
CARACTERÍSTICAS EMPREENDEDORAS EM 

ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS. 
 

Gabriel Martins de Sousa Almeida¹             Prof. Dr. Hong Yuh Ching² 

¹·²Centro Universitário da FEI 

gabrielmartins_@hotmail.com             hongching@fei.edu.br 

Resumo: O empreendedorismo é um dos principais 

geradores de crescimento econômico e empregabilidade 

para estudantes. Por esta razão que, recentemente, 

estudos sobre empreendedorismo vêm chamando a 

atenção de educadores das mais variadas áreas. O 

propósito desta pesquisa é investigar se nos estudantes 

do Centro Universitário da FEI estão presentes as 

características empreendedoras, sendo utilizado para 

esta analise um questionário seguindo o modelo 

elaborado por David McClelland.  

 

1. Introdução 
     Empreendedores são responsáveis pelo 

desenvolvimento do futuro no mundo dos negócios, as 

suas atitudes e comportamentos empreendedores serão 

determinantes neste desenvolvimento. Reconhecer estes 

componentes específicos pode disponibilizar um 

poderoso diagnóstico do quão propício ao 

empreendedorismo se apresentam os estudantes. Neste 

contexto, as universidades são importantes por fazer 

esta leitura da propensão ou não e também dos fatores 

externos, que são influenciadores. Através desta leitura 

ela poderá prover conhecimento essencial para a 

formação de grandes empreendedores. 

 

2. Metodologia 
Para a realização desta leitura das características 

comportamentais empreendedora iremos adotar um 

instrumento que faz parte da metodologia do programa 

EMPRETEC elaborado pela empresa de David 

McClelland, a pedido da ONU. [1] Este último foi 

referência no tema e ele coloca que a motivação 

empreendedora se dá através de três grandes 

constructos: necessidade de realização, planejamento e 

poder.[2]. No supracitado instrumento, estes três 

constructos derivaram as 10 CCE's (Características 

Comportamentais Empreendedoras). 

A mensuração do quão presentes estão cada uma 

dessas características é feita através de um questionário 

que possui 55 afirmações ( 5 para cada características e 

as 5 restantes formam um fator de correção para o 

questionário). Os respondentes são solicitados a indicar 

o grau de concordância com cada uma das afirmações 

através de uma escala Likert de 5 pontos.  Portanto a 

pontuação para cada CCE's irá variar de 5 a 25 pontos. 

McClelland indica que a partir de 15 pontos, há um 

indicativo de um potencial empreendedor.[3]. 

 

3. Ilustrações 
A tabela a seguir mostra as dez CCE's do 

instrumento em questão e os seus constructos 

originários. Impressão. 

  Tabela I - Agrupamento das CCE's 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Resultados 
Os resultados e conclusões estão sendo gerados, através 

da aplicação dos questionários nos estudantes do Centro 

Universitário da FEI. 
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Características Comportamentais 

Empreendedoras 
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-Busca de Oportunidades e 

Iniciativa  

-Comprometimento  

-Persistência  

-Correr riscos calculados 

-Exigência de qualidade e 

eficiência  
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-Estabelecimento de Metas 

-Planejamento e 

Monitoramento Sistemáticos 

-Busca de Informações 
  P
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-Independência e 

Autoconfiança 

-Persuasão e Redes de 

Contatos 


