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Resumo: Nesse projeto, estudaremos  a orientação 

empreendedora. Desenvolver os atributos  

empreendedores é capacitar o aluno para que crie, 

conduza e execute o processo de elaborar  novos planos 

de vida. Dessa forma, o objetivo principal desta 

pesquisa será a identificação dos atributos relacionados 

a projetos de empreendedorismo nos estudantes de 

Administração da FEI, campus SBC. 

 . 

     1. Introdução  
    Esta pesquisa é aplicada quanto a sua natureza e de 

objetivo descritivo e apresenta caráter quantitativo. 

Como instrumento de pesquisa será utilizado o 

questionário próprio do QEMP,  que os alunos 

preenchem on-line. O enfoque quantitativo é empregado 

para analises estatísticas dos dados coletados. A 

ferramenta QEMP já foi aplicada em diversas 

organizações e grupos de empreendedores no Brasil, 

mas ainda não foi aplicada em ambiente acadêmico. 

 

1.1. Definições de empreendedorismo 
    Empreendedorismo consiste em criar algo novo, 

assumindo riscos e consequências e gerando empregos. 

O empreendedor é aquele que tendo clareza do lugar 

onde deseja chegar, estabelece princípios (ponto de 

partida) e metas (ponto de chegada).   

 

1.2. Orientação Empreendedora 
    Orientação empreendedora pode ser definida como 

uma tendência natural da pessoa ou atitude em relação 

ao empreendedorismo. Pode ser descrita como a 
mentalidade de uma pessoa, o grau de proatividade que 

uma pessoa tem para estar à frente de outras na 

inovação, realização e tomada de risco [1].  

 
1.2.2 Características comportamentais 

    McClelland (1961) [2]  organizou as características 

comportamentais empreendedoras em três grandes 

grupos que se relacionam entre si, são elas: Necessidade 

de Realização:, Necessidade de Planejamento; 

Necessidade pessoal do indivíduo no quesito: poder, ou 

seja, conseguir realizar as coisas da maneira como ele 
desejar. É neste conjunto que se apresentam as  

características de liderança, que estão vinculadas ao  

empreendedor. 

1.2.1 QEMP 

    O QEMP (Quociente Empreendedor) é uma 

ferramenta de avaliação auto administrada que mensura 

atributos relacionados a projetos de empreendedorismo 

e intraempreendedorismo, utilizando como base para 

análise 6 Pilares (Aderência, Dinâmica, Experiência, 

Recursos, Controle e Planejamento e Perfil 

Empreendedor).  Esse projeto é interessante para a FEI 

pois ela é a primeira IES a firmar uma parceria com a 

Clinton para utilizar essa ferramenta no meio 

acadêmico. Essa ferramenta agrega à FEI na medida que 

nos possibilitará enxergar os nossos alunos (futuros 
potenciais empreendedores) sob outra perspectiva, a dos 

seus atributos empreendedores. Esses resultados 

também irão incorporar valor aos próprios alunos pelo 

fato deles se autoconhecerem nos pilares e dimensões 

dessa ferramenta. 

 

2. METODOLOGIA 

    A amostra da pesquisa será constituída por estudantes 

do 6º ao 8º ciclos do curso de administração do Centro 

Universitário FEI, campus SBC, e a análise dos dados 

quantitativos será realizada com o auxílio de software 
SPSS. Do universo de 450 alunos de ADM, esses alunos 

do 6º ao 8º ciclos representam aproximadamente 120 

alunos. A razão da escolha desse grupo de estudantes 

reside no fato que eles já fizeram projetos de 

empreendedorismo (casos do 7º e 8º ciclos) ou estão 

terminando (caso do 6º ciclo). Alunos de outros cursos 

da FEI não foram considerados porque este tipo de 

projeto não é trabalhado nos demais cursos e a 

ferramenta QEMP recomenda que o participante tenha 

um projeto em mente de empreendedorismo ou 

intraempreendedorismo.  
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