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1.Resumo 
     Trata-se de uma pesquisa bibliométrica em 

periódicos de alto impacto em Administração 

sobre o tema do Empreendedorismo.  A pesquisa 

tem o cunho exploratório e misto. Pretende-se 

investigar: temas; possíveis inconsistências; 

identificar lacunas; sistematizar bibliografias 

relevantes, assim como observar as instituições 

que têm apresentado uma produção científica 

relevante. 

 

2.Introdução 
     Nos últimos anos, o empreendedorismo tem 

despertado o interesse de pesquisadores e 

profissionais em diferentes ambientes 

acadêmicos ou mesmo de caráter profissional.  

     A pesquisa proposta se justifica na medida em 

que se busca ampliar as oportunidades para que 

outros pesquisadores possam agregar em suas 

agendas de pesquisa temas que ainda não foram 

suficientemente abordados ou ainda 

aprofundem-se nas temáticas que já foram 

tratadas; repensem e até mesmo aperfeiçoem 

suas temáticas; atualizem-se quanto às 

bibliografias mais relevantes sobre 

empreendedorismo e, principalmente, que os 

interessados na temática façam reflexões sobre as 

suas potenciais contribuições no âmbito 

acadêmico (COOPER e LINDSAY, 1998). 

 

3. Resultados e Conclusões 
      Inicialmente foi realizado o levantamento dos 

artigos com a expressão “Empreendedorismo” 

nos periódicos apresentados para a montagem do 

banco de dados, devido a quantidade elevada de 

artigos encontrados (242 Artigos) foi necessário 

alterar o método de pesquisa para artigos que 

possuíam a palavra “Empreendedorismo” no 

Título, Resumo ou Palavra chave. Assim, o 

próximo passo foi analisar os artigos um a um, 

buscando principalmente metodologias e lacunas 

presentes. Em meio a essa análise foi constatado 

que o filtro de busca dos sites não é confiável 

sendo assim foi necessário recorrer a outras 

plataformas conhecidas para alcançar exatidão na 

pesquisa. Utilizou-se para a nova coletagem as 

plataformas: Scielo e Pro Quest e também o  

 

 

 

próprio site da revista. Foi necessário cruzar os 

artigos de cada plataforma para evitar repetições 

nas publicações coletadas, priorizando a 

plataforma que possui mais artigos no banco de 

dados. A tabela 1 abaixo mostra o resultado 

preciso da nova coletagem realizada nos 

periódicos selecionados: 

 

Tabela 1 – Resultado Definitivo 

 
     

       Por fim, os resultados citados acima foram 

conferidos e avaliados pelo aluno e o orientador 

e demonstraram-se consistentes e adequados. Os 

152 artigos foram colhidos e 35% do total foram 

analisados. Em pesquisas bibliométricas futuras 

sugere-se utilizar o mesmo processo desta 

pesquisa. 
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