENFELD, 2005; LIÑÁN 

et al., 2005; SOUITARIS; ZERBINATI; AL-LAHAM, 2007). 

Uma das características empreendedoras profundamente relacionada à intenção 

empreendedora é a necessidade de realização (YUSOF; SANDU; JAIN, 2007). Essa ideia pode 

ser confirmada por McClelland (1961) e Burns (2011), ao afirmarem que a necessidade de 

realização é vista como uma motivação empreendedora muito importante e que, segundo Dinis 

et al (2008 apud MOKHTAR; ZAINUDDIN, 2016), é uma das teorias com mais efeito na 

intenção empreendedora.  

Para McClelland (1971), a necessidade de realização faz com que os indivíduos 

coloquem à prova seus limites e tentem fazer o melhor trabalho possível. As pessoas que 

possuem alta necessidade de realização procuram mudanças e estipulam metas reais e possíveis 

de serem realizadas.  

Na pesquisa realizada por Ferreira et al. (2012), que procurou ver quais variáveis 

exerciam influência na intenção empreendedora de alunos do ensino médio, pode-se encontrar 

a necessidade de realização, a autoconfiança e a atitude pessoal como fatores de impacto 

positivo na intenção de empreender dos alunos.  

As intenções empreendedoras que convergem para o sucesso estão relacionadas com as 

características pessoais dos empreendedores, como é o caso da necessidade de realização que é 

um indicativo de quanto esforço o indivíduo é capaz de fazer para obter sucesso (DEJ, 2007). 

Esse esforço em direção ao sucesso, quando refletido em uma sociedade com um alto nível de 
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realização, produzirá uma elevada quantidade de empresários ativos e por consequência um 

desenvolvimento econômico mais rápido (MCCLELLAND, 1972). 

A meta-análise de Frese e Gielnik (2014) mostra que traços de personalidade, tais como 

autoeficácia e necessidade de realização, estão positivamente associados à criação de empresas 

e ao sucesso dessas. Esse resultado pode ser ratificado por autores como Barba-Sánchez e 

Atienza-Sahuquillo (2012); McClelland (1965); Sivarajah e Achchuthan (2013), que afirmam 

que um dos preditores mais importantes da ação empreendedora é a necessidade de realização. 

Kristiansen e Indart (2004), respectivamente professores da Agda University College e 

Gadjah Mada University, desenvolveram uma metodologia para verificar quais os fatores que 

eram determinantes à intenção empreendedora. Para isso, eles estabeleceram cinco construtos 

teórico-empíricos: lócus de controle, eficácia própria, busca de informação, necessidade de 

realização e intenção empreendedora. 

O modelo desenvolvido pelos autores se baseia em elementos que formam a intenção 

empreendedora e que foram divididos em três grupos:  

a) fatores demográficos e contexto individual – diversos estudos sustentam que 

características demográficas como o gênero, a idade e o contexto individual retratados pela 

experiência profissional e pelo nível educacional exercem impacto sobre o comportamento 

empreendedor. 

b) personalidade e atitudes – esse grupo é formado pela necessidade de realização, 

lócus de controle interno e eficácia própria. A necessidade de realização desse estudo foi 

construída com base no trabalho de McClellan, que apresenta esse traço do comportamento a 

uma maior intenção empreendedora.  

c) elementos contextuais – os autores argumentam que fatores ambientais 

(características culturais, rede de relacionamentos, condições econômicas e políticas) e a 

infraestrutura institucional afetam a intenção empreendedora (KRISTIANSEN; INDARTI, 

2004). 

Bernardi (2003) também é um dos autores que concordam que a necessidade de 

realização é um dos fatores motivadores do empreendedorismo. O autor destaca que algumas 

circunstâncias, como o indivíduo possuir traços de personalidade comuns a empreendedores 

natos, ser herdeiro, estar em uma situação de desemprego, ter know-how sobre algum serviço 

ou produto, entre outras, podem levar a pessoa a querer se tornar empreendedora. 

Como já citado anteriormente, foram encontradas em diversas pesquisas a necessidade 

de realização associada à intenção do indivíduo de ter o próprio negócio. Além disso, Collins 

et al. (2000), em seus estudos, provaram que a necessidade de realização está relacionada com 
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o desempenho no empreendedorismo e com o fato de que as pessoas com maior necessidade de 

realização procuram mais por carreiras profissionais que lhes permitam ter controle sobre os 

resultados, como já era previsto por McClelland (1967). 

A partir dessas considerações, é formulada a seguinte hipótese: 

 

  H4 - A Necessidade de Realização influencia positivamente a Intenção Empreendedora. 

 

 

2.4 MODELO DE PESQUISA 

 

Figura 3 – Modelo de pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora 
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2.5 EMPREENDEDORISMO NO ACRE 

 

Os anos 90 é citado, por Dornelas (2005), como a década em que o empreendedorismo 

começou a surgir no Brasil. Para o autor, o surgimento de entidades como o Sebrae contribuiu 

para que o país começasse a falar sobre empreendedorismo, o que antes não era possível em 

função dos ambientes econômicos e políticos não serem propícios. 

Os empreendedores são fundamentais na promoção do crescimento econômico e na 

criação de emprego e renda, em função de compreenderem os riscos e saberem tirar proveito 

das oportunidades. Eles possuem um desejo permanente de realização e são fomentadores de 

mudanças (COSTA; BARROS; CARVALHO, 2011). 

Mas apesar de ações como a abertura da economia para o mercado externo e do 

surgimento de instituições de apoio às micros e pequenas empresas, realizadas nos anos 90, e 

da real necessidade do empreendedorismo como impulsionador da economia, o Brasil até hoje 

ainda não tem políticas públicas duradouras o suficiente para consolidar o empreendedorismo 

como uma alternativa ao desemprego (DORNELAS, 2005). 

No Acre, a situação não difere muito da apresentada no restante do país. O estado, apesar 

de desenvolver ações de incentivo ao empreendedorismo, ainda não dispõe de políticas públicas 

suficientes na concretização do empreendedorismo como ferramenta essencial para o 

desenvolvimento.  

Aspectos como a capital, Rio Branco, ocupar a 23ª posição entre as capitais do país na 

taxa de sobrevivência de empresas de 2 anos, constituídas em 2012 (71,3 %), e o estado ocupar 

a 25ª posição na participação do PIB nacional (0,22 %) ratificam as dificuldades que o Acre 

ainda enfrenta em relação ao empreendedorismo (SEBRAE, 2015; IBGE, 2014). 

O Acre possui 52.174 empresas atuando em diferentes ramos. Segundo o site 

Empresômetro, a maior parte dessas empresas estão localizadas em Rio Branco (62,86 %) e são 

em grande parte empresas individuais (72%). O comércio de vestuário e acessórios lidera o 

ranking de empresas do estado, mas a maior taxa de sobrevivência de empresas de 2 anos, para 

empresas constituídas em 2012, por setor, se concentra na indústria (76,3%) (SEBRAE, 2016). 

O processo de desenvolvimento econômico do Acre é, historicamente, impulsionado de 

forma direta pelo Governo Estadual, que define setores econômicos prioritários e disponibiliza 

a infraestrutura necessária para a consolidação de empreendimentos. Os distritos industriais e a 

expansão dos gastos públicos procuram intervir e incentivar outros setores da economia, 

conforme o exemplo do comércio e dos serviços, que respondem de forma mais rápida às 

políticas governamentais (SEBRAE, 2015). 



42 
 

O projeto de Lei nº 42, aprovada pelo poder legislativo em 2015, possibilitou a inserção 

da temática empreendedorismo como tema transversal no currículo do ensino fundamental e 

médio nas escolas da rede pública do estado, e o programa de incentivo ao empreendedorismo, 

desenvolvido pela Secretaria de Estado de Pequenos Negócios, que oferece capacitação técnica 

e entrega de kits de equipamentos de diversas frentes de trabalho, são algumas das ações que o 

estado vem realizando na tentativa de diminuir a dependência das pessoas do emprego público 

(ALEACRE, 2015). 

 

Figura 4 – Mapa do Acre dividido por regiões  

 

 
Fonte: Portal São Francisco (2018). 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

 

Neste capítulo serão descritos os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa 

com o intuito de alcançar os objetivos antes elencados. No primeiro momento, são apresentados 

a metodologia escolhida e os seus conceitos, logo em seguida são apresentadas as técnicas e 

instrumentos de coletas de dados, população e amostra, matriz de amarração e modelo de 

pesquisa. 

 

3.1 ABORDAGEM DA PESQUISA 

A abordagem escolhida foi a de método quantitativo. Para a coleta de dados foram 

empregadas, de forma parcial, o questionário desenvolvido por David McClelland (1965; 

1987), que é utilizado nos projetos da United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD), e a escala desenvolvida por Liñán e Chen (2009), que tem por base a TCP. 

Antes de justificar a razão da escolha pelo método quantitativo, vale primeiro analisar 

algumas vantagens e limitações dessa metodologia, pois, com base nesses conceitos e nos 

objetivos da pesquisa, pode-se apresentar a opção metodológica da presente investigação de 

forma mais clara e concisa.  

A pesquisa quantitativa busca, por meio da precisão dos procedimentos e da 

quantificação das medidas, explicar, prever e controlar os fenômenos (ALMEIDA; FREIRE, 

2000). A utilização do método quantitativo procura produzir conhecimentos que sejam 

generalizáveis, o que permite que esse conhecimento seja útil para várias situações (MOREIRA, 

2006). 

 

Quadro 8 – Vantagens e desvantagens da metodologia quantitativa 

     Vantagens           Desvantagens 

• Elevada validade externa; 

• Reaplicabilidade; 

• Possibilidade de generalização; 

• Recorre a procedimentos que 

facilitam a sua aceitação pelos 

pares; 

• Capaz de abranger maior número de 

casos. 

• Baixa validade interna; 

• Não atende a perspectiva do sujeito; 

• Não tem em linha de conta a subjetividade do 

investigador. 

Fonte: Seabra (2010). 

 

No quadro 8 é possível perceber que uma das críticas à metodologia quantitativa é a sua 

baixa validade interna, ou seja, existem outras explicações para os resultados encontrados, uma 
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hipótese não é a única explicação viável. Outra desvantagem geralmente apresentada é que os 

efeitos sociais ou políticos da investigação são encobertos pelas técnicas e raciocínio 

matemático utilizados (CARDOSO, 2007).  

Minayo e Sanches (1993, p. 239) ao descreverem um bom método de pesquisa afirmam 

que é preciso que ele permita “uma construção correta dos dados, ajude a refletir sobre a 

dinâmica da teoria. Portanto, além de apropriado ao objeto da investigação e de oferecer 

elementos teóricos para a análise, o método tem que ser operacionalmente exequível”. 

Portanto, com base nos conceitos já citados e em busca de uma melhor compreensão da 

intenção empreendedora de empreendedores e potenciais empreendedores do Acre, optou-se 

por desenvolver a pesquisa por meio de metodologia quantitativa, com utilização de análise 

multivariada de dados.  

De acordo com Hair et al. (2017), quando as teorias sobre os conceitos são pouco 

desenvolvidas e o modelo estrutural é complexo, contendo muitos construtos e indicadores, e 

se os objetivos principais da pesquisa forem a predição e a explicação de construtos, o método 

de Modelagem em Equações Estruturais pelos Mínimos Quadrados Parciais (Partial Least 

Square Structural Equation Modeling - PLS-SEM) é o método mais adequado, pois tem a 

finalidade de maximizar a variância explicada dos construtos endógenos. 

 

3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETAS DE DADOS 

Os dados foram coletados por meio de questionários eletrônicos disponibilizados para 

os “empretecos” por meio da plataforma Survey Monkey. De acordo com Silva et al. (1997 apud 

VASCONCELLOS, 2008), o questionário serve para coletar informações adicionais e 

complementares, de maneira organizada e estruturada, sobre algum assunto que já se tenha 

alguma propriedade. 

Durante o processo de aplicação dos questionários, buscou-se seguir algumas sugestões 

de Vasconcellos (2008), para um aproveitamento eficaz dos questionários eletrônicos, como, 

por exemplo, restringir a população a ser pesquisada às pessoas com acesso à internet; manter 

alguns endereços adicionais para incluir no lugar de endereços incorretos; incluir incentivo à 

resposta; enviar mensagem ou telefonar antes de enviar o questionário, explicando os objetivos 

e a importância da pesquisa. 

O instrumento de pesquisa foi dividido três partes. A primeira delas continha questões 

sobre características pessoais dos respondentes, a segunda tinha a pretensão de identificar as 

características empreendedoras que estão relacionadas à necessidade de realização e a última 
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parte buscava medir a intenção empreendedora. Todas as partes são descritas com detalhes a 

seguir: 

1)  O questionário contou com questões para identificar o respondente, tais como 

idade, escolaridade e estado civil e perguntas sobre vida profissional, como ocupação atual e se 

já foi ou é dono do próprio negócio. 

2) O instrumento para mensurar a necessidade de realização utilizou-se de uma 

escala de 5 pontos, que vai de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente) e foi adaptado 

das questões propostas por McClelland, que pesquisou as características do comportamento 

empreendedor. Considera-se que o instrumento está consolidado na literatura pois já foi 

aplicado em pesquisas acadêmicas (MATIAS, 2010; VILAS-BOAS, 2015) e também no 

Projeto Empretec – capacitação de potenciais empreendedores, aplicado em 27 países. O 

questionário foi construído com 24 sentenças que abordam as características do comportamento 

empreendedor que fazem parte da necessidade de realização (busca de oportunidade e 

iniciativa, persistência, comprometimento, exigência de qualidade e eficiência e correr riscos 

calculados).  

3) O questionário para medir o grau de intenção empreendedora foi baseado na TCP 

de Ajzen (1991) e foi desenvolvido por Liñán e Chen (2009). É formado por sentenças 

afirmativas divididas em três preditores que antecedem a intenção empreendedora: atitudes e 

relação ao comportamento, normas subjetivas e o controle comportamental percebido. Esse 

instrumento foi escolhido por ser reconhecido e utilizado por diversos autores como Gerba 

(2012); Lorz (2011); Lüthje e Franke (2003) e Moreira (2014). 

Como já foi citado anteriormente, a pesquisa utilizou-se da metodologia quantitativa, 

com utilização de análise multivariada de dados. Foi realizado um corte transversal único 

conduzido por meio de um survey, que buscou, entre outros objetivos, identificar opiniões de 

grupos específicos e a distribuição do fenômeno na população (PINSONNEAULT; 

KRAEMER, 1993).  
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 Quadro 9 – Construtos e questões do questionário de intenção empreendedora 

CONSTRUTOS ITENS AFIRMATIVAS 

Atitude pessoal 

33 Ser um empreendedor implica mais vantagens do 

que desvantagens para mim. 

34 Uma carreira como empreendedor é atraente para 

mim. 

35 Se eu tivesse oportunidade e recursos suficientes, 

gostaria de criar uma empresa. 

36 Se tivesse várias alternativas, ainda sim preferiria ser 

empreendedor. 

37 Ser empreendedor é a opção mais indicada para o 

meu futuro profissional. 

 

38 

Eu preferiria ser dono do meu próprio negócio do 

que ganhar um grande salário trabalhando para outra 

pessoa. 

 

Normas subjetivas 

 

   45 

Meus familiares mais próximos achariam positivo se 

eu seguisse uma carreira de empreendedor. 

 

46 

Os amigos mais próximos achariam positivo se eu 

seguisse uma carreira de empreendedor. 

 

47 

Outras pessoas importantes para mim achariam 

positivo se eu seguisse uma carreira de 

empreendedor. 

 

Controle do comportamento 

percebido 

39 Criar uma empresa e mantê-la seria fácil para mim. 

40 Estou preparado para criar um negócio viável. 

 

41 

Eu consigo controlar o processo de criação de uma 

nova empresa. 

42 Eu conheço os detalhes práticos necessários para 

criar uma empresa. 

43 Eu sei como desenvolver um projeto empreendedor. 

 

44 

Se eu tentasse criar uma empresa, teria uma alta 

probabilidade de sucesso. 

 

Intenção empreendedora 

48 Estou pronto para fazer qualquer coisa para me 

tornar um empreendedor. 

49 O meu objetivo profissional é tornar-me um 

empreendedor. 
50 Irei fazer todos os esforços possíveis para criar e 

gerir minha própria empresa. 
51 Estou determinado a criar uma empresa no futuro. 
52 Pensei muito seriamente em criar uma empresa. 
 

53 

Tenho a firme intenção de criar uma empresa em 

algum momento no futuro. 
Fonte: elaborado pela autora.  
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 Quadro 10 – Construtos e questões do questionário de necessidade de realização 

CONSTRUTOS ITENS AFIRMATIVAS 

 

Busca de oportunidade e 

iniciativa 

8 Esforço-me para realizar as coisas que devem ser 

feitas. 
13 Faço as coisas que devem ser feitas sem que os 

outros tenham que me pedir. 
18 Gosto de desafios e novas oportunidades. 
23 Prefiro executar tarefas que domino perfeitamente e 

com as quais me sinto seguro. 
28 Aventuro-me a fazer coisas novas e diferentes das 

que fiz no passado. 

Persistência 

9 Quando me deparo com um problema difícil, levo 

muito tempo para encontrar uma solução. 
14 Insisto várias vezes para conseguir que outras 

pessoas façam o que desejo. 
19 Quando algo se interpõe entre o que eu estou 

tentando fazer, persisto em minha tarefa. 
 

24 

Quando me deparo com sérias dificuldades, 

rapidamente passo para outras atividades. 
 

29 

Tenho diferentes maneiras de superar obstáculos que 

se apresentam para a obtenção de minhas metas. 

Comprometimento 

10 Termino meu trabalho a tempo. 
15 Sou fiel às promessas que faço. 

 

20 

Se necessário, não me importo em fazer o trabalho 

dos outros para cumprir um prazo de entrega. 
 

25 

Quando estou fazendo um trabalho para outra 

pessoa, me esforço de forma especial para que essa 

fique satisfeita com o trabalho. 
 

30 

Minha família e vida pessoal são mais importantes 

para mim do que as datas que determinei para 

entrega de trabalhos. 

Exigência de qualidade e 

eficiência 

11 Aborreço-me quando as coisas não são feitas 

devidamente. 
16 Meu rendimento no trabalho é melhor do que o das 

outras pessoas com quem trabalho. 
21 Aborreço-me quando perco tempo. 
26 Nunca fico totalmente satisfeito com a forma como 

são feitas as coisas; sempre considero que há uma 

maneira melhor de fazê-las. 
31 Encontro a maneira mais rápida de terminar os 

trabalhos, tanto em casa como no trabalho. 

Correr riscos calculados 

12 Prefiro situações em que posso controlar ao máximo 

o resultado final. 
17 Envolvo-me com algo novo só depois de ter feito 

todo o possível para assegurar o seu êxito. 
22 Considero minhas possibilidades de êxito ou 

fracasso antes de começar a atuar. 
27 Executo tarefas arriscadas. 
32 Faço coisas que outras pessoas consideram 

arriscadas. 
Fonte: elaborado pela autora.  
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3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Para este trabalho de pesquisa, o perfil de respondentes foi determinado com base em 

características do comportamento empreendedor. Buscou-se respondentes que já apresentassem 

algumas das características do comportamento empreendedor apresentado por McClelland.  

Por essa razão, a pesquisa foi aplicada junto aos egressos do Seminário Empretec, que 

é um treinamento que busca desenvolver em seus participantes o comportamento de um 

empreendedor de sucesso. Para tanto, os interessados no seminário passam por um processo 

prévio de seleção, onde é traçado um perfil empreendedor que permite que apenas os candidatos 

com o mínimo de características empreendedoras participem efetivamente do seminário. 

A coleta de dados ocorreu entre 3 de outubro e 20 de novembro de 2017, utilizando-se 

do cadastro de “empretecos”, de aproximadamente 1.500 pessoas, que foi disponibilizado pelo 

Sebrae/AC e da rede de contatos da pesquisadora. 

O cálculo do tamanho da amostra necessária para o modelo e o cálculo do poder 

estatístico das análises foram realizados de acordo com as recomendações de Hair, Hult, Ringle 

e Sarstedt (2017), com a utilização do software G*Power 3.1.5 (FAUL; ERDFELDER; LANG; 

BUCHNER, 2007; FAUL; ERDFELDER; BUCHNER; LANG, 2009). 

No caso do modelo desenvolvido para a pesquisa, a maior quantidade de setas que 

chegam a uma variável latente é 5, que é o construto de 2ª ordem (High Order Construct – 

HOC) Necessidade de Realização. Considerando-se 5 preditores, nível de significância de 5%, 

poder estatístico de 0,8 e tamanho do efeito médio (f² = 0,15, que equivale a r² = 13%), tem-se 

que o tamanho mínimo da amostra é de 92. A amostra utilizada foi de 160 respondentes, assim, 

pode ser considerada adequada para a estimação por Partial Least Squares Path Modeling 

(PLS-PM). 

As análises a posteriori (post hoc) para a amostra obtida indicam que: (a) qualquer r² 

superior a 7,67% seria detectado como significante, mantendo o poder de 0,8 e nível de 

significância a 5%; e (b) para o tamanho de efeito médio, o poder é de 0,977, que é superior ao 

valor de 0,8, recomendado por Chin e Newsted (1999) e Hair et al. (2017). 

Os cálculos e validações dos testes estatísticos foram desenvolvidos por meio da técnica 

de análise multivariada de modelagem por equações estruturais, com o software SmartPLS 

3.0M3 (RINGLE; WENDE; BECKER, 2015). 
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3.3.1 Local de coleta 

O Seminário Empretec é um programa de capacitação que usa metodologia vivencial 

com o objetivo de desenvolver as características individuais do empreendedor. O treinamento 

acontece em seis dias, e os participantes são estimulados a colocar em prática os 

comportamentos empreendedores que foram resultados da teoria de motivação para a realização 

do psicólogo David McClelland (SEBRAE, 2009). 

O Empretec foi lançado em 1988 no Centro de Cooperações Transnacionais das Nações 

Unidas e hoje é conduzido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

e pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD). No 

Brasil, o programa foi iniciado em 1990 no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina por meio 

do Banco de Desenvolvimento de cada estado. O Sebrae, em parceria com o PNUD, em 1993, 

começou a ser o executor do seminário em todo o país (SEBRAE, 2009). 

Em 2000, o programa já estava sendo oferecido em todos os estados brasileiros e no 

Distrito Federal, se consolidando como uma importante ferramenta de disseminação das 

características dos comportamentos empreendedores, o que contribui para o crescimento do 

nível de conhecimento do empreendedor (REIS, 2013). 

No Brasil, o Empretec já capacitou aproximadamente 215 mil pessoas em 9.100 turmas. 

No Acre, até 2017, já foram realizadas 79 turmas que formaram perto de 1.500 pessoas em 

vários municípios. 

Em avaliações do impacto de programas de capacitações empreendedoras que 

acontecem em diversas partes do mundo, concluíram que após a participação nesses programas, 

os participantes apresentam uma evolução no comportamento empreendedor e nas práticas 

empresariais (SEBRAE, 2009). Muylder e Fonseca (2010) e Lopes (1999) concluíram que há 

uma acentuada melhora das características empreendedoras após esta capacitação. 

Pesquisas realizadas pelo Sebrae, em 2012, concluíram que entre os principais 

resultados para os participantes do programa Empretec, pode-se destacar que esses indivíduos 

empreendem mais por oportunidade do que por necessidade, eles planejam mais e melhor, suas 

empresas têm taxa de mortalidade menor que as outras empresas e também são mais eficientes 

e produtivas. 
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3.4 MATRIZ DE AMARRAÇÃO  

 

A matriz de amarração foi proposta por Mazzon (1981) como um instrumento que 

focaliza na demonstração de aderência e compatibilidade entre o modelo de pesquisa, objetivos 

da pesquisa, hipóteses da pesquisa e técnicas de análise planejadas para o tratamento dos dados. 

A matriz integra a qualidade, validade e confiabilidade da arquitetura da metodologia 

(TELLES, 2001). 
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Quadro 11 – Matriz de amarração 
Modelo/estrutura Objetivos Hipóteses Técnica de análise 

PROBLEMA 

O que influencia as intenções de empreendedores e potenciais 

empreendedores para iniciar ou expandir um negócio no estado do 
Acre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Verificar como as atitudes em 

relação ao comportamento 

influenciam a intenção 

empreendedora dos empreendedores 

e potenciais empreendedores do 

Acre. 

 

H1 – Atitude face ao 

comportamento 

influencia 

positivamente a 

intenção 

empreendedora. 

 

 

 

 

 

Modelagem em Equações Estruturais pelos Mínimos Quadrados 

Parciais (Partial Least Square Structural Equation Modeling – PLS –

SEM). 

 

Para verificar se os indicadores associados a cada construto realmente 

são reflexos do conceito que representam, foram analisadas as cargas 

fatoriais cruzadas de cada indicador. 

 

Devido à característica do modelo, foi adotada a abordagem de dois 

estágios para estimação dos parâmetros (HAIR et al., 2018). Para 

isso, também foi utilizado o software SmartPLS 3 (RINGLE; 

WENDE; BECKER, 2015). 

 

Para Avaliação do Modelo de Mensuração Reflexivo, foi utilizado 

AVE, Confiabilidade Composta e Alpha de Cronbach. 

 

Para avaliação do modelo estrutural, foi analisada a colinearidade do 

modelo estrutural.  

 

Para avaliar a colinearidade, foram analisados os valores do fator de 

inflação da variância (Variance Inflation Factor – VIF) para cada 

subparte do modelo estrutural. 

 

A técnica de bootstrapping foi utilizada para analisar as 

significâncias dos indicadores (EFRON; TIBSHIRANI, 1998). 

 

Foi avaliado também o  

valor de Q², que é um indicador de relevância preditiva do modelo e o 

coeficiente de determinação (r²). 

2 – Verificar como as normas 

subjetivas influenciam a intenção 

empreendedora dos empreendedores 

e potenciais empreendedores do 

Acre 

H2 – Normas sociais 

influenciam 

positivamente a 

intenção 

empreendedora. 

3 – Verificar como controle 

comportamental percebido 

influenciam a intenção 

empreendedora dos empreendedores 

e potenciais empreendedores do 

Acre 

H3 – Percepção de 

controle influencia 

positivamente a 

intenção 

empreendedora. 

 

 

4 - Analisar se a necessidade de 

realização tem influência na intenção 

empreendedora 

H4 - Necessidade de 

realização influencia 

positivamente a 

intenção 

empreendedora. 

TEMA 

Intenção 

Empreen

dedora 

PRESSUPOSTOS 

O empreendedor tem 

características 

comportamentais 

específicas. 

Entre as motivações 

empreendedoras 

apresentadas no modelo 

de McClelland, a 

necessidade de realização 

é a mais forte. 

 

Existe relação direta entre 

necessidade de realização 

e intenção 

empreendedora. 

Os participantes do 

seminário Empretec 

possuem algumas 

características 

comportamentais 

apresentadas no modelo 

de McClelland. 

HIPÓTESES 

Atitude Face ao 

Comportamento 

influencia 

positivamente a IE 

 

Normas Sociais 

influenciam 

positivamente a IE 

 

Percepção de 

Controle influencia 

positivamente a IE 

 

Necessidade de 

Realização 

influencia 

positivamente a IE 

OBJETIVO 

GERAL 

Analisar, sob a óptica 

da Teoria do 

Comportamento 

Planejado, os fatores 

determinantes da 

intenção 
empreendedora dos 

empreendedores e 

potenciais 
empreendedores do 

Acre 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Verificar como as 

atitudes face ao 

comportamento 

influenciam a IE. 

Verificar como as 

normas subjetivas 

influenciam a IE. 

Verificar como controle 

comportamental 

percebido influencia a 

IE. 

Analisar se a necessidade 

de realização tem 

influência na IE.  

 

 

ESTRUTURA 

Cap. I Introdução 

 

Cap. II Abordagem 

Teórica 

 

 Cap. II 

Metodologia 

 

Cap. IV Análise e 

interpretação dos 

dados 

 

 Cap. V 

Considerações 

finais 

 

Referências 

Apêndices 

 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Empreendedorismo 

Intenção empreendedora 

Necessidade de 

realização 

Empreendedores 

Potenciais 

empreendedores 



52 
 

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA E DOS RESPONDENTES  

 

Tabela 2 – Gênero dos Respondentes 

Gênero dos respondentes   

   

Feminino 49,70% 82 

Masculino 50,30% 83 

Total 100 % 165 

Fonte: dados da pesquisa obtidos da plataforma Survey Monkey. 

 

Como essa pesquisa foi aplicada entre pessoas que já possuem seu próprio negócio ou 

que em algum momento apresentaram interesse nessa ideia, pois participaram de um 

treinamento sobre comportamento empreendedor, essa equidade entre homens e mulheres 

apresentada nos resultados vem ao encontro a pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor – 

GEM (2017), que apresenta uma leve supremacia feminina entre os empreendedores iniciais, 

com 51,5%, enquanto a participação masculina foi de 48,5%. 

Segundo a GEM (2017), esse resultado se inverte ao se tratar de empresas já 

estabelecidas há mais de 3,5 anos. Os homens são 57,3%, enquanto que as mulheres são 42,7%, 

o que representa uma diferença de 14,6% entre os gêneros. Para autores como Alperstedt; 

Ferreira e Serafim (2014) e Silva; Lasso e Mainardes (2016), alguns dos motivos para essa 

diferença são as barreiras encontradas pelas mulheres para conseguir financiamento, 

preconceito no cenário empresarial e as dificuldades em conciliar as questões organizacionais 

e familiares. 

Tabela 3 – Faixa etária dos respondentes 

Faixa etária dos respondentes   

18 a 20 

 

21 a 30 

 

31 a 40 

 

0,61% 

 

12,12% 

 

33,94% 

 

01 

 

20 

 

  56 

41 a 50 

 

51 a 60 

 

60 ou mais 

37,58% 

12,12% 

3,64% 

                62 

20 

 

  06 

Total 100 % 165 

Fonte: dados da pesquisa obtidos da plataforma Survey Monkey. 
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Com relação à faixa etária, identificou-se predominância de respondentes entre 40 a 

49 anos, com 37,58%, tendo, na sequência, a concentração na faixa etária entre 30 a 39 anos 

com 33,94%. Esses resultados se aproximam dos dados encontrados na pesquisa da GEM 

(2017), que levantou que a maioria dos empreendedores iniciais no Brasil estão na faixa dos 

25 aos 34 anos (30,3%), seguida pela faixa de 35 a 44 anos (22,9%).  

Ao se comparar os resultados da pesquisa aos encontrados pela GEM (2017), em se 

tratando de empresas estabelecidas, pode-se perceber que a predominância da faixa etária de 

40 a 49 anos está dentro da média de idade, que é 44 anos, para os empreendedores 

estabelecidas. 

 

Tabela 4 – Escolarização 

Nível de escolaridade dos respondentes   

Fundamental incompleto 

 

Fundamental completo 

 

Ensino médio incompleto 

 

0,00% 

 

0,61% 

 

3,03% 

 

00 

 

01 

 

05 

  

Ensino médio completo 

 

Ensino superior incompleto 

 

Ensino superior completo 

      8,48% 

    15,76% 

   35,15% 

 

           14   

26 

 

           58 

Especialização 

 

Mestrado 

 

Doutorado 

   31,52% 

    3,03% 

    2,42% 

           52 

           05 

04 

Total 100 % 165 

Fonte: dados da pesquisa obtidos da plataforma Survey Monkey. 

 

Sobre o nível de escolarização dos respondentes, observou-se a predominância de 

nível superior completo com 35,15%, seguido por especialização com 31,52%. Isso mostra 

que os empreendedores do Acre estão buscando abrir suas próprias empresas mais por 

oportunidade do que por necessidade, pois, de acordo com pesquisas disponibilizadas pelo 

Sebrae (2014), empreendedores de alta escolaridade tendem a abrir o próprio negócio mais 

por oportunidade do que por necessidade. 

 Outro ponto destacado por essa pesquisa é que quanto maior a escolaridade do 

empreendedor, maior a chance de sobrevivência do negócio, pois as pessoas com mais 
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escolaridade buscam planejar mais e melhor a empresa e conhecem melhor os instrumentos 

de gestão. 

Também é importante destacar a quantidade de pessoas com mestrado e doutorado 

que aparecem na pesquisa, como sendo ou querendo ser empreendedores (5,45%). Esse 

cenário vem confirmando os dados da pesquisa de GEM (2017), que apresentou um rápido 

crescimento na presença de indivíduos com esse grau de escolaridade nos novos 

empreendimentos.  

Ainda de acordo com a GEM (2017), essa representatividade além de possibilitar o 

início de empresas mais bem planejadas, também contribui para que esses empreendimentos 

tenham mais probabilidade de gerar valor agregado, pois seus idealizadores possuem mais 

conhecimentos técnicos e suas empresas são mais propensas à inovação. 

Tabela 5 – Estado civil 

Estado civil dos respondentes   

Casado 

 

Viúvo 

 

Divorciado 

 

56,97% 

 

2,42% 

 

7,27% 

 

94 

 

04 

 

12 

Separado 

 

União estável 

 

Solteiro, mas vivendo 

com companheiro 

3,64% 

9,09% 

9,09% 

06 

15 

 

15 

 

 

Solteiro 

 

11,52% 

 

19 

Total 100 % 165 

 

Fonte: dados da pesquisa obtidos da plataforma Survey Monkey. 

 

O estado civil de maior predominância entre os respondentes foi casado (56,97%). 

Esse resultado é semelhante ao encontrado pela GEM (2017), que apresentou que a maior 

parte dos empreendedores no Brasil, tanto em empreendimentos iniciais (41,7%) como nos 

estabelecidos (45,7%), é casada. 

Para alguns pesquisadores, como Butler e Herring (1991), há uma relação entre o 

estado civil e a propensão para o autoemprego, mas já os estudos de Raijman (2001) 

apresentam que não há grandes diferenças relativas ao estado civil e a intenção 

empreendedora. 
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Tabela 6 – Cidade onde mora 

Cidade onde moram os respondentes   Alunos de 

graduação 

   

Rio Branco 91,52% 151 

Cruzeiro do Sul 1,21% 02 

Brasileia  00% 00 

Tarauacá 00% 00 

Feijó 00% 00 

Senador Guiomard 1,21%  02 

Total 100%   165 

Fonte: dados da pesquisa obtidos da plataforma Survey Monkey. 

 

De acordo com o IBGE, em 2014, a maior quantidade de empresas no estado do Acre 

se concentrava em apenas quatro cidades: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e 

Brasileia. Essa informação também acompanha os dados populacionais do estado apresentados 

pelo IBGE (2016), que apontam Rio Branco, que é a capital, com a maior concentração 

populacional, com 377.057 pessoas, seguida por Cruzeiro do Sul, que possui 82.075, e Sena 

Madureira, com 42.451 pessoas.  

Isso também fica bem aparente entre os respondentes dessa pesquisa que reúne 91,52% 

dos indivíduos em Rio Branco. Essa concentração também é compatível com as informações 

do Sebrae (2014), que indica que 49% da população do Brasil vive em cidades do interior, ou 

seja, a maior parte das pessoas vive nas capitais. 

Uma das ações do estado para incentivar o empreendedorismo no interior foi a 

homologação do projeto de desburocratização do registro de empresas. A rede simples de 

homologação reduz o tempo de abertura de uma empresa de baixo risco, permitindo que o 

empreendedor inicie o processo de registro de sua própria casa.  

 



56 
 

Fonte: dados da pesquisa obtidos da plataforma Survey Monkey. 

 

A maioria dos respondentes, com 38,18%, é de empresários, seguidos de funcionários 

de empresas privadas que correspondem a 21,21%. Aqui pode-se levar em consideração 

também que grande parte dos que se declararam funcionários públicos aparece na tabela 8 (se 

já foi dono do próprio negócio) como tendo ou que já teve o próprio negócio. 

A quantidade de funcionários de empresas privadas (21,21%) também aparece na 

tabela 8 como parte dos respondentes que já tiveram o próprio negócio. 

 

Tabela 8 – Se já foi dono do próprio negócio 

 

Já foi dono do próprio negócio 

 Alunos de 

graduação 

   

Nunca 28,48 % 47 

Já teve o próprio negócio 20,61 % 34 

Tenho meu próprio negócio 44,85 % 74 

Estou em processo de abertura 6,06 % 10 

Total 100 %   165 

Fonte: dados da pesquisa obtidos da plataforma Survey Monkey. 

 

 

 

 

 

  

Tabela 7 – Ocupação atual 

 

Ocupação atual dos respondentes 

 Alunos de 

graduação 

   

Estudante 4,24 % 07 

Autônomo 6,06 % 10 

Empresário  38,18 % 63 

Funcionário Público 16,97 % 28 

Funcionário de empresa privada 21,21 % 35 

Dona de casa 

 

 2,42 %  04 

Desempregado 

 

 0,61 %   01 

Outros  6,06 %   10 

Total 100 %   165 
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4.2 ANÁLISE DA DIMENSIONALIDADE DO MODELO 

 

Para verificar se os indicadores associados a cada construto realmente são reflexos do 

conceito que representam, foram analisadas as cargas fatoriais cruzadas de cada indicador 

(HAIR et al., 2017). 

De acordo com Hair et al. (2017), o valor da carga fatorial do indicador deve ser maior 

ou igual a 0,7 e maior que as cargas cruzadas com outros construtos para que os indicadores 

sejam mantidos no modelo. Caso o valor da carga fatorial do indicador seja menor do que 0,4, 

o indicador deve ser automaticamente excluído. 

A respeito disso, os indicadores ACF3, ACF5, BO4, COMP5, CRC4, CRC5, INT3, 

INT6, NS2, PER1 e PER4 foram excluídos, pois apresentaram carga fatorial menor do que 0,4. 

Outros indicadores apresentaram cargas fatoriais inferiores a 0,7, porém maiores que 0,4. 

Assim, recorreu-se à sugestão de Hair et al. (2017), de analisar o impacto da exclusão de 

indicadores com cargas fatoriais maiores que 0,4 e menores que 0,7 na variância média extraída 

(AVE) e na confiabilidade composta. 

A partir das análises nas variações das medidas de AVE e confiabilidade composta com 

a exclusão de cada indicador com carga fatorial inferior a 0,7, optou-se por excluir os 

indicadores BO1, COMP3, CRC1, EQ1, EQ3 e PER2. Na tabela 9 são apresentadas as cargas 

fatoriais cruzadas após a exclusão dos indicadores indicados 
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Tabela 9 – Cargas fatoriais cruzadas do modelo ajustado 

INDICADORES AFC BO COMP CONT CRC EQ INT NS PER_

AFC1 0,748 0,335 0,358 0,554 0,209 0,234 0,520 0,509 0,268

AFC2 0,872 0,143 0,157 0,607 0,183 0,238 0,664 0,562 0,146

AFC4 0,893 0,134 0,077 0,576 0,148 0,190 0,689 0,490 0,091

AFC6 0,820 0,153 0,072 0,569 0,113 0,185 0,674 0,522 0,075

BO2 0,146 0,636 0,436 0,149 0,323 0,340 0,054 0,005 0,278

BO3 0,162 0,802 0,277 0,177 0,111 0,234 0,149 0,146 0,369

BO5 0,162 0,725 0,249 0,291 0,170 0,223 0,232 0,305 0,372

COMP2 0,084 0,263 0,704 0,141 0,254 0,266 0,038 0,018 0,396

COMP4 0,185 0,402 0,793 0,260 0,244 0,329 0,153 0,107 0,389

CONT1 0,634 0,174 0,184 0,770 0,297 0,225 0,646 0,592 0,210

CONT2 0,647 0,237 0,244 0,859 0,222 0,253 0,719 0,609 0,332

CONT3 0,502 0,239 0,209 0,896 0,311 0,306 0,609 0,616 0,262

CONT4 0,512 0,234 0,242 0,802 0,332 0,340 0,504 0,471 0,278

CONT5 0,478 0,212 0,256 0,809 0,320 0,308 0,494 0,471 0,182

CONT6 0,601 0,300 0,226 0,823 0,283 0,325 0,682 0,626 0,236

CRC2 0,171 0,241 0,313 0,251 0,845 0,247 0,142 0,150 0,355

CRC3 0,136 0,217 0,216 0,325 0,775 0,272 0,111 0,125 0,213

EQ2 0,152 0,215 0,237 0,282 0,179 0,688 0,241 0,107 0,209

EQ4 0,083 0,314 0,298 0,102 0,158 0,711 0,017 -0,162 0,335

EQ5 0,290 0,248 0,299 0,361 0,327 0,713 0,262 0,223 0,267

INT1 0,611 0,281 0,160 0,670 0,182 0,219 0,843 0,638 0,166

INT2 0,750 0,155 0,089 0,703 0,120 0,180 0,933 0,725 0,123

INT4 0,741 0,163 0,149 0,695 0,133 0,248 0,943 0,686 0,128

INT5 0,678 0,131 0,088 0,655 0,142 0,234 0,910 0,610 0,074

NS1 0,589 0,223 0,128 0,605 0,117 0,090 0,695 0,930 0,139

NS3 0,561 0,156 0,032 0,677 0,202 0,051 0,664 0,923 0,033

PER3 0,072 0,344 0,471 0,178 0,315 0,243 0,036 0,010 0,828

PER5 0,198 0,449 0,419 0,331 0,293 0,408 0,183 0,141 0,870  

Fonte: dados da pesquisa obtidos com a utilização do Output SmartPLS 3.0. 

 

4.3 ABORDAGEM DE DOIS ESTÁGIOS (TWO STAGE MODEL) 

 

Os modelos de variáveis latentes hierárquicas são caracterizados pela quantidade de 

níveis e pelas relações entre os construtos do modelo (BECKER; KLEIN; WETZELS, 2012). 

Um construto de nível de segunda ordem é um conceito geral que é formado (construto 

formativo) ou representado (construto reflexivo) por construtos de nível de primeira ordem, em 

que a relação entre os construtos de segunda e primeira ordem não representa dependência, mas 

sim, uma hierarquia, pois o construto de segunda ordem não existe sem os construtos de 

primeira ordem (ibid). 

O modelo desenvolvido na pesquisa apresenta uma variável latente hierárquica, em que 

o construto Necessidade de Realização é um construto de segunda ordem (HOC) formado pelos 

construtos de primeira ordem (Low Order Constructs - LOCs): Busca de Oportunidades, 

Persistência, Comprometimento, Exigência de Qualidade e Correr Riscos Calculados. E, de 
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acordo com o respaldo teórico, a Necessidade de Realização tem influência no construto 

Intenção Empreendedora. 

Devido à característica do modelo, foi adotada a abordagem de dois estágios para 

estimação dos parâmetros (HAIR et al., 2018). Para isso, também foi utilizado o software 

SmartPLS 3 (RINGLE; WENDE; BECKER, 2015). 

Na abordagem de dois estágios, as análises são separadas em duas etapas: na primeira 

etapa, recomenda-se a utilização da abordagem do indicador repetido para obter os scores dos 

construtos (HAIR et al., 2018). Esses valores, scores das variáveis latentes, foram salvos como 

variáveis adicionais na planilha, para análise posterior no segundo estágio. Assim, na segunda 

etapa, os scores dos LOCs obtidos na etapa anterior foram utilizados como indicadores para os 

construtos de segunda ordem (HOCs), que tem a vantagem de estimar um modelo mais 

parcimonioso, pois não há a necessidade de apresentar os LOCs (HAIR et al., 2018). 

A figura 5 apresenta a modelagem no segundo estágio, a qual foi considerada para as 

análises que seguem. 

 

Figura 5 – Modelo conceitual da pesquisa 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 



60 
 

4.4 AVALIAÇÃO DO MODELO DE MENSURAÇÃO REFLEXIVO 

 

Todos os indicadores do modelo da pesquisa são reflexivos, assim, seguindo as 

recomendações de Hair et al. (2017), foram utilizados os seguintes critérios para avaliação: 

consistência interna, confiabilidade do indicador, validade convergente e validade 

discriminante. 

A validade convergente é definida como sendo a medida de um determinado conjunto 

de indicadores de um modelo, que convergem ou compartilham uma alta proporção da variância 

em comum. É o grau em que os itens que deveriam estar relacionados teoricamente estão, de 

fato, inter-relacionados (HAIR et al., 2017). 

A validade discriminante é considerada à medida em que os indicadores de um modelo 

representam um construto único e os indicadores do construto são distintos dos outros 

construtos no modelo (HAIR et al., 2017). 

Já a confiabilidade de uma medida é a sua consistência e estabilidade. Uma medida é 

confiável se o mesmo valor for obtido se a medição for repetida (HAIR et al., 2017). 

As validades discriminante e convergente foram avaliadas no nível dos indicadores e 

das variáveis latentes. 

A tabela 9 já apresentou a análise das cargas fatoriais cruzadas. A maioria dos 

indicadores apresentou cargas fatoriais altas em suas variáveis latentes, superiores a 0,70, e 

baixa nas demais variáveis latentes. 

A variância média extraída (AVE) e a consistência interna (Alpha de Cronbach) são 

critérios que também são utilizados para validação convergente do modelo (HAIR; RINGLE; 

SARSTEDT, 2011).  

De acordo com Hair, Ringle e Sarstedt (2011), a variância média extraída (AVE) deve 

apresentar um valor superior a 0,5. Já para a consistência interna, que é avaliada por meio do 

Alpha de Cronbach, valores entre 0,60 e 0,70 são considerados aceitáveis para estudos 

exploratórios e valores entre 0,70 e 0,90 para estudos avançados (NUNALLY; BERSTEIN, 

1994; HAIR et al., 2017). 

Para avaliar o modelo de mensuração, uma medida principal utilizada, além do exame 

das cargas para cada indicador, é a confiabilidade composta de cada construto (HAIR et al., 

2005; HAIR et al., 2017), que descreve o grau em que os indicadores representam o construto 

latente em comum e tem como valor de referência aceitável 0,70. 

A tabela 10 apresenta os indicadores mencionados, e todos estão dentro dos valores 

estabelecidos. 
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Tabela 10 – AVE, Confiabilidade Composta e Alpha de Cronbach 

Construtos 
Alpha de 

Cronbach 

Confiabilidade 

Composta 

Variância 

Média 

Extraída 

AFC 0,854 0,902 0,697 

CONT 0,908 0,929 0,685 

INT 0,929 0,949 0,825 

NR 0,761 0,836 0,506 

NS 0,835 0,924 0,858 

Nota: AFC = Atitude Face ao Comportamento; INT = Intenção Empreendedora; NR = Necessidade de Realização; 

NS = Normas Sociais; CONT = Percepção de Controle. 

Fonte: dados da pesquisa obtidos com a utilização do Output SmartPLS 3.0. 

 

O cálculo da raiz quadrada da AVE é outro indicador de validade discriminante entre os 

construtos. Esses valores são apresentados na tabela 11. A raiz quadrada da variância média 

extraída é apresentada em negrito na diagonal, e esse valor deve ser maior que a correlação 

entre as variáveis latentes (FORNELL; LARCKER, 1981). 

 

Tabela 11 – Validade Discriminante – Raiz Quadrada da AVE 

Construtos Atitude
Intenção 

Empreendedora

Necessidade de 

Realização

Normas 

Sociais

Percepção de 

Controle

Atitude 0,835

Percepção de Controle 0,689 0,828

Intenção Empreendedora 0,768 0,750 0,908

Necessidade de Realização 0,291 0,441 0,256 0,711

Normas Sociais 0,621 0,691 0,734 0,178 0,926  

Fonte: dados da pesquisa obtidos com a utilização do Output SmartPLS 3.0. 

 

De acordo com a tabela 11, todos os valores de correlação entre as variáveis latentes 

estão maiores do que os valores da raiz quadrada da variância média extraída (diagonal). 

 

4.5 AVALIAÇÃO DO MODELO ESTRUTURAL 

 

 Para a avaliação do modelo estrutural, foi analisada a colinearidade do modelo 

estrutural. Para avaliar a colinearidade, foram analisados os valores do fator de inflação da 

variância (Variance Inflation Factor – VIF) para cada subparte do modelo estrutural. De acordo 

com Hait et al. (2017), esses valores devem estar abaixo de 5 (tabela 12). 
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Tabela 12 – Avaliação de colinearidade (VIF) 

Construtos Atitude
Intenção 

Empreendedora

Necessidade 

de Realização

Normas 

Sociais

Percepção de 

Controle

Atitude 2,064

Percepção de Controle 2,869

Intenção Empreendedora

Necessidade de Realização 1,293

Normas Sociais 2,160  
Fonte: dados da pesquisa obtidos com a utilização do Output SmartPLS 3.0. 

 

A técnica de bootstrapping foi utilizada para analisar as significâncias dos indicadores 

(EFRON; TIBSHIRANI, 1998). A estatística t de Student analisa a hipótese de que os 

coeficientes de correlação são iguais a zero. Caso os resultados deste teste indiquem valores 

superiores a 1,96, a hipótese é rejeitada e a correlação é significante (EFRON; TIBSHIRANI, 

1998; HAIR et al., 2017). A tabela 13 apresenta os coeficientes estruturais do modelo de 

medidas e estatística t de Student. Todos os valores estão dentro do estabelecido.  

 

Tabela 13 – Coeficientes estruturais do modelo de medidas e estatística t de Student  

 

Indicadores Média Erro Padrão Estatística T P-valor

AFC1 <- AFC 0,748 0,050 15,068 0,000

AFC2 <- AFC 0,871 0,028 31,535 0,000

AFC4 <- AFC 0,892 0,023 39,426 0,000

AFC6 <- AFC 0,819 0,034 24,032 0,000

CONT1 <- CONT 0,771 0,035 21,747 0,000

CONT2 <- CONT 0,860 0,024 35,140 0,000

CONT3 <- CONT 0,895 0,019 48,260 0,000

CONT4 <- CONT 0,799 0,043 18,857 0,000

CONT5 <- CONT 0,806 0,039 20,681 0,000

CONT6 <- CONT 0,822 0,032 25,372 0,000

INT1 <- INT 0,843 0,037 22,627 0,000

INT2 <- INT 0,933 0,016 59,202 0,000

INT4 <- INT 0,943 0,012 78,646 0,000

INT5 <- INT 0,908 0,025 35,995 0,000

NS1 <- NS 0,931 0,015 63,255 0,000

NS3 <- NS 0,920 0,028 32,471 0,000

BO <- NR 0,718 0,090 8,137 0,000

COMP <- NR 0,681 0,122 5,855 0,000

CRC <- NR 0,605 0,112 5,490 0,000

EQ <- NR 0,753 0,072 10,560 0,000

PER <- NR 0,696 0,106 6,814 0,000  
Fonte: dados da pesquisa obtidos com a utilização do Output SmartPLS 3.0. 
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A tabela 14 apresenta os valores dos coeficientes entre os construtos e as respectivas 

estatísticas t de Student. Os valores também foram estimados pela técnica de bootstrapping. 

Todos os valores dos relacionamentos que apresentaram valores de t de Student 

superiores a 1,96 (nível de significância = 5%), têm suporte para a hipótese correspondente. 

Porém, alguns valores apresentaram t de Student inferiores a 1,96, não dando suporte para essas 

hipóteses dos relacionamentos. 

 

Tabela 14 – Coeficientes do modelo estrutural – entre construtos 

Indicadores Média Erro Padrão Estatística T P-valor

AFC -> INT 0,403 0,074 5,362 0,000

CONT -> INT 0,286 0,072 4,070 0,000

NR -> INT -0,031 0,052 0,790 0,430

NS -> INT 0,290 0,084 3,501 0,000  
Fonte: dados da pesquisa obtidos com a utilização do Output SmartPLS 3.0. 

  

 O coeficiente de determinação (r²) foi avaliado conforme os estudos de Cohen (1988) e 

Faul et al. (2007), que determinam que os valores de f2 iguais a 0,02, 0,15 e 0,35 são 

considerados, respectivamente, como efeitos pequenos, médios e grandes. Esses valores de f2 

representam valores de r2 iguais a 2%, 13% e 25%, respectivamente. 

 Os resultados  são apresentados na figura 6 e na tabela 15, e indicam que o construto 

Intenção Empreendedora apresentou um efeito considerado alto, com r2 de 0,728. 
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Figura 6 – Modelo resultante da pesquisa 

 

Notas: * = significante a 5%; ** = significante a 1%; *** = significante a 0,1%; NS = não significante. 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Foi avaliado também o valor de Q², que é um indicador de relevância preditiva do 

modelo. A medida Q² aplica uma técnica de reutilização de exemplo que omite parte da matriz 

de dados e usa as estimativas do modelo para prever a parte omitida. Quando um modelo PLS-

SEM apresenta relevância preditiva, prediz com precisão os pontos de dados dos indicadores 

em modelos de mensuração reflexivos. A tabela 15 apresenta os valores de r2, r2 ajustado e Q2. 

 

Tabela 15 – Resultados dos valores de R2 e Q2 

Construto r
2

r
2 

ajustado Q
2

Intenção 

Empreendedora
0,728 0,721 0,554

 
Fonte: dados da pesquisa obtidos com a utilização do Output SmartPLS 3.0. 

 

Para os modelos de SEM, valores de Q² maiores que zero para uma variável latente 

endógena reflexiva específica indicam a relevância preditiva do modelo de caminho. No caso 

do presente estudo, os valores foram maiores que zero. 

A síntese dos testes de hipóteses do estudo é apresentada no Quadro 12. 
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Quadro 12 – Síntese dos testes de hipóteses do estudo 
Hipóteses Descrição Resultado 

H1 Atitude Face ao Comportamento influencia positivamente a 

Intenção Empreendedora. 
CONFIRMADA 

H2 Normas Sociais influenciam positivamente a Intenção 

Empreendedora. 
CONFIRMADA 

H3 Percepção de Controle influencia positivamente a Intenção 

Empreendedora. 
CONFIRMADA 

H4 Necessidade de Realização influencia positivamente a Intenção 

Empreendedora. 
NÃO CONFIRMADA 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Os resultados mostraram que a avaliação favorável ou desfavorável do sujeito em 

relação ao empreendedorismo influencia positivamente a intenção empreendedora (H1). Isso 

corrobora com a afirmação de Ajzen (2008) de que a atitude de um sujeito em relação a um 

comportamento é um dos mais fortes preditores das intenções comportamentais. 

 A hipótese de que a pressão social de pais, amigos, grupos de referência, cultura, opinião 

pública e instituições causa influência sobre a intenção empreendedora (H2) também foi 

confirmada, o que ratifica a tese de Ajzen (1991) de que os valores e normas mantidos pelos 

indivíduos e a pressão social influenciam diretamente a intenção de um indivíduo em realizar 

um dado comportamento. 

 A confirmação de que a percepção de controle, facilidade ou dificuldade de iniciar um 

negócio, influencia positivamente a intenção empreendedora (H3) é respaldada pela literatura 

que se inclina em concordar de que as percepções de controle são positivamente relacionadas 

com a intenção empreendedora (SCHLAEGEL; KOENIG, 2014). 

Por fim, não foi suportada a hipótese de que a necessidade de realização influencia 

positivamente a intenção empreendedora (H4), o que à primeira vista parece contraditório a 

estudos como os de Barba-Sánchez e Atienza-Sahuquillo (2012); McClelland (1965); Sivarajah 

e Achchuthan (2013), que constataram que um dos preditores mais importantes da ação 

empreendedora é a necessidade de realização. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O tema intenção empreendedora, mesmo sendo uma literatura recente e em construção, 

tem crescido exponencialmente nas pesquisas sobre empreendedorismo (SOUZA, SILVEIRA, 

SANTOS, 2017). A investigação das intenções permite descobrir “os fatores motivacionais que 

influenciam o comportamento; de quanto de esforço elas estão planejando exercer a fim de 

realizar o comportamento” (AJZEN, 1991, p. 181). 

Fundamentado nisso, surgiu a seguinte pergunta que norteou esta pesquisa: o que 

influencia as intenções de empreendedores e potenciais empreendedores para iniciar ou 

expandir um negócio no estado do Acre? Buscando-se responder a essa indagação, foi 

estabelecido como objetivo principal deste estudo analisar, sob a óptica da Teoria do 

Comportamento Planejado, os antecedentes da intenção empreendedora dos empreendedores e 

potenciais empreendedores do Acre. O modelo teórico, além da TCP, também foi baseado em 

um construto adicional, necessidade de realização, que foi tirado da literatura.  

Destarte, procurou-se atingir os objetivos específicos estabelecidos na pesquisa, assim 

como responder às hipóteses relacionadas. Na sequência, para efeito elucidativo, serão 

relacionadas as conclusões entre os objetivos e as hipóteses desta pesquisa. 

Em relação aos objetivos específicos de verificar como as atitudes em relação ao 

comportamento, as normas subjetivas e o controle comportamental influenciam a intenção 

empreendedora dos empreendedores e potenciais empreendedores do Acre, concluiu-se que há 

influência positiva destes três construtos em relação à intenção empreendedora, o que também 

admite que as hipóteses 1 (atitude face ao comportamento), 2 (normas subjetivas) e 3 (controle 

comportamental percebido) influenciam positivamente a Intenção Empreendedora. 

A pesquisa apresentou um modelo robusto e com alto valor explicativo. Em relação aos 

resultados do estudo, a Intenção Empreendedora é influenciada positivamente pela Atitude Face 

ao Comportamento, pelas Normas Sociais e pela Percepção de Controle. 

A Atitude Face ao Comportamento é o construto que mais influencia positivamente a 

Intenção Empreendedora. Dessa forma, quanto mais positiva a atitude da pessoa em relação ao 

empreendedorismo, maior será a intenção de empreender.  

O segundo construto de maior influência são as Normas Sociais. Assim, quanto mais as 

pessoas que influenciam a opinião acharem positivo empreender, maior será a intenção de 

empreender. Em terceiro lugar está a Percepção de Controle. 

Esses resultados se assemelham aos encontrados por Arruda et al. (2015), que, ao 

avaliarem a intenção empreendedora de indivíduos com projetos vinculados a duas incubadoras 
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de empresas em Natal, também concluíram que os construtos que mais impactam na intenção 

empreendedora são a atitude empreendedora e as normas subjetivas, respectivamente.  

Segundo os autores, esses resultados podem representar que, por serem os respondentes 

já empreendedores, a facilidade ou a dificuldade da conquista do comportamento foi deixada 

de lado, o que também pode ter ocorrido nessa pesquisa, uma vez que 44,85% dos indivíduos 

declararam já possuírem seu próprio negócio. 

Em relação ao objetivo de analisar se a necessidade de realização tem influência na 

intenção empreendedora, conclui-se que não há influência desse construto na intenção 

empreendedora, o que não confirma a hipótese de que necessidade de realização influencia 

positivamente a Intenção Empreendedora. 

A não confirmação da hipótese H4 (Necessidade de Realização) é compatível com os 

estudos de Bux e Honglin (2015), que tinha como objetivo explorar o impacto de fatores 

psicológicos, dentre os quais estava a necessidade de realização, sobre as intenções empresariais 

dos estudantes universitários. Como um dos resultados encontrados pelos autores está que a 

necessidade de realização não foi encontrada significativa nessa pesquisa. 

Vale citar que, mesmo vários estudos como os de Begley e Boyd (1987), de Bernardi 

(2003) e de Yusof, Sandu e Jain (2007) tenham identificado a necessidade de realização como 

um fator vital para o empreendedorismo, trabalhos como o de Nascimento et al. (2010) assim 

como esse não conseguiram detectar que a necessidade de realização exerce impacto sobre a 

intenção empreendedora. 

O construto de 2ª ordem Necessidade de Realização foi devidamente explicado pelos 

construtos Busca de Oportunidades, Persistência, Comprometimento, Exigência de Qualidade 

e Correr Riscos Calculados. Isso corrobora com as pesquisas utilizadas para formação dessa 

hipótese. 

A não aceitação da hipótese H4 (Necessidade de Realização) pode ser devido ao fato de 

que as características psicológicas dos empreendedores podem sofrer alterações conforme o 

empreendedor vai se distanciando do momento em que aconteceu o evento motivador do 

empreendedorismo (TEIXEIRA, 2015). 

É importante que os resultados obtidos neste estudo possam ser utilizados pelas 

instituições que procuram incentivar o empreendedorismo no estado do Acre, pois destacam a 

importância que alguns preditores têm sobre a intenção empreendedora de empreendedores e 

potenciais empreendedores do estado.  

Instituições como o Sebrae/AC, que têm como parte de sua missão fomentar o 

empreendedorismo para fortalecer a economia, podem, diante dos resultados desse trabalho, 
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desenvolver ações de incentivo à predisposição favorável dos indivíduos em terem seu próprio 

negócio. Essas ações não deveriam apenas ser direcionadas às pessoas que desejam abrir uma 

empresa, mas também àquelas que têm a intenção em expandir e melhorar seus 

empreendimentos. 

Também é importante destacar que o resultado de que as normas subjetivas influenciam 

a intenção empreendedora dos respondentes, ou seja, os indivíduos acreditam na opinião de 

outras pessoas ou grupos sobre se ele deveria ou não empreender, é importante para a 

diminuição da cultura do “contracheque”. Ações de divulgação e incentivo à escolha pelo 

empreendedorismo também deveriam ter como alvo as escolas, faculdades e os pais de jovens 

que ainda estão em fase de escolha de uma carreira. 

Como contribuição para a academia, este estudo contribui para uma melhor 

compreensão das motivações da intenção empreendedora. Além disso, este estudo avança no 

tema e contribui com dados coletados em um cenário onde a cultura empreendedora ainda está 

em fase de implantação. 

As limitações acerca do estudo realizado restringem-se à população, pois foi usado 

apenas egressos do Seminário Empretec, e ao fato de não ter sido considerado se os indivíduos 

estavam temporalmente próximos ao evento desencadeador, o que, segundo Teixeira (2015), 

pode aumentar o risco de as características psicológicas terem sido alteradas por eventos 

negativos e externos ao indivíduo. 

Por fim, sugere-se em pesquisas futuras investigar separadamente a intenção 

empreendedora de indivíduos que já possuem o seu próprio negócio e os que não possuem. 

Outra possibilidade de novos estudos seria acrescentar ao modelo TCP outros construtos 

encontrados na literatura como sendo preditores da intenção empreendedora. 
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APÊNDICE 1 

 

QUESTIONÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADOS PESSOAIS 

 

1. Qual é o seu sexo? 

( ) Feminino.  

( ) Masculino. 

 

2.Qual a sua idade? 

( ) 18 a 20 anos....................( ) 21 a 29 anos 

( ) 30 a 39 anos....................( ) 40 a 49 anos  

( ) 51 a 59 anos          ( ) 60 ou mais 

 

3. Qual das opções abaixo melhor descreve seu estado civil atual? 

( ) Casado(a)....................( ) Em uma união estável ou casamento civil 

( ) Viúvo(a)....................  ( )Solteiro(a), nunca tendo sido casado(a) 

( ) Divorciado(a)....................( ) Solteiro(a), mas vivendo com um(a) companheiro(a) 

( ) Separado(a) 

 

4. Em que cidade mora? 

( ) Rio Branco................... ( ) Senador Guiomard 

( ) Cruzeiro do Sul.................... ( ) Tarauacá 

Prezado Empreteco,  

Estes questionários são parte de uma pesquisa sobre a intenção empreendedora dos 

empreendedores e potenciais empreendedores que participaram do seminário Empretec no 

Acre. A qualidade dos resultados desse trabalho de avaliação dependerá muito do seu 

empenho em responder ao questionário com precisão e cuidado.  

Por favor, responda todas as questões. Algumas podem ser parecidas, mas nenhuma é 

exatamente igual. 
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( ) Brasileia.................... ( ) Feijó 

( ) Outro (especifique) ___________________ 

 

5. Qual a sua escolaridade? 

( ) 1º grau incompleto....................( ) 3º grau completo 

( ) 1º grau completo....................( ) especialização 

( ) 2º grau incompleto....................( ) mestrado 

( ) 2º grau completo....................( ) doutorado 

( ) 3º grau incompleto 

 

6. Qual a sua ocupação atual? 

( ) Estudante....................( ) Funcionário de empresa privada 

( ) Autônomo....................( ) Profissional liberal 

( ) Empresário....................( ) Dona de casa 

( ) Funcionário público....................( ) Desempregado 

( ) Outro (especifique) ____________________________ 

 

7. Você já foi dono do seu próprio negócio, mesmo de maneira informal? 

( ) Nunca 

( ) Já tive meu próprio negócio 

( ) Tenho meu próprio negócio 

( ) Estou em processo de abertura do meu próprio negócio 

 

QUESTIONÁRIO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO 

 

Esta avaliação é baseada no estudo desenvolvidos por David MacClelland, da Universidade de 

Harvard, que pesquisou as características comportamentais empreendedoras.  

Para responder, leia atentamente cada afirmativa e decida qual melhor se aplica a você, considerando 

sempre o que você é hoje e não como gostaria de ser.  

Utilize as escalas abaixo: 

    

                          Nunca   1    2    3    4   5  Sempre       
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AFIRMAÇÕES  

1 

nunca 

2  

raramente 

3  

algumas 

vezes 

4 

usualmente 

5  

sempre 

8. Esforço-me para realizar as coisas que devem 

ser feitas 
     

9. Quando me deparo com um problema difícil, 

levo muito tempo para encontrar uma solução 
     

10. Termino meu trabalho a tempo      
11. Aborreço-me quando as coisas não são feitas 

devidamente 
     

12. Prefiro situações em que posso controlar ao 

máximo o resultado final 
     

13. Faço as coisas que devem ser feitas sem que 

os outros tenham que me pedir 
     

14. Insisto várias vezes para conseguir que 

outras pessoas façam o que desejo 
     

15. Sou fiel às promessas que faço      
16. Meu rendimento no trabalho é melhor do 

que o das outras pessoas com quem trabalho 
     

17. Envolvo-me com algo novo só depois de ter 

feito todo o possível para assegurar o seu êxito 
     

18. Gosto de desafios e novas oportunidades      
19. Quando algo se interpõe entre o que eu estou 

tentando fazer, persisto em minha tarefa 
     

20. Se necessário, não me importo em fazer o 

trabalho dos outros para cumprir um prazo de 

entrega 

     

21. Aborreço-me quando perco tempo      
22. Considero minhas possibilidades de êxito ou 

fracasso antes de começar a atual 
     

23. Prefiro executar tarefas que domino 

perfeitamente e com as quais me sinto seguro 
     

24. Quando me deparo com sérias dificuldades, 

rapidamente passo para outras atividades 
     

25. Quando estou fazendo um trabalho para 

outra pessoa, me esforço de forma especial para 

que essa fique satisfeita com o trabalho 

     

26. Nunca fico totalmente satisfeito com a 

forma como são feitas as coisas; sempre 

considero que há uma maneira melhor de fazê-

las 

     

27. Executo tarefas arriscadas      
28. Aventuro-me a fazer coisas novas e 

diferentes das que fiz no passado 
     

29. Tenho diferentes maneiras de superar 

obstáculos que se apresentam para a obtenção de 

minhas metas 

     

30. Minha família e vida pessoal são mais 

importantes para mim do que as datas que 

determinei para entrega de trabalho 

     

31. Encontro a maneira mais rápida de terminar 

os trabalhos, tanto em casa como no trabalho 
     

32. Faço coisas que outras pessoas consideram 

arriscadas 
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QUESTIONÁRIO INTENÇÃO EMPREENDEDORA 

 

Este questionário procura analisar o grau de intenção empreendedora.  

Todos os dados são confidenciais e não são analisados individualmente. 

Utilize a escala abaixo e indique o seu nível de concordância com seguintes afirmações: 

      

Discordo totalmente   1   2    3    4    5    6    7 Concordo totalmente 

 

Afirmação 1 2 3 4 5 6 7 

33. Ser um empreendedor implica mais vantagens que desvantagens 

para mim 
       

34. Uma carreira como empreendedor é atraente para mim        
35. Se eu tivesse oportunidade e recursos suficientes, gostaria de 

criar uma empresa 
       

36. Se tivesse várias alternativas, ainda assim preferiria ser 

empreendedor 
       

37. Ser empreendedor é a opção mais indicada para o meu futuro 

profissional 
       

38. Eu preferia ser dono do meu próprio negócio do que ganhar um 

grande salário trabalhando para outra pessoa 
       

39. Criar uma empresa e mantê-la seria fácil para mim        
40. Estou preparado para criar um negócio viável.        
41. Eu consigo controlar o processo de criação de uma nova 

empresa 
       

42. Eu conheço os detalhes práticos necessários para criar uma 

empresa 
       

43. Eu sei como desenvolver um projeto empreendedor        
44. Se eu tentasse criar uma empresa, teria uma alta probabilidade 

de sucesso 
       

45. Meus familiares mais próximos achariam positivo se eu 

seguisse uma carreira de empreendedor 
       

46. Os amigos mais próximos achariam positivo se eu seguisse uma 

carreira de empreendedor 
       

47. Outras pessoas importantes para mim achariam positivo se eu 

seguisse uma carreira de empreendedor 
       

48. Estou pronto para fazer qualquer coisa para me tornar um 

empreendedor 
       

49. O meu objetivo profissional é tornar-me um empreendedor        
50. Irei fazer todos os esforços possíveis para criar e gerir minha 

própria empresa 
       

51. Estou determinado a criar uma empresa no futuro        
52. Pensei muito seriamente em criar uma empresa        
53. Tenho a firme intenção de criar uma empresa em algum 

momento no futuro 
       

 

Muito obrigada!!! 


