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Resumo 

 

A presente pesquisa teve como objetivo investigar o desenvolvimento de competências 

empreendedoras de estudantes universitários participantes de empresas juniores no 

Brasil. As empresas juniores se apresentam como iniciativas de estudantes 

universitários para a aplicação prática de conhecimentos teóricos da graduação, através 

da prestação de serviços na área de atuação, permitindo o aprendizado e o 

desenvolvimento de competências. Esse cenário nos leva ao seguinte questionamento: 

além do desenvolvimento profissional, as empresas juniores permitem um 

desenvolvimento relativo ao empreendedorismo? Foi realizado um pré-teste presencial 

com 20 empresários juniores e egressos do movimento, com o objetivo de adequar o 

questionário quanto ao formato e à compreensão por parte dos respondentes. Em 

seguida, foram investigados 796 empresários juniores das cinco regiões brasileiras, os 

quais responderam a um survey online contendo um questionário de quatro dimensões: 

dados sociodemográficos e contextuais do empresário, dados da empresa júnior, suporte 

à aprendizagem e competências empreendedoras. Foram realizadas análises fatoriais 

para a validação dos instrumentos e análises correlacionais para identificar relações 

entre os principais constructos. Verificou-se que as empresas juniores desempenham um 

importante papel de suporte para o desenvolvimento das competências empreendedoras 

e que essas competências, por sua vez, são desenvolvidas principalmente a partir da 

execução prática diária das atividades na empresa júnior. Espera-se, com os resultados 

deste estudo, contribuir em quatro níveis: dos agentes formadores, do próprio 

movimento empresa júnior, dos estudantes e da literatura sobre empresas juniores e 

competências empreendedoras. 

Palavras-chave: movimento empresa júnior; formação empreendedora; competências; 

suporte à aprendizagem; empreendedorismo. 

  



 
 

Abstract 

 

This research aimed to investigate the development of entrepreneurial competencies of 

college students who participate of junior enterprises in Brazil. These companies present 

themselves as college students’ initiatives for practical application of theoretical 

knowledge of the graduation by providing services in the acting area allowing learning 

and skills development. This scenario brings us to the following question: beyond the 

professional development, the junior enterprises allow a relative development to 

entrepreneurship? In order to tailor the questionnaire on the format and understanding 

among the respondents a face pretest was conducted with 20 junior entrepreneurs and 

egresses of the movement. Then 796 junior entrepreneurs of the five Brazilian regions 

were investigated, they responded to an online survey containing a four dimensions 

questionnaire: demographic and contextual data of the junior entrepreneur, junior 

enterprise data, learning support and entrepreneurial competencies. Factorial analysis to 

validate the instruments and correlational analysis to identify relationships between the 

main constructs were conducted. It was found that the junior enterprises play an 

important supportive role for the development of entrepreneurial competencies and that 

these competencies, in turn, are developed primarily from the daily practical 

implementation of activities in the junior enterprise. With the results of this study it is 

expected to contribute at four levels: the forming agents, the junior enterprise movement 

itself, the students and literature on junior enterprises and the entrepreneurial 

competencies. 

Keywords: junior enterprise movement; entrepreneurial training; competencies; learning 

support; entrepreneurship. 
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INTRODUÇÃO 

 

O movimento empresa júnior (MEJ) surge como uma iniciativa dos estudantes – 

ativos na sua formação –, com a finalidade de proporcionar a prática técnico-

profissional e a vivência empresarial dos estudantes ainda durante a graduação. Os 

principais objetivos do MEJ giram em torno de: 1) desenvolver profissionalmente os 

empresários juniores; 2) gerar impacto na sociedade com as práticas e projetos das 

empresas; e 3) fomentar a cultura empreendedora (Brasil Júnior, 2007). Os 

questionamentos da presente dissertação versam sobre o desenvolvimento tanto 

profissional quanto, especialmente, empreendedor (concernente ao terceiro objetivo do 

MEJ) dos membros. 

Consideramos, por um lado, o empreendedorismo como um fenômeno em 

crescimento, que pode se apresentar como uma possível alternativa de emprego, além de 

permitir uma expressão das potencialidades do indivíduo em sua relação com o próprio 

trabalho. Por outro lado, a inserção do jovem universitário ou recém-formado no 

mercado de trabalho proporciona-lhe a percepção de uma possibilidade ou opção por 

empreender.  

Dados do Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2010) – projeto de maior 

escopo no estudo do empreendedorismo mundial – revelam que, em todos os anos em 

que o Brasil vem participando dessa pesquisa, se manteve entre os sete países com a 

maior Taxa de Empreendedores em Estágio Inicial (TEA) do mundo. A TEA brasileira 

em 2010 foi de 17,5%, o que representa cerca de 21,1 milhões de brasileiros à frente de 

atividades empreendedoras. Porém, desse número total, o grupo que corresponde aos 

empreendedores com idades de 18 a 24 é um dos com menor frequência, enquanto que o 

que corresponde às idades de 25-34 é o que tem maior frequência. Destacamos que, 
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apesar de o jovem-jovem ainda ter pouca representatividade em iniciativas 

empreendedoras, o jovem-adulto é um dos grupos que mais crescem, pois inclui a idade 

em que os estudantes universitários iniciam a sua inserção no mercado de trabalho. 

Para que essa inserção no mercado de trabalho através do empreendedorismo 

ocorra a partir da identificação de oportunidades e não apenas por necessidade, Santos 

(2008) aponta a importância de conhecimento prévio, em conjunto com outros fatores. 

Ao mesmo tempo, Carvalho e González (2006) destacam os conhecimentos 

empresariais como uma das variáveis que influenciam a intenção empreendedora e o 

sucesso na ação de empreender (Frese & Gielnik, 2014). 

Dessa forma, o investimento em uma formação empreendedora, a partir da 

abordagem das competências, campo em crescimento na Psicologia do 

empreendedorismo, por possibilitar o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e 

atitudes (Man, 2001; Man & Lau, 2005), pode auxiliar o estudante universitário na 

aquisição ou no aperfeiçoamento de competências empreendedoras e em dispor recursos 

a um possível desejo de empreender. 

Tendo isso em vista, surgem questionamentos acerca do papel das empresas 

juniores no desenvolvimento de competências empreendedoras entre os estudantes 

universitários: as EJs influenciam no desenvolvimento de competências 

empreendedoras?  O suporte à aprendizagem oferecido pelas EJs auxilia esse 

desenvolvimento? Que outras variáveis relacionadas à empresa júnior ou ao empresário 

júnior podem influenciar na formação empreendedora? 

A partir desses questionamentos, objetivamos, com este estudo, investigar o 

desenvolvimento de competências empreendedoras de estudantes universitários 

participantes do movimento empresa júnior no Brasil. Especificamente, para 
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alcançar esse objetivo, almejamos: identificar evidências de validade do Inventário de 

Competências Empreendedoras de Man e confirmar evidências de validade da Escala de 

Suporte à Aprendizagem Informal no Trabalho para empresários juniores brasileiros; 

identificar as características dos empresários juniores e das empresas juniores preditoras 

de competências empreendedoras; e, por último, investigar a influência do suporte 

organizacional à aprendizagem no desenvolvimento de competências empreendedoras. 

A relevância deste estudo se dá em verificar se uma iniciativa existente pode 

influenciar na formação de estudantes universitários no tocante ao empreendedorismo, 

contribuindo para quatro níveis:  

1) Aos agentes formadores, já que é uma iniciativa na qual podem investir e 

fomentar;  

2) Ao próprio movimento empresa júnior, como possibilidade de avaliação de suas 

práticas quanto ao fomento ao empreendedorismo;  

3) Aos estudantes participantes ou não de empresas juniores que tenham algum 

interesse em empreender, tendo a empresa júnior como um espaço de apoio em 

sua formação empreendedora;  

4) Por último, à literatura sobre empresas juniores e sobre competências 

empreendedoras, já que não foram encontrados estudos que relacionem os dois 

campos. Ao campo de estudos sobre empresas juniores, pode contribuir como 

mais uma possibilidade de desenvolvimento (além das competências 

profissionais e gerenciais) e ao campo de competências empreendedoras por 

contemplar mais um público investigado.  
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Esta dissertação está organizada de forma a apresentar, nos primeiros capítulos, 

as bases teóricas que auxiliarão na consecução dos objetivos da pesquisa, abordando as 

seguintes temáticas: empreendedorismo, psicologia do empreendedorismo, 

competências, aprendizagem e desenvolvimento de competências, suporte 

organizacional à aprendizagem, competências empreendedoras e, por último, as 

empresas juniores. Em seguida, apresenta-se o método utilizado: quem são os 

participantes e como foi realizado o acesso a eles, quais foram os questionários 

utilizados e os procedimentos para adaptá-los, no que consistiu o pré-teste, quais foram 

os procedimentos de coleta e os procedimentos de análise e, por fim, como os 

procedimentos éticos foram assegurados. Os últimos capítulos são destinados à 

apresentação dos resultados e à sua discussão, além das principais conclusões 

resultantes da investigação. 
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CAPÍTULO 1 

O EMPREENDEDORISMO E A PSICOLOGIA 

 

1.1 Empreendedorismo: origens, conceitos e abordagens  

O empreendedorismo, definido pelo Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

(2010, p. 215) como “qualquer tentativa de criação de um novo negócio ou novo 

empreendimento por um indivíduo, grupos de indivíduos ou por empresas já 

estabelecidas”, é visto hoje como um gerador de emprego e renda e, consequentemente, 

como a principal fonte para o crescimento regional, econômico e de inovações 

(Domínguez, 2002; Henderson, 2002; Gaspar, 2003; Van Praag & Versloot, 2007; 

Barros & Pereira, 2008). O discurso acerca do empreendedorismo passou por mudanças 

desde o seu surgimento, de acordo com o contexto sócio-histórico de cada período, 

seguindo as necessidades, especialmente do sistema político-econômico.  

O termo foi utilizado pela primeira vez no contexto da monarquia do século 

XVI, designando o capitão que contratava soldados para o rei, passando a ser utilizado 

no contexto econômico apenas no século XVIII (Leite & Melo, 2008).  

Com o objetivo de identificar como a atual visão sobre o empreendedorismo foi 

construída e oferecer subsídios para contextualizar e problematizar estudos na área,  um 

paralelo entre a evolução histórica do termo empreendedorismo e as etapas do 

Capitalismo foi feito por Costa, Barros e Carvalho (2011). Para tanto, os autores 

explanam sobre o empreendedor em três etapas: a) no período clássico de formação do 

capitalismo; b) no capitalismo monopolista; e c) no capitalismo atual.  
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No contexto de Revolução Industrial do período clássico, os primeiros 

economistas – representados especialmente por Richard Cantillon, François Quesnay e 

Jean Baptiste Say – empregaram um esforço na direção de identificar quem era o 

indivíduo empreendedor, tendo na sua origem o comerciante, o artesão e o agricultor, 

sujeitos que buscavam um equilíbrio entre fornecedores, produtos e compradores. A 

ideia que marca esse período é a restrição daqueles que desempenhavam o papel de 

empreendedores como portadores do talento para administrar, sendo, assim, uma função 

desempenhada por poucos (Costa, Barros e Carvalho, 2011). Apesar disso, esse 

empreendedor era visto pelos economistas clássicos e neoclássicos como um 

coordenador de produção com poucas decisões a tomar racionalmente e sem correr 

riscos, já que era munido de todas as informações necessárias para manter o equilíbrio 

do mercado (Camargo, Cunha & Bulgacov, 2008). 

Ainda por volta da década de 1910, surgiu um dos primeiros teóricos críticos das 

ideias neoclássicas e a principal referência acerca do empreendedorismo, o economista 

Joseph Schumpeter, que introduziu os conceitos de empreendedor, ação e 

desenvolvimento econômico.  Para ele, o empreendedor é o agente essencial que 

impulsiona o desenvolvimento econômico e social, realizando algo que normalmente 

não é feito nas rotinas de negócios: o rompimento da ordem econômica por meio da 

inovação de padrões de produção, como novos produtos e serviços, novas formas 

organizacionais, abrindo novos mercados ou explorando novos materiais (Camargo, 

Cunha e Bulgacov, 2008; Costa, Barros e Carvalho, 2011).  

O empreendedor foi diferenciado do empresário, sendo o primeiro aquele que 

inicia as mudanças por meio da identificação de novas oportunidades e realização de 

novas combinações (os empreendimentos) e o segundo o indivíduo responsável pela 

manutenção das rotinas administrativas (após a implantação do empreendimento) 
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(Schumpeter, 1982). Isto é, a principal diferenciação é a ruptura da ordem econômica 

realizada pelo primeiro. Nesse sentido, o papel de empreendedor é temporário, 

introduzindo uma nova combinação, deixando de sê-lo à medida que passa a administrar 

rotinas. Mais tarde, foi destacada a dificuldade de definir quando o empreendedorismo 

de fato acaba e a influência disso na falta de consenso conceitual do termo 

empreendedorismo (Gartner, 1989). 

O segundo período da relação capitalismo-empreendedorismo destacado por 

Costa, Barros e Carvalho (2011) é nomeado de capitalista monopolista, pela 

característica de monopólio econômico liderado por grandes empresas devido ao avanço 

do capitalismo em escala mundial. Nesse momento, o papel do empreendedor é alterado 

para o de empresário, a partir do qual o êxito do empreender não se daria 

exclusivamente pelo seu talento de criação, mas, sobretudo, pela sua capacidade de 

manter o empreendimento. Com as crises da década de 1929 e mais tarde de 1970, as 

diretrizes do Neoliberalismo entram em vigor, recuperando a imagem do empreendedor 

e da sua função social, não sendo mais uma figura rara, mas socialmente incentivada. É 

nesse contexto que o empreendedor e o empreendedorismo são retomados como objetos 

de estudo (Leite & Melo, 2008). 

Apesar do crescente interesse no campo de estudos do empreendedorismo, existe 

uma dificuldade de consenso conceitual e de enquadrá-lo cientificamente. Essa 

dificuldade de se obter consenso sobre o conceito se dá pelas múltiplas possibilidades 

de abordagens (ele é objeto de diferentes áreas de pesquisa, como economia, sociologia 

e psicologia) e de aplicações (pode ser aplicado em diferentes áreas de atividade, como 

criação de novos negócios, intraempreendedorismo, empreendedorismo social etc.) 

(Ribas, 2011).  
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As principais definições de empreendedorismo e de empreendedor utilizadas nos 

estudos ao longo dos anos (de 1755, primeira menção ao termo, a 2003, ano de 

publicação) foram resumidas por Gaspar (2003), as quais podem ser encontradas na 

Tabela 1.  

Tabela 1 

Definições de empreendedorismo e de empreendedor. 

Autor Definição 

Cantillion (1755) Usou a palavra empreendedor pela primeira vez, significando “auto-

empregados se ajustam ao risco, quando o retorno é incerto”. 

Say (1821) Indivíduo que combina recursos diversos. 

Knight (1921) Indivíduo que toma decisões em condições de incerteza. 

R. Cantillon (1931) O empreendedor é um especulador. 

Domínguez (2002) Os economistas neoclássicos ignoram o empreendedor. 

Domínguez (2002) Para Karl Marx, o empreendedor não existe, apenas existe o capitalista. 

Schumpeter (1934) Indivíduo que inova. 

Schumpeter (1942) Nos anos 40 recupera a figura do empreendedor como o principal 

ativador do desenvolvimento econômico, graças à sua função de 

inovador. 

McClelland (1961) Controla meios de produção e produz mais do que consome.  

Drucker (1969) Alguém que procura maximizar as oportunidades. 

Hayek (1974) Captador e utilizador de informação que lhe permite encontrar 

oportunidades. É a chave para o desenvolvimento. 

Liles (1974) Nem todo aquele que cria uma empresa é empreendedor. O 

empreendedor é capaz de inovar, identificar e criar oportunidades, 

combinar recursos para extrair máximo benefício das inovações. 

Casson (1982) O empreendedor faz arbitragem de informação imperfeita. 

Carland, Hoy, 

Boulton e Carland 

(1984) 

Fazem a distinção entre empreendedor e dono de PME, baseando-se no 

caráter inovador do primeiro. O primeiro busca o lucro, enquanto o 

segundo busca os objetivos pessoais. 

Stevenson e 

Gumpert (1985) 

O empreendedor persegue oportunidades sem se deixar limitar pelos 

recursos que controla. 

Bareto (1989) O empreendedor coordena, arbitra, inova e suporta a incerteza. 

Gartner (1989) Empreendedorismo é a criação de organizações. O empreender termina 
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quando o estágio de criação da organização acaba. 

Stewart (1991) Com base nas perspectivas antropológica, econômica e de estratégia, o 

empreendedorismo pode ser definido como o processo de criação de 

rendas através de inovação. 

Davidsson (1991) Empreendedorismo é gradual e pode manifestar-se de diversas formas: 

start-up, crescimento, inovação, etc. 

Bygrave e Hofer 

(1991) 

Um empreendedor é alguém que percebe oportunidades e cria uma 

organização. 

Krueger Jr. e 

Brazeal (1994) 

Empreendedorismo seria a busca de oportunidades independentemente 

dos recursos disponíveis. O empreendedor seria aquele que se vê como 

perseguindo essas oportunidades. 

Palich e Bagby 

(1995) 

Economistas tendem a adotar a definição de Schumpeter: “aqueles que 

integram recursos em combinações únicas geram lucro”.  

Westhead e Wright 

(1999) 

Faz a distinção entre empreendedor ocasional, empreendedor em série e 

empreendedor que constrói portfolio de negócios. 

Andersson (2000) Qualidades do empreendedor: capacidade de ver novas combinações, 

vontade de agir e desenvolver estas combinações; a visão de que 

interessa mais agir de acordo com a visão pessoal do que os cálculos 

racionais; a capacidade de convencer outros. 

Henderson (2002) Em última análise, empreendedorismo é descobrir e desenvolver 

oportunidades de criar valor através da inovação. 

Fonte: Gaspar (2003) 

A Tabela 2 apresenta os conceitos literais sobre empreendedorismo para alguns 

autores clássicos e contemporâneos. 

Tabela 2 

Definições de empreendedorismo de autores clássicos e contemporâneos 

Autor Definição 

Schumpeter 

(1949) 

“O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela 

introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de 

organização ou pela exploração de novos recursos materiais.” 

 

Kirzner (1986, 

p. 114) 

“O empreendedor é a força equilibradora cuja atividade reage às tensões 

existentes e fornece as correções pelas quais as oportunidades inexploradas 
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estão clamando.” 

 

Gartner (1989, 

p. 47, tradução 

livre) 

“O Empreendedorismo é a criação de organizações. O que diferencia 

empreendedores dos não-empreendedores é que os empreendedores criam 

organizações, enquanto os não-empreendedores não o fazem.” 

 

Dolabela (1999, 

p. 29) 

 

"Empreendedorismo é uma livre tradução que se faz da palavra 

entrepreneur e designa, além da criação de empresas, a geração do 

autoemprego (trabalhador autônomo), como perfil do empregado 

empreendedor (intraempreendedorismo), dentre outras acepções para o 

termo." 

 

Shane & 

Venkataraman 

(2000, p. 218, 

tradução livre) 

“Nós definimos o campo do empreendedorismo como a investigação 

acadêmica de como, por quem, e com quais efeitos, oportunidades para criar 

bens e serviços futuros são descobertos, avaliados e explorados. 

Consequentemente, o campo envolve o estudo das origens das 

oportunidades, o processo de descoberta, avaliação e exploração de 

oportunidades; e o conjunto dos indivíduos que descobrem, avaliam e 

exploram-nas.” 

 

Man (2001, p. 

3, tradução 

livre) 

“Nesse estudo, o empreendedor é definido como o proprietário e/ou gerente 

da PME, em que ele ou ela pode ou não ser o fundador. Essa definição 

operacional foi usada, pois o foco principal deste estudo é sobre as 

competências necessárias para a gestão e o desenvolvimento de uma PME 

de sucesso. O proprietário/gerente pode efetivamente desempenhar os 

papeis do empreendedor de lidar com a incerteza, inovar e capturar 

oportunidades do mercado quando gerencia e desenvolve o negócio, mas 

não é necessário que ele ou ela seja o fundador da empresa.” 

 

Dornelas (2005, 

p. 39) 

 

"Empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos que, em 

conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidades. E a perfeita 

implementação destas oportunidades leva à criação de negócios de sucesso." 

 

Ribas (2011, p. 

20) 

"Empreendedorismo é o processo individual de acúmulo permanente de 

experiências e de realizações produtivas, que se idealiza pela inovação e se 

concretiza por uma ação empreendedora." 
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Podemos identificar as bases de quatro principais perspectivas que visam 

conceituar o empreendedorismo (Aldrich, citado por Leite & Melo, 2008):  

1) A capitalização e o crescimento dos negócios como foco de estudo; 

2) A atividade empreendedora como sendo fruto de uma inovação e o estudo desse 

processo inovador, considerando também as empresas estabelecidas que 

introduzam alguma inovação (vertente baseada em Schumpeter); 

3) O empreendedorismo como a identificação de oportunidades, ligada à habilidade 

dos indivíduos e envolvendo necessariamente a abertura de empresas;  

4) O empreendedorismo sendo definido pela formação de novas organizações e as 

atividades necessárias para isso, pois o empreendedor é aquele que assume o 

risco de fundar uma empresa. 

A amplitude das abordagens ou visões possíveis acerca do empreendedorismo é 

ilustrada por Borba, Hoeltgebaum e Silveira (2011) através da classificação dos campos 

de estudo, criada por Vésper (1977), que, por sua vez, abarca os subcampos definidos 

anteriormente por Schreier e Komives (1973), apresentados na Tabela 3. É possível 

identificar a Administração, a Economia, a Psicologia e a Sociologia como as principais 

disciplinas às quais esses campos estão associados.  

Tabela 3 

Campos de estudo do empreendedorismo 

Campos por Vésper (1977) Subcampos por Schreier e Komives (1973) 

1. História do empreendedorismo 1.1 Biografias 

1.2 História 

2. Psicologia do empreendedor 2.1 O empreendedor 

2.2 Psicologia 

3. Sociologia do empreendedorismo 3.1 Empreendedorismo feminino 



24 
 

3.2 Minorias e o empreendedorismo 

3.3 Empreendedorismo em outras culturas 

3.4 Sociologia 

4. Desenvolvimento econômico via 

empreendedorismo 

4.1 Minorias e o empreendedorismo 

4.2 Desenvolvimenro econômico (por 

regiões) 

4.3 Desenvolvimento econômico (geral) 

5. Educação do empreendedorismo 5.1 Programas, escola 

6. Metodologia de startup 6.1 Startup de pequenos negócios 

7. Capital de risco 7.1 Capital de risco 

7.2 Financeiro 

8. Avanços da administração de 

pequenos negócios 

8.1 Administração de pequenos negócios 

8.2 Falência do empreendimento 

8.3 Consultoria para pequenas empresas 

8.4 Visão geral sobre pequenas empresas 

8.5 Conceitos de administração 

9. Empreendedorismo corporativo 9.1 Conceitos de administração 

10. Inovação 10.1 Inovação, tecnologia e pesquisa e 

desenvolvimento 

10.2 Conceitos de administração 

Fonte: Vésper (1977) 

Mais tarde, foram destacadas as três principais escolas de estudo como sendo: a) 

a econômica, ligada aos resultados da atividade empreendedora; b) a psicológica, com a 

atenção voltada ao ator social, o empreendedor; e c) a administrativa, que procura 

identificar os diferentes procedimentos relacionados à gestão do empreendedor 

(Stevenson & Jarillo, 1990). Apesar das três abordagens utilizarem-se de perspectivas e 

bases diferentes, todas convergem ao indivíduo que empreende, tornando-se essencial a 

existência de indivíduos capazes de criar e aproveitar oportunidades, melhorar 

processos e inventar negócios (Costa, Barros e Carvalho, 2011).  
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É interessante observar que, apesar da valorização do empreendedor, o processo 

de empreender não é estritamente individual. Schumpeter (1984) defende que a ação 

empreendedora depende não apenas do indivíduo, mas também das suas condições 

ambientais, culturais, sociais e políticas, sendo resultado, então, da interação do 

empreendedor com agentes e instituições em seu contexto social e em determinado 

contexto histórico. Apesar do destaque ao agente inovador, a ação empreendedora é 

possível através da rede de relações sociais a que dá suporte, sendo assim, pode ser 

apreendida como uma ação social, através das relações sociais do empreendedor, que se 

utiliza, para tanto, de características como o carisma e a liderança. 

A perspectiva do indivíduo, valorizando também o contexto social, enquadra-se 

na abordagem psicológica, ocupada em investigar o indivíduo que empreende e as 

variáveis relacionadas a essa ação. A inserção da Psicologia nos estudos sobre o 

empreendedor se dá por meio dos trabalhos sobre motivação e necessidade de realização 

dos empreendedores, conduzidos por David McClelland, que serão abordados na seção 

seguinte. 

 

1.2 Psicologia do empreendedorismo 

 

David McClelland foi o pioneiro na área da Psicologia do empreendedor, 

embasando os seus estudos na abordagem Comportamentalista. Assim como 

Schumpeter, preocupava-se em identificar o que influenciava o desenvolvimento 

econômico no nível do indivíduo. Com esse objetivo, McClelland (1972) procurou 

isolar fatores psicológicos a fim de confirmar, por meio do método experimental, que a 
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“necessidade de realização” era responsável pela ação empreendedora e, 

consequentemente, pelo desenvolvimento econômico. 

O método de McClelland, que consistia em medir a intensidade da preocupação 

de uma pessoa com a realização, era respaldado pela teoria das necessidades, também 

elaborada por ele para explicar a motivação humana. Para ele, as ações humanas eram 

geradas por necessidades de afiliação, poder e realização. Esse indivíduo com alta 

necessidade de realização era considerado o homem ativo, realizador, que busca superar 

metas individuais e internamente dirigidas. Dessa forma, as necessidades estariam no 

próprio indivíduo.  

McClelland desenvolve suas teorias no âmbito da Psicologia Individual, com 

estudos centrados nos traços de personalidade e nas características individuais, 

pressupondo que o empreendedor possui características estáveis de personalidade 

associadas à alta necessidade de realização, as quais influenciam as atitudes e reações de 

empreender. A principal crítica a essa visão é o caráter mecanicista/reducionista desse 

modelo, que limita o indivíduo a uma estrutura estável da personalidade, contrariando 

visões mais atuais da Psicologia quanto à flexibilidade das pessoas frente a diferentes 

ambientes (Robbins, 1998). 

Os estudos de McClelland e outros pioneiros que originaram a Psicologia do 

empreendedorismo baseiam-se na abordagem da personalidade para estudar o perfil do 

empreendedor e o que o leva a empreender, permanecendo a principal abordagem, mas, 

com o tempo, sofrendo uma queda nos estudos. Borba, Hoeltgebaum e Silveira (2011), 

através da análise de publicações no campo do empreendedorismo no Academy of 

Management Meeting, identificaram que nas décadas de 1970 e 1980 o principal foco de 

estudos foi o comportamento do empreendedor. Nos anos seguintes, esses estudos 
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diminuíram, dando espaço à investigação da ação e dos contextos de criação de 

empresas. Por último, foi identificado um retorno do destaque dos estudos sobre o 

empreendedor nos anos 2000, com uma necessidade de buscar e comprovar novos 

enfoques.  

As críticas quanto aos estudos focados no indivíduo através da personalidade 

giram em torno dos seguintes motivos: 1) por conferir características estáveis aos 

empreendedores, explicando o fenômeno do empreendedorismo exclusivamente através 

de necessidades internas do indivíduo (Camargo, Cunha e Bulgacov, 2008); e 2) devido 

à característica fixa e imutável da personalidade, não é possível falar de 

aperfeiçoamento ou desenvolvimento e a intenção de empreender estaria limitada à 

personalidade do sujeito (Sánchez, 2011). O retorno de estudos no nível do indivíduo, 

apontados por Borba, Hoeltgebaum e Silveira (2011), parece estar ancorado também em 

outras abordagens, como a das competências, que vem crescendo cada vez mais (Man, 

2001). Os principais avanços da abordagem de competências no estudo do 

empreendedorismo se dão devido à consideração de outros elementos além de 

características pessoais e, principalmente, pela possibilidade de aprendizagem e 

desenvolvimento de competências. 

Vale ressaltar que o campo de estudos acerca da personalidade do empreendedor 

ainda possui o seu espaço e a sua importância. É criticado especialmente o uso de 

teorias e técnicas mais abrangentes ou genéricas e que não consideram as peculiaridades 

do empreendedor. Nesse sentido, é sugerido  que sejam consideradas dimensões da 

personalidade mais específicas para o empreendedorismo, como autoeficácia, 

personalidade proativa e motivação para a realização (Frese & Gielnik, 2014). 
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 Corroborando com a percepção do aumento do número de estudos, foi atribuído 

o reconhecimento, por parte dos pesquisadores, da importância da perspectiva 

psicológica, já que “o empreendedorismo seria fundamentalmente pessoal” (Baum, 

Frese, Baron & Katz, 2007). Para que isso seja possível, e como forma de aproximação 

de outras áreas da Psicologia, Frese e Gielnik (2014) cobram uma maior atenção da 

Psicologia Organizacional e do Trabalho aos assuntos do empreendedorismo e de 

temáticas comuns aos dois campos, gerando resultados significativos a ambos. 

Atualmente, as temáticas emergentes no campo da Psicologia do 

empreendedorismo podem ser agrupadas em dois principais grupos, organizados por 

Frese e Gielnik (2014): 

1- Conceitos do empreendedorismo que podem ser aprimorados usando 

uma perspectiva psicológica. Conceitos originalmente econômicos ou 

administrativos por si só se mostram insuficientes para explicar o fenômeno 

na sua plenitude, já que existem aspectos pessoais, cognitivos e 

comportamentais que o influenciam. Exemplos de temáticas que podem ser 

incrementadas pela Psicologia do empreendedorismo: alerta empreendedor, 

planos de negócios, capital financeiro e orientação empreendedora (das 

empresas). 

2- Construtos psicológicos tradicionais que são estudados no domínio do 

empreendedorismo. Especialmente fatores cognitivos, motivacionais e 

emocionais que estão diretamente relacionados a tarefas dos 

empreendedores. Exemplos: conhecimento, inteligência prática (ou 

habilidades), viés cognitivo do excesso de confiança ou de otimismo, metas 

de objetivos e visões, iniciativa pessoal, espírito empreendedor e emoções 

negativas e positivas em relação ao negócio. 
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Independentemente da temática focada, a ação aparece como o principal fator 

para a efetivação de um negócio e, portanto, para o ato de empreender. Ela é destacada 

como esse fator central no modelo proposto por Frese (2010), atribuindo às demais 

variáveis um papel secundário, de influência. A ação humana está presente nas três 

fases de um negócio: identificação de oportunidades, refinamento do conceito do 

negócio e de aquisição de recursos e sobrevivência e crescimento do negócio (sendo que 

a importância da ação é maior nas primeiras fases). 

Não apenas a ação pela ação, mas a forma como essa ação é desempenhada é 

decisiva para o empreender. Todas as ações podem ser mais ou menos ativas, mas o 

sucesso do negócio está mais fortemente ligado às ações mais ativas, chamadas de 

“ações empreendedoras”, a fim de especificá-las e caracterizá-las. Para que essas ações 

sejam executadas, exige-se do empreendedor ser um agente ativo no processo e no 

mercado (e não apenas um agente reativo), exercendo, assim, um desempenho ativo 

(Frese, 2010; Frese & Gielnik, 2014). 

Neste capítulo, foram apresentadas as principais perspectivas de estudo do 

empreendedorismo, dando um maior destaque aos estudos no campo da Psicologia do 

empreendedor. Vimos, ainda, como a personalidade do empreendedor foi um tema 

recorrente e importante, mas, ao mesmo tempo, quais eram as suas limitações teóricas. 

A fim de suprir essas limitações, estudos sobre o empreendedorismo passaram a buscar 

outros constructos para explicar o fenômeno. No próximo capítulo, serão apresentados o 

conceito de competências e o processo de aprendizagem que resulta na aquisição ou 

desenvolvimento de competências, as condições individuais e organizacionais que 

facilitam a aprendizagem e, por último, como o conceito de competências e de 
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empreendedorismo convergem em modelos teóricos, oferecendo condições necessárias 

para a ação de empreender.  
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CAPÍTULO 2 

COMPETÊNCIAS, APRENDIZAGEM NO TRABALHO E A INSERÇÃO NO 

CAMPO DO EMPREENDEDORISMO 

 

2.1 Competências: origens, conceitos e abordagens 

Para acompanhar as mudanças no mercado de trabalho das últimas décadas e o 

aprimoramento em mecanismos produtivos e de gestão, a Gestão de Pessoas passa a 

incorporar conceitos e práticas da gestão por competências como uma alternativa aos 

modelos tradicionais, que não ofereciam mais respostas adequadas às necessidades das 

organizações e dos trabalhadores (Dutra, 2007). O termo “competência” passa 

atualmente por uma popularização nas organizações e nos portais de administração, 

sendo comum ouvir a expressão no cotidiano, utilizada no senso comum para designar 

uma pessoa qualificada para realizar determinada atividade, concepção que não é muito 

diferente das suas definições acadêmicas. 

Os primeiros usos do termo competência, como parte da linguagem 

organizacional, ocorreram com o advento do Taylor-Fordismo e com a Revolução 

Industrial, sendo designado para qualificar a pessoa capaz de desempenhar 

eficientemente determinado papel (Brandão, 2008), aquela que possui um desempenho 

superior. Quanto à Academia, os estudos sobre competências tiveram início em 1973, 

com David McClelland, que propôs e estruturou primeiramente o termo como uma 

alternativa mais efetiva aos processos de seleção de pessoas para as organizações 

predominantes na época (Dutra, 2007).  
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Para McClelland, esse desempenho superior estava relacionado a uma 

competência expressa por características subjacentes ao indivíduo. Corroborando essa 

definição de competência, na década seguinte, em estudos a respeito de competências 

gerenciais, Richard Boyatzis define o conjunto de características e traços pessoais 

necessários e que são responsáveis por um alto desempenho. Nesse sentido, a 

competência, nessa abordagem, é considerada como um conjunto de capacidades 

humanas – focada na personalidade e na inteligência do indivíduo – que abrange os 

conhecimentos, as habilidades e as atitudes (CHA) (Fleury & Fleury, 2001). 

Concomitantemente a esses estudos de origem norte-americana, surgem debates 

e estudos em países da Europa acerca do conceito de competência, distanciando-se da 

concepção de um conjunto de atributos do indivíduo e diferenciando-se 

primordialmente por incluir a ideia de ação, à medida que associa a competência às 

realizações profissionais em determinado contexto. Essa concepção é representada 

especialmente pelos franceses Le Boterf (2003) e Zarifian (2001), mas engloba também 

outros autores europeus, como Jacques e seus seguidores (Billis e Rowbottom, Stamp e 

Stamp) (Fleury & Fleury, 2001). 

Dessa forma, é possível identificar dois grupos principais de teóricos sobre 

competências: o primeiro predominantemente norte-americano e que se direciona ao 

CHA, focado no indivíduo e influenciado por teorias de inteligência e da personalidade, 

e o segundo predominantemente francês, destacando a importância do contexto na 

expressão das competências. 

A diferenciação entre a abordagem norte-americana e a francesa é claramente 

apontada ao passo que o profissional não é aquele que possui conhecimentos e 

capacidades, mas que os mobiliza para um determinado propósito (Le Boterf, 2003). Ele 
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reconhece ainda que tal profissional requer uma instrumentalização quanto aos seus 

conhecimentos e capacidades, mas que a competência não deve se reduzir a ela. Dessa 

forma, tal competência revela-se na ação, utilizada por Zarifian (2001) como sinônimo 

de atividade prática. Partindo dessa ideia, o autor aponta ainda que é possível inferir tal 

competência a partir da ação. Para que a competência manifeste-se, é necessário que 

existam condições ambientais favoráveis possibilitando essa expressão (Le Boterf, 

2003). 

Uma terceira vertente dos estudos sobre competência que tem surgido nos 

últimos anos a conceitua como um conjunto de características pessoais (conhecimentos, 

habilidades e atitudes) expressas em um contexto de trabalho traduzido em desempenho, 

proposta por Gonczi (citado por Brandão & Borges-Andrade, 2007), e em um esforço 

integrador de aliar conceitos das duas primeiras vertentes (Brandão & Borges-Andrade, 

2007). Por ser recente e agregar conceitos das abordagens anteriores, ela ainda é citada 

por poucos grupos de autores, que optam por dar ênfase às abordagens clássicas. No 

entanto, ela é considerada neste estudo por ser mais completa (na tentativa de agregar 

conceitos das duas perspectivas) e por conter semelhanças com o modelo de 

competências empreendedoras utilizado no presente estudo.  

As competências são expressas em três dimensões principais: individuais, 

grupais (também chamadas de funcionais) e organizacionais, sendo então possível 

considerar o nível individual e o nível coletivo, abarcando as duas últimas dimensões. 

Outros autores citam ainda competências mais amplas, como as de países que orientam 

os sistemas educacionais a partir da formação de competências do país (Fleury e Fleury, 

2001). De uma forma geral, os estudos sobre competências concentram-se na dimensão 

individual (Ruas, 2008) e a grande preocupação das organizações é como transpor as 

competências individuais (que são as aprendidas pelas pessoas) para as competências 
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organizacionais, apontada como uma problemática em estudos de competências, 

competências organizacionais e competências gerenciais.  

2.2 Aprendizagem e Desenvolvimento de competências 

A principal vantagem da abordagem por competências é a possibilidade de 

desenvolver alguns dos seus componentes, especialmente em se tratando dos 

conhecimentos e habilidades (Man, 2001; Man & Lau, 2005), através da aprendizagem 

formal ou informal e da experiência. Dessa maneira, as competências são resultados do 

processo de aprendizagem individual (Abbad, Loiola, Zerbini & Borges-Andrade, 

2013). 

A aprendizagem é um processo psicológico no nível do indivíduo, essencial em 

todas as etapas de desenvolvimento dos seres humanos. Esse processo é composto pela 

aquisição, manutenção e transferência de informações, capacidades e disposições. 

Ocorre através da interação com o ambiente, intermediada por processos fisiológicos e 

cognitivos de sensações, percepções, memorizações, codificações e armazenamento, na 

fase de aquisição e manutenção e de recuperação e geração de estímulos, na fase se 

recuperação e transferência de aprendizagem (Abbad, Loiola, Zerbini & Borges-

Andrade, 2013). A aprendizagem constitui uma mudança relativamente duradoura no 

comportamento do indivíduo, através de modificações em conhecimentos, habilidades 

ou atitudes anteriores (Pozo, 2002).   

O processo neural envolvido na aprendizagem leva à construção de memórias 

que mais tarde podem ser recuperadas, portanto, tudo aquilo que não é possível lembrar 

não foi aprendido (Fleury & Fleury, 2001). Esse processo pode ser fortalecido caso 

ocorra a retroalimentação no momento da geração de respostas:  se a mudança no 

ambiente for percebida pelo próprio indivíduo como relativa à atividade realizada, o 
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desempenho é confirmado, fortalecendo a aquisição e a repetição da capacidade, 

ficando mais disponível ao acesso do aprendiz (Abbad & Borges-Andrade, 2004) e 

denotando a importância do exercício prático do aprendizado para a sua consolidação. 

A exposição do trabalhador a diferentes contextos de trabalho que desafiem a 

aplicação, além de proporcionar o contato com matérias, informações e equipamentos 

necessários, pode aumentar a probabilidade de transferência do que foi aprendido a 

outros contextos similares ao da aprendizagem (Abbad e Borges-Andrade, 2004). Além 

disso, a emoção é um elemento importante associado à aprendizagem, regulando o 

aprendizado e a formação de memórias, fazendo-nos lembrar melhor daquilo que 

desperta afetos positivos (Fleury & Fleury, 2001). Ao mesmo tempo, atitudes, afetos, 

valores, crenças e habilidades psicomotoras são resultantes de processos de 

aprendizagem e condicionantes dos conteúdos aprendidos, regulando aquilo que é 

adquirido, retido ou transferido (Abbad, Loiola, Zerbini & Borges-Andrade, 2013). Do 

mesmo modo, a identidade do sujeito influencia os impulsos de aprendizagem e, por sua 

vez, também é influenciada e desenvolvida por aquilo que aprendemos no trabalho ou 

em outros contextos (Illeris, 2004).  

A partir dos modelos a respeito de aprendizagem geral e de aprendizagem no 

trabalho, um modelo heurístico foi proposto para entender a aprendizagem no ambiente 

do trabalho (Illeris, 2003, 2004). Esse modelo considera a aprendizagem no trabalho 

como resultado do encontro entre o ambiente da organização e os processos de 

aprendizagem desempenhados pelos trabalhadores. Esse ambiente de aprendizagem se 

traduziria em oportunidades de aprendizagem contidas nos ambientais sociais e 

materiais do contexto organizacional, que, por sua vez, seriam apreendidas de acordo 

com a dinâmica individual do trabalhador (como a motivação e as emoções), que o faz 

adquirir o conteúdo da aprendizagem. A influência ambiental na aprendizagem é 
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dividida em dois polos: o primeiro é o das condições técnicas necessárias para a 

aprendizagem, oferecidas pela organização, e o segundo a influência das relações 

sociais e culturais na aprendizagem. Contudo, o ambiente apenas oferece as 

oportunidades, a aprendizagem, por sua vez, ocorre através da interação do indivíduo 

com o ambiente. Dessa forma, toda aprendizagem é situada, ela ocorre em um contexto 

ou situação específica. 

É possível identificar três elementos principais para a aprendizagem no trabalho, 

de acordo com o modelo do referido autor: o aspecto dinâmico (motivação e emoções), 

o aspecto do conteúdo (CHA), em nível individual ou interno, e a interação social em 

nível social ou externo. A aprendizagem aconteceria, então, através da relação dinâmica 

entre esses três elementos, sendo ainda influenciada por elementos externos à 

organização. Esses elementos, por sua vez, influenciam a formação da identidade do 

sujeito no que diz respeito ao trabalho. Essa identidade seria o que o Illeris (2004) 

denomina de Identidade de trabalho, sendo uma identidade parcial do indivíduo, 

relacionada à experiência como indivíduos trabalhadores e que compõem uma 

comunidade de trabalho.  

As organizações de trabalho disseminam conhecimentos e tecnologias aos seus 

trabalhadores através de modelos, portais, boletins de comunicação, redes, ações de 

Treinamento, Desenvolvimento e Educação (TD&E), amizades pessoas, reuniões etc. A 

transmissão pode ser formal (ou induzida), através de instruções sistematicamente 

planejadas em TD&E, ou informal (ou natural), com ações e circunstâncias fora do 

contexto de TD&E, como tentativa e erro, imitação, observação, busca de ajuda 

interpessoal, conversas com pares e clientes, busca de materiais escritos e contatos 

informais com colegas, superiores, parceiros e fornecedores.  Essa aprendizagem pode 

ser ainda adquirida como resultado de comportamento próprio, comportamento de 
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outros membros da equipe, ouvindo histórias de companheiros de trabalho mais antigos, 

ou recebendo instruções de superiores. Conclui-se que diversas situações cotidianas 

podem proporcionar ou facilitar aprendizagens (Abbad & Borges-Andrade, 2004; 

Illeris, 2004; Abbad, Loiola, Zerbini & Borges-Andrade, 2013). 

Podemos encontrar que o principal espaço de aprendizagem nas organizações é o 

próprio ambiente de trabalho, sendo a aprendizagem das competências desempenhadas 

no trabalho resultante de características e capacidades individuais (de saber e querer 

fazer) e, especialmente, de condições ambientais favoráveis, criadas pela organização. A 

eficácia de uma aprendizagem pode ser medida pela melhora do desempenho no 

trabalho de forma durável. Já o ambiente é responsável pela durabilidade e transferência 

dessa aprendizagem, seja obtida por ações de TD&E, seja por desempenhos aprendidos 

de modo natural no ambiente de trabalho (Brandão, 2008). Dessa forma, o ponto de 

encontro entre o ambiente e o indivíduo em um contexto de trabalho é onde ocorre a 

prática, local onde a aprendizagem se desenvolve. Em outras palavras, a aprendizagem  

ocorreria através da prática no contexto do trabalho (Illeris, 2004). Na próxima seção, 

serão apresentadas as condições individuais e organizacionais que facilitam essa 

aprendizagem e, em especial, o papel da organização nesse processo. 

 

2.3 Suporte Organizacional à Aprendizagem 

As condições que auxiliam a aprendizagem são aqui apresentadas a partir da 

compilação realizada por Abbad e Borges-Andrade (2004) de estudos que se enquadram 

em cada uma delas: a do indivíduo e a da organização (Tabela 4). 

Tabela 4 
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Condições individuais e organizacionais de auxílio à aprendizagem 

Condições individuais Condições organizacionais 

Motivação 

Condição: interesse do indivíduo 

em aprender ou aplicar os novos 

aprendizados no trabalho, de acordo com 

objetivos pessoais de crescimento, 

atrelados ou não aos da organização. 

Classificação: 

- Motivação para aprender 

- Motivação para transferir 

 

b) Teoria da autoeficácia 

Condição: crença na própria 

capacidade em aprender e no sucesso em 

ações próprias construídas a partir das 

habilidades aprendidas. 

 

c) Estratégias de aprendizagem 

Condição: atividades exercidas 

pelo indivíduo com a finalidade de 

facilitar a aquisição, armazenagem e 

recuperação da informação aprendida. 

Classificação:  

- Estratégias cognitivas 

- Estratégias comportamentais 

- Estratégias autorreguladoras   

a) Suporte ao desempenho  

Condição: apoio e reconhecimento 

do desempenho exemplar 

b) Suporte psicossocial de 

transferência  

Condição: nível de apoio ao uso no 

trabalho dos novos CHAs 

Classificação: 

- Suporte material 

Disponibilidade, quantidade e 

qualidade de recursos e adequação do 

ambiente 

- Suporte psicossocial  

Apoio gerencial ao TD&E; Fatores 

situacionais de apoio e Consequências 

associadas ao uso de novos CHAs 

 

 

Nas condições individuais que facilitam a aprendizagem, ganham destaque a 

motivação para aprender e as estratégias de que os indivíduos se valem para o alcance 

do resultado (resultado de aprender), de forma a atender melhor as demandas e adequar-

se às exigências do contexto. É possível consultar mais informações sobre estratégias de 
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aprendizagem em Pantoja e Borges-Andrade (2009) e Zerbini (2007). Ao mesmo 

tempo, a percepção individual ou compartilhada quanto ao suporte que a organização 

oferece à aprendizagem parece estar relacionada ao desempenho exercido no trabalho, 

especialmente no que tange ao suporte psicossocial oferecido pelas primeiras. Abbad, 

Loiola, Zerbini e Borges-Andrade (2013) apontam para a existência de muitas 

evidências de que os ambientes organizacionais e as interações sociais podem favorecer 

ou dificultar a aprendizagem. Além disso, ações organizacionais, a fim de incentivar 

ambos estilos de aprendizagem (forma e informal), possuem importância estratégica 

quanto ao desenvolvimento pessoal e organizacional (Coelho Jr. & Borges-Andrade, 

2008). 

As ações de aprendizagem formal e os estudos referentes a elas costumam 

preencher mais espaço nas agendas de pesquisa, defendendo-se que, ao mesmo tempo 

que é destinada atenção à aprendizagem formal, são necessários apoio e estudos 

também sobre a aprendizagem informal, de forma a oportunizar uma aprendizagem 

contínua e incentivar a inovação e a criatividade no trabalho (Malcolm, Hodkonson & 

Colley, 2003).  A literatura aponta ainda a necessidade de pesquisar a relação entre o 

empreendimento do indivíduo em ações informais de aprendizagem no trabalho, a 

aquisição de competências e o seu impacto no desempenho (Coelho Jr. & Mourão, 

2011). 

O suporte à aprendizagem é de fundamental importância para a ocorrência da 

transferência e a aplicação do que é aprendido. Tal suporte é definido por Coelho Jr. 

(2004) como uma variável de “percepção, pelo indivíduo, do apoio psicossocial provido 

por seus pares, colegas e chefias à aprendizagem de novos conhecimentos e habilidades 

relacionados às tarefas do trabalho”.  Por outro lado, a falta de suporte psicossocial pode 
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restringir a expressão de competências no trabalho (Abbad, Coelho Jr., Freitas & Pilati, 

2006). 

Partindo do pressuposto de que os indivíduos aprendem o tempo todo de modo 

informal, a variável de suporte à aprendizagem informal permite a investigação do 

quanto a organização, os pares, os colegas e as chefias incentivam ou restringem as 

iniciativas de aprendizagem informal no trabalho, pautando-se na percepção do sujeito e 

visando investigar aquilo que não está relacionado às ações formais de aprendizagem 

(Coelho Jr. & Mourão, 2011). 

A variável suporte à aprendizagem é apresentada como um possível preditor 

para a aprendizagem informal (Coelho Jr. & Borges-Andrade, 2008; Coelho Jr. & 

Mourão, 2011), já que pesquisas citadas pelos autores  (Abbad, Pilati & Pantoja, 2003; 

Coelho Jr. & Borges-Andrade, 2008; Silva, 2008) apontam que o suporte à 

aprendizagem formal é o preditor de maior relevância para a aplicação do aprendizado 

no trabalho e a melhora do desempenho. Nessa direção, é destacado que essa relação 

também pode ocorrer em contextos de aprendizagem informal, já que ela também se 

expressaria em desempenho. 

Com o destaque que se dá ao ambiente de trabalho como principal espaço de 

aprendizagem nas organizações, embasam-se as nossas hipóteses de desenvolvimento 

de competências em ambientes de prática profissional (as empresas juniores).   

Tratamos até aqui sobre o empreendedorismo e a inserção da Psicologia nos 

estudos do campo (Capítulo 1) e sobre aprendizagem no trabalho e competências 

(Capítulo 2). Na próxima seção, serão apresentadas as competências empreendedoras 

que surgem como uma interseção dos dois campos de estudo (Figura 1). 
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Figura 1. Interseção entre empreendedorismo e competências..  

 

2.4 Competências empreendedoras  

Baseados nos estudos acerca de competências gerenciais de Boyatzis (1982), 

diversos autores surgiram utilizando o conceito de competências também no campo de 

estudos sobre o empreendedorismo e construindo um subcampo para as competências 

empreendedoras, que podem ser definidas como um conjunto de conhecimentos, 

habilidades, características, atitudes, motivações ou direcionamentos que podem 

contribuir para o pensamento ou a ação efetiva do negócio (Snell & Lau, 1994) e que 

permitem a um indivíduo imprimir ações e estratégias na criação de valor para a 

sociedade (Antonello, 2005). 

É interessante observar que David McClelland estudou as competências e o 

empreendedorismo separadamente, sendo pioneiro em ambas, mas sem elaborar um 

modelo teórico relacionando os dois conceitos, o que foi realizado mais tarde por 

autores como Adam e Chell (1993), que propuseram quatro domínios de competências 

gerenciais para empreendedores, baseados em áreas funcionais da organização, e 

Thompson, Stuart e Lindsay (1996), que identificaram sete domínios de grupos de 

competências necessárias para empreendedores, organizando-os hierarquicamente a 
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partir de estudos com altos executivos. Os estudos nesse período a respeito de 

competências empreendedoras ainda estavam muito atrelados às competências 

gerenciais (Durkan, Harrison, Lindsay & Thompson, 1993; Gasse, d'Amboise, Simard 

& Lasker, 1997; Martin & Staines, 1994), o que se justifica pela frequência com que o 

próprio empreendedor gerencia a empresa fundada por ele (Man, 2001). 

Os estudos sobre competências empreendedoras foram iniciados 

internacionalmente ao final da década 1980 e ganharam força na década de 1990, 

chegando na década seguinte no Brasil (nos anos 2000). Podemos encontrar estudos 

brasileiros acerca de competências empreendedoras com dirigentes de empresas 

graduadas pelo sistema de incubação (Júnior, Guerra, Oliveira & Alves, 2006); 

dirigentes de empresas de médio e grande porte e altos executivos (Mello, Leão & 

Júnior, 2006; Dias & Souza Neto, 2009); profissionais que empreenderam em serviços 

da área, como fisioterapeutas (Pardini, Brandão & Souki, 2008); proprietários de hotéis 

(Honma & Teixeira, 2011) e de competências empreendedoras no ambiente de trabalho, 

conhecidas como intraempreendedorismo (Barini Filho & Cardoso, 2003; Zampier, 

Takahashi & Teixeira, 2011). 

De uma forma geral, os estudos brasileiros adotam metodologias qualitativas, 

confirmado por Zampier, Takahashi e Fernandes (2012), ao apresentarem os estudos 

nacionais. Uma exceção encontrada foi o trabalho de Alvim e Loiola (2010), que 

utilizou metodologia quantitativa para elaborar e validar uma escala de avaliação em 

profundidade das competências empreendedoras dos participantes do programa 

Empretec/SEBRAE.  

A revisão de literatura permitiu identificar dois principais modelos teóricos de 

competências empreendedoras utilizadas no Brasil: Cooley (1990) e Man e Lau (2000), 
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sendo que o segundo é o mais utilizado, com dados convergentes com a revisão de 

Zampier, Takahashi e Fernandes (2012).  

O modelo de Cooley (1990) foi elaborado baseado nos estudos de McClelland 

sobre comportamentos e características pessoais que são determinantes para o sucesso 

do empreendedor. A partir disso, definiu-se uma tipologia com 10 categorias de 

competências empreendedoras: Busca de oportunidade e iniciativa, Persistência, 

Comprometimento, Exigência de qualidade e Eficiência, Correr riscos calculados, 

Estabelecimento de metas, Busca de informações, Planejamento e monitoramento 

sistemáticos, Persuasão e rede de contatos e Independência e Autoconfiança. Esse 

modelo é utilizado especialmente em programas do SEBRAE, como o estudo de Alvim 

e Loiola (2010). 

O modelo de Man e Lau (2000) foi construído a partir de pesquisas empíricas 

realizadas por eles e por colaboradores nas décadas de 1990 e 2000, com base no 

comportamento observável de empreendedores e empresários, resultando em seis 

dimensões que abarcam as competências identificadas: de oportunidade, de 

relacionamento, conceituais, de organização, estratégicas e de comprometimento.  

Alguns estudos utilizam-se ainda de uma dimensão de Equilíbrio Pessoal 

acrescida por Mello, Leão e Júnior (2006) às dimensões do modelo do Man e Lau, por 

identificarem a sua incidência através da pesquisa com os dirigentes de empresas 

brasileiras de médio e grande porte. Por fim, estudos que não utilizam modelos de 

competências empreendedoras, embasando seus trabalhos em abordagens originais da 

competência, como Zampier, Takahashi e Teixeira (2011), fazem uso dos conceitos de 

autores franceses da competência, mais especialmente Zarifian e Le Boterf.  
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Apesar da predominância de pesquisas brasileiras utilizando o modelo de Man e 

Lau com metodologia qualitativa, tanto o modelo quanto a própria abordagem por 

competências permitem a realização de pesquisas multimétodos, seja utilizando 

estratégias mistas, seja fazendo uso de apenas de uma (Man, 2001). Baseado nisso, Man 

elaborou um questionário a partir de entrevistas exploratórias realizadas com 

empresários do setor de serviços de Hong Kong, a fim de analisar, em uma segunda 

etapa, as competências empreendedoras expressas por eles, a partir de uma amostra 

maior de empresários.  

A abordagem usada em tal modelo pauta-se em uma perspectiva 

comportamental e processual de competências, ao passo que assume que é necessária a 

posse de conhecimentos, habilidades e atitudes associadas à postura de empreendedores 

para o alcance de um alto desempenho. Porém, a mera “posse” de tais competências não 

necessariamente torna uma pessoa competente. Essas competências podem somente ser 

demonstradas na ação (Man, 2001), definição que se aproxima de uma proposta 

integradora de competências. Além disso, é processual por ser um fenômeno com uma 

natureza dinâmica. 

A partir da ideia de Bird (1988) e Man (2001) de as atividades do empreendedor 

estarem relacionadas tanto ao nascimento quanto à sobrevivência e/ou crescimento do 

empreendimento e da relação das competências empreendedoras com esses três 

estágios, o modelo proposto pelos autores busca abarcar seis dimensões: competências 

de oportunidade, competências de relacionamento, competências conceituais, 

competências de organização, competências estratégicas  e  competências de 

comprometimento. As dimensões são explanadas na Tabela 5. 

Tabela 5 
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Dimensões de competências e seus focos comportamentais 

Dimensão de competências Foco comportamental 

Competências de oportunidade Competências relacionadas ao reconhecimento 

de oportunidades de mercados através de 

diferentes formas. 

Competências de organização Competências relacionadas à organização de 

diferentes recursos internos e externos: 

humanos, físicos, financeiros e tecnológicos. 

Competências de relacionamento Competências relacionadas às interações 

baseadas nos relacionamentos entre indivíduos 

e indivíduos e grupos. 

Competências estratégicas Competências relacionadas à escolha, avaliação 

e implementação das estratégias na empresa. 

Competências de comprometimento Competências que levam o empreendedor a 

seguir em frente com o negócio. 

Competências conceituais  Competências relacionadas a diferentes 

habilidades conceituais que estão refletidas no 

comportamento do empreendedor. 

Fonte: Man (2001) 

A fim de subsidiar a discussão dos resultados, a partir da investigação das 

competências empreendedoras entre estudantes universitários brasileiros que participam 

de empresas juniores, a seção seguinte tratará sobre o conceito de empresa júnior, um 

breve histórico do movimento empresa júnior (MEJ), o cenário atual do movimento no 

Brasil e trabalhos realizados com empresários juniores no Brasil.  
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CAPÍTULO 3 

MOVIMENTO EMPRESA JÚNIOR NO BRASIL 

 

A Brasil Júnior (Federação das Empresas Juniores no Brasil), que tem como 

finalidade a representação do movimento em nível nacional, apresenta, através do 

Conceito Nacional de Empresa Júnior (CNEJ), a seguinte definição de empresa júnior: 

As empresas juniores são constituídas pela união de alunos matriculados em 

cursos de graduação em instituições de ensino superior, organizados em uma 

associação civil com o intuito de realizar projetos e serviços que contribuam 

para o desenvolvimento do país e de formar profissionais capacitados e 

comprometidos com esse objetivo (Brasil Júnior, 2007, p. 1). 

No DNA Júnior (Brasil Júnior, 2012a), são ainda apresentadas duas definições, 

uma formal, destinada a apresentações e comunicações formais com instituições, e outra 

informal, para outros usos necessários (como comunicação para estudantes e usos 

internos). A primeira contém as informações necessárias para enquadrar a organização 

no escopo de uma empresa júnior (de forma que iniciativas que não seguem essas 

características não sejam assim nomeadas), quais sejam: a empresa júnior é uma 

associação civil, contendo um objetivo comum e bem definido, caracterizando-se como 

um grupo formado e gerido exclusivamente por estudantes da graduação e devendo ser 

considerada autônoma, sem sofrer intervenções externas na sua gestão. No entanto, é 

ressaltada a importância da orientação de professores e/ou profissionais na elaboração 

dos projetos e no acompanhamento da produção intelectual de forma geral. Outro ponto 

bastante frisado pelo movimento empresa júnior e que consta nessa definição é o caráter 

sem fins econômicos, sendo toda a receita oriunda dos projetos reinvestida na própria 
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empresa júnior, podendo, entretanto, reembolsar membros por gastos com atividades da 

empresa e investimento na formação. 

Informalmente, a principal característica da empresa júnior destacada na 

segunda definição é o funcionamento como um grande laboratório prático do 

conhecimento técnico e em gestão empresarial, em que, devido à autonomia na gestão, 

os estudantes usufruem de liberdade para pensar e elaborar todos os processos da 

empresa, permitindo assim soluções criativas e pouco burocráticas.  

A primeira empresa júnior surge em 1967, na França, a partir de um grupo de 

graduandos de uma Instituição de Ensino que tinha como objetivo complementar a 

formação através da aplicação prática de conhecimentos teóricos e técnicos ainda 

durante o curso. A expansão do movimento se deu pela Europa nas décadas seguintes, 

possibilitando a criação, em 1990, da Confederação Europeia de Empresas Juniores. O 

movimento aporta no Brasil ao final da década de 1980, sendo a primeira empresa 

júnior criada no ano de 1987 e a primeira Federação estadual, a Federação de Empresas 

Juniores de São Paulo, em 1990 (Brasil Júnior, 2012a).  

Atualmente, o Brasil é o país que conta com o maior número de estudantes 

universitários vinculados, com uma estimativa de 27.800 empresários juniores 

distribuídos em 1.120 empresas juniores em 14 federações, representando 13 Estados e 

o Distrito Federal (Brasil Júnior, 2010). O último Censo e Identidade realizado em 

2012, que tem o objetivo de mensurar o tamanho do movimento empresa júnior e de 

traçar o perfil das empresas e empresários juniores no país, obteve o maior número de 

respondentes dos últimos anos, com a participação de 7.785 empresários juniores e 365 

empresas juniores. O número de Estados que possuem empresas juniores aumentou para 
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23, incluindo Estados federados ou não (que exista ou não Federação) (Brasil Júnior, 

2012b). 

Além da definição oficial do movimento, o CNEJ apresenta a finalidade das 

empresas juniores, a partir de três objetivos principais, tratando de temáticas como: a 

formação profissional, a realização de projetos e o fomento do empreendedorismo. Os 

dois primeiros objetivos são:  

I – Desenvolver profissionalmente as pessoas que compõem o quadro social por 

meio da vivência empresarial, realizando projetos e serviços na área de atuação 

do(s) curso(s) de graduação ao(s) qual(is) a empresa júnior for vinculada (Brasil 

Júnior, 2007, p. 1); 

II – Realizar projetos e/ou serviços preferencialmente para micro e pequenas 

empresas e terceiro setor, nacionais, em funcionamento ou em fase de abertura, 

ou pessoas físicas, visando ao desenvolvimento da sociedade (Brasil Júnior, 

2007, p. 2). 

É possível observar que o principal objetivo das empresas juniores é o 

desenvolvimento profissional dos seus membros. O desenvolvimento profissional, a 

aprendizagem e as competências são as temáticas mais estudadas na literatura nacional 

sobre empresas juniores, com indícios de que a prática nesse contexto influencia o 

desenvolvimento dos membros (Campos, 2012; Cesconeto, Nunes & Neto, 2012; 

Lautenschlager, 2009; Lima & Cantarolli, 2010; Zaccarelli, 2011; Ziliotto & Berti, 

2012). Os dois objetivos expressam ainda que essa formação ocorre principalmente em 

decorrência da vivência empresarial e da prática, através da realização de projetos e 

serviços. A esse respeito, Brandão (2008) sugere que o principal espaço de 

aprendizagem nas organizações é o próprio ambiente de trabalho.  
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 A transferência de conhecimentos em uma empresa júnior pode ocorrer 

principalmente em três vias: através de experiências práticas no mercado e na 

elaboração e condução de projetos para atender aos serviços, da experiência prática com 

a administração da empresa júnior e da relação entre as empresas juniores, que 

possibilita um constante intercâmbio de informações, por meio de estruturas 

representativas estaduais e nacionais e de eventos locais, regionais ou nacionais (Matos, 

1997). 

O terceiro objetivo apresentado pelo CNEJ é “III – Fomentar o 

empreendedorismo de seus associados” (Brasil Júnior, 2007, p. 2). A escolha desse 

público se dá não somente pela possibilidade de formação dos estudantes, mas também 

pelo fato de a empresa júnior funcionar como um empreendimento no qual são 

realizadas atividades de fundação, de sobrevivência e de crescimento de uma empresa, 

estágios que, segundo Man (2001), justificam o fato de o dirigente da empresa ser 

considerado um empreendedor. Como já foi apresentado, as empresas juniores 

possibilitam o desenvolvimento de competências, realizado principalmente através da 

prática e que uma das práticas do empresário júnior são as atividades relacionadas à 

gestão e ao empreendimento, supõe-se que podem ser desenvolvidas ou aprimoradas 

competências empreendedoras, já que um dos objetivos do movimento é o fomento ao 

empreendedorismo. 

Conclui-se que os três objetivos estão interligados, à medida que a formação 

profissional é o objetivo principal do movimento (Finalidade I). Essa formação é 

possível, primordialmente, pela prática através da execução de projetos e serviços 

(Finalidade II) e que influencia, ainda, a relação dos jovens com o empreendedorismo já 

que são os responsáveis pela empresa (Finalidade III). 
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A formação nas empresas juniores é oportunizada especialmente pelo 

desenvolvimento de competências, capacidade empreendedora, formação diferenciada, 

networking e empregabilidade, proporcionando a aquisição de competências necessárias 

em qualquer contexto de atuação (como pró-atividade, comprometimento com 

resultados e acordos, trabalho em equipe e relacionamento interpessoal) e de 

competências especialmente necessárias para o empreendedorismo, as quais se 

aproximam mais das competências empreendedoras (como liderança, orientação e 

gestão de conflitos, gestão do negócio e comunicação oral e escrita efetiva). Essas 

competências são desenvolvidas pelos estudantes através da realização dos projetos e da 

execução das tarefas da empresa júnior (Campos, Abbad, Zeitouni & Negreiros, 2014), 

além de outras experiências práticas laborais e do relacionamento com colegas e 

clientes, tornando-se um ambiente de desenvolvimento de competências (Santos, Jesus, 

Silva, Silva & Franco, 2013). Também é de se observar que a flexibilidade e a 

autonomia possibilitadas pela empresa júnior, assim como o trabalho direto com a 

gestão da empresa, favorecem o comportamento empreendedor e podem desenvolver o 

“espírito empreendedor” e a liderança (Souza, 2002). 

A opção “Abrir o próprio negócio” foi a terceira mais escolhida (28%) no 

Relatório do Censo e Identidade de 2012 (Brasil Júnior, 2012b), quando questionado 

aos empresários juniores sobre o que pretendem fazer ao término da passagem pelo 

MEJ, ficando atrás de “Trabalhar em empresas” e “Fazer Intercâmbio”. Se 

considerarmos que o intercâmbio é uma atividade formativa e que pode ser realizada 

ainda durante a graduação, “abrir o próprio negócio” seria a segunda pretensão em 

termos profissionais.  

Essa mesma pergunta foi feita no Relatório Censo e Identidade de 2014 (Brasil 

Júnior, 2014). Nesse relatório, tal pergunta não permitiu a escolha de mais de uma 
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alternativa, obrigando os respondentes a escolherem aquela que mais se adequasse às 

suas pretensões. Dessa vez, a porcentagem de indecisos foi a mais alta, com 35,7% das 

intenções, sendo “Abrir o próprio negócio” a segunda escolha entre os que estão 

decididos quanto às suas escolhas profissionais (18,5%), conforme pode ser verificado 

na Figura 2. A presente pesquisa possibilitará investigar mais profundamente as 

competências empreendedoras e a intenção de empreender, de forma a explicitar e 

discutir a formação empreendedora dos estudantes. 

 

 

Figura 2. Trabalho após o MEJ no relatório C&I de 2014. Fonte: Brasil Júnior (2014) 

 

Quanto à revisão de literatura, foram utilizados os termos “Junior enterprises”, 

“Junior enterprise”, “Empresa júnior” e “Empresas juniores”, a fim de resgatar o maior 

número possível de trabalhos nacional e internacionalmente. No contexto nacional, 

podemos encontrar estudos sobre a integração entre teoria e prática na empresa júnior 

(Peres, Carvalho & Hashimoto, 2004; Souza, s.d), modelos e práticas em gestão 

(Bettoni, Silveira & Silva, 2011; Feldhaus, Pereira & Neto, 2012), comportamento de 

busca e uso da informação (Brum & Barbos, 2009), significações culturais (Carrieri & 

Pimentel, 2005) e relação entre valores pessoais e comprometimento organizacional 
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(Rodrigues, Vieira, Ribas, Arruda & Catarina, 2010), além dos trabalhos sobre 

desenvolvimento profissional, aprendizagem e competências referenciadas 

anteriormente. Não foram encontrados resultados significativos em estudos 

internacionais. Essa insuficiência de trabalhos internacionais sobre empresas juniores é 

apontada também por Zaccarelli (2011). 

No caso do Brasil, esses resultados podem ser explicados pela popularização e 

alto número de empresas juniores no país, o que leva ao surgimento e aumento do 

interesse por estudos nesse contexto. O aporte no Brasil ao final da década de 1980 

explica a atualidade das pesquisas, sendo a primeira publicação brasileira a de Matos 

(1997), que explana o conceito, o funcionamento, a história e outros aspectos do 

movimento empresa júnior no Brasil e no Mundo. Além disso, não foram encontrados 

trabalhos relacionando às empresas juniores (o suporte à aprendizagem oferecido por 

elas) e às competências empreendedoras. 

A partir do exposto a respeito do empreendedorismo, das competências e das 

empresas juniores, serão apresentados no capítulo seguinte o modelo de pesquisa 

utilizado, os procedimentos de coleta e análise de dados, além da caracterização dos 

participantes da pesquisa. 
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CAPÍTULO 4 

MÉTODO 

 

4.1. Modelo de pesquisa 

Neste estudo, adotamos uma definição mais global de empreendedorismo, 

segundo a qual essa iniciativa seria qualquer tentativa de criação de um novo negócio ou 

empreendimento, ou simplesmente a criação de organizações (Gartner, 1989; Dolabela, 

1999; GEM, 2010). Com base nessa definição, a diferença entre empreendedor e não 

empreendedor estaria na abertura ou não do negócio (Gartner, 1989), ao passo que a 

diferenciação entre empreendedor e empresário corresponderia à realização de novas 

combinações (os empreendimentos), como tarefa do primeiro, e à manutenção das 

rotinas administrativas (gestão da empresa), como função do segundo (Schumpeter, 

1982). 

Essa opção se deu de modo a enfatizar a ação do indivíduo de abrir um negócio 

sem ater-se a características de personalidade (como autoeficácia e capacidade de lidar 

com o risco), ou a características do negócio (como inovação), porém, considerando-as 

como aspectos importantes de um empreendedor e/ou empreendimento. Ao mesmo 

tempo, essa definição permite-nos focar naqueles que de fato pretendem abrir um 

negócio (excluindo, assim, os estudantes que visam fazer outras atividades após a 

graduação).  

O Modelo de Competências Empreendedoras utilizado neste estudo é o de Man 

e Lau (2000), explanado na seção 2.3. Esses autores utilizam uma definição de 

competências que se aproxima de uma perspectiva integradora, na medida em que 
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defendem que a mera “posse” de competências não faz, necessariamente, uma pessoa 

ser competente, tendo em vista que estas somente se revelam por meio da ação. 

Utilizou-se do modelo teórico de competências empreendedoras de Man e Lau (2000) 

especialmente por se apresentar como o mais completo em relação aos objetivos do 

estudo e em virtude do conceito que os autores utilizam acerca de competências como 

características pertencentes ao indivíduo e colocadas em ação. 

A mensuração da influência das empresas juniores nas competências 

empreendedoras é operacionalizada por meio do tamanho (mensurado através do 

número de membros e da média de projetos desenvolvidos por ano), da área de atuação 

e do tempo de existência da empresa júnior. Supõe-se que as empresas maiores e mais 

antigas possuem uma maior estrutura e experiência, que podem facilitar o 

desenvolvimento de competências empreendedoras – variáveis resumidas neste texto 

como “Características da empresa júnior”.  

O suporte organizacional à aprendizagem oferecido pelas empresas juniores 

também é colocado como uma influência proveniente da empresa para o 

desenvolvimento das competências. Esse suporte é considerado aqui como a variável de 

“percepção, pelo indivíduo, do apoio psicossocial provido por seus pares, colegas e 

chefias à aprendizagem de novos conhecimentos e habilidades relacionados às tarefas 

do trabalho” (Coelho Jr., 2004). Trata-se, pois, de uma medida de autorrelato, baseada 

na avaliação do participante sobre o suporte que julga receber da EJ à qual está 

vinculado.  

Adicionalmente, com o destaque que se dá ao ambiente de trabalho como 

principal espaço de aprendizagem nas organizações (Illeris, 2004; Brandão, 2008), 
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embasam-se as nossas hipóteses de desenvolvimento de competências em ambientes de 

prática profissional (as empresas juniores).   

Além disso, acredita-se que variáveis sociodemográficas, variáveis relativas à 

experiência na empresa júnior (como cargos ocupados, tempo de participação e 

contribuição na fundação da empresa), dedicação às atividades da empresa (como a 

carga horária semanal dedica ao trabalho) e envolvimento com o MEJ (mensurado a 

partir do envolvimento com a Federação), aqui denominadas de “Características dos 

empresários juniores”, também exerçam influência no desenvolvimento das 

competências empreendedoras, configurando-se como características contextuais 

facilitadoras e ações do empresário que geram aprendizado no ambiente de trabalho.  

O modelo de pesquisa proposto neste estudo está ilustrado na Figura 3. De 

acordo com esse modelo, o suporte organizacional oferecido pelas empresas juniores e 

as características do empresário júnior e da empresa júnior influenciariam as 

competências empreendedoras percebidas pelos empresários juniores no momento da 

pesquisa. 

 

Figura 3. Modelo de Pesquisa. 
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Todas as variáveis consideradas no modelo são oriundas, principalmente, de 

perspectivas cognitivas fundamentadas na ação, as quais focam na investigação da ação 

do indivíduo (competências) e no modo como o contexto oferece subsídios para essa 

ação (no caso do suporte organizacional). Nessa direção, a investigação das variáveis 

deve ocorrer através da análise da ação do indivíduo. Os questionários utilizados – 

convergentes com essa perspectiva – serão ilustrados na seção 4.3, referente a 

Instrumentos e Procedimentos de Coleta de Dados. 

De acordo com o modelo de pesquisa elucidado, o objetivo geral proposto por 

este estudo foi investigar o desenvolvimento de competências empreendedoras de 

estudantes universitários participantes do movimento empresa júnior no Brasil. 

Especificamente, objetivou-se:  

a) Identificar evidências de validade do Inventário de Competências 

Empreendedoras de Man para empresários juniores brasileiros; 

b) Confirmar evidências de validade da Escala de Suporte à Aprendizagem 

Informal no Trabalho para empresários juniores brasileiros; 

c) Identificar as características dos empresários juniores e das empresas 

juniores preditoras de competências empreendedoras; 

d) Investigar a influência do suporte organizacional à aprendizagem no 

desenvolvimento de competências empreendedoras. 

 

 

 



57 
 

4.2 Participantes  

A população desta pesquisa corresponde aos estudantes universitários que 

participam de empresas juniores no Brasil, abarcando todas as regiões do país que 

possuem empresas juniores federadas ou não federadas. Estima-se que existam, 

aproximadamente, 1.120 EJs no Brasil, das quais 365 responderam ao penúltimo Censo 

e Identidade (2012b). Do mesmo modo, estimam-se, aproximadamente, 27.800 

empresários juniores, dos quais 7.785 responderam ao Censo, estando distribuídos nas 

cinco regiões do país. O Sudeste é a região com maior porcentagem (51,4%), enquanto 

o Norte é indicado com a menor (2,7%). As regiões Sul, Nordeste e Centro-Oeste 

representam, respectivamente, 18,3%, 17,7% e 9,9% dos empresários juniores no Brasil, 

sendo os Estados de Minas Gerais, Paraná e São Paulo considerados os de maior 

concentração. 

Na presente pesquisa, o número total de entradas no survey online foi de 1.456 

questionários. Após a eliminação dos questionários incompletos (490), dos “pós-

juniores”, ou seja, de egressos de empresas juniores (142) (portanto, não membros 

dessas empresas no momento da pesquisa – critério de inclusão), missings (seis) e 

outliers multivariados (22), chegou-se ao número de 796 participantes.  

A amostra foi constituída por 421 pessoas do sexo feminino (53%), sendo as 

demais do sexo masculino, com idade média de 20,5 anos (DP = 2,2). A região 

brasileira com maior representação corresponde ao Sudeste, com 42,1%, seguida pelo 

Nordeste (24,5%), Centro-Oeste (16,3%), Sul (14,9%) e, por último, a região Norte 

(2,1%). Houve participantes de todos os Estados brasileiros, além do Distrito Federal, 

excetuando-se os Estados do Acre e Roraima. As quantidades de participantes por 

Estado estão listadas na Tabela 6. 
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Tabela 6 

Quantidade de participantes por Estado 

Estado Quantidade Porcentagem 

Alagoas 14 1,8% 

Amapá 7 0,9% 

Amazonas 2 0,3% 

Bahia 74 9,3% 

Ceará 23 2,9% 

Distrito Federal 109 13,7% 

Espírito Santo 33 4,1% 

Goiás 16 2,0% 

Maranhão 5 0,6% 

Mato Grosso 4 0,5% 

Mato Grosso do Sul 1 0,1% 

Minas Gerais 127 16,0% 

Pará 4 0,5% 

Paraíba 27 3,4% 

Paraná 53 6,7% 

Pernambuco 17 2,1% 

Piauí 3 0,4% 

Rio de Janeiro 68 8,5% 

Rio Grande do Norte 20 2,5% 

Rio Grande do Sul 30 3,8% 

Rondônia 3 0,4% 

Santa Catarina 36 4,5% 

São Paulo 107 13,4% 

Sergipe 12 1,5% 

Tocantins 1 0,1% 

Total 796 100% 

 

Quanto à formação de nível superior, mais da metade dos participantes (70%) 

declarou que estuda em uma Instituição de Ensino Superior (IES) de natureza Pública 
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Federal, seguida por 22,2% dos participantes, que fazem curso em uma IES Pública 

Estadual, e 7,7%, que estudam em uma IES de natureza Privada. Para mensurar a etapa 

do curso de graduação que os empresários cursavam no momento da pesquisa, a 

duração do curso foi dividida em três etapas: início do curso, meio do curso e final do 

curso, além da opção de graduados (Alternativa: “Já sou formado”).  

Os estudantes estão assim organizados: 50% disseram que estão no meio, 29,5% 

no início e 19,7% no final do curso da graduação. Menos de 1% se declarou como 

graduados e empresários juniores ao mesmo tempo, os demais graduados afirmaram ser 

“pós-juniores” e, portanto, foram excluídos da amostra, não estando representados nessa 

porcentagem. Por último, os cursos de graduação com maior representação são: 

Administração (21,2%), Engenharia de Produção (10,4%), Psicologia e Engenharia 

Civil (5,4% cada um). As quantidades de participantes por cursos da graduação estão 

listadas na Tabela 7. 

Tabela 7 

Quantidade de participantes por curso de graduação 

Curso Quantidade Porcentagem 

Administração 169 21,3% 

Psicologia 43 5,4% 

Engenharia de Produção 83 10,4% 

Comunicação Social (Jornal e 

Publicidade) 

33 4,1% 

Desing 15 1,9% 

Engenharia Civil 43 5,4% 

Arquitetura e Urbanismo 12 1,5% 

Engenharia Química 27 3,4% 

Engenharia Ambiental, Agrícola e/ou 

Sanitária 

42 5,3% 
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Engenharia Elétrica 20 2,5% 

Engenharia Mecânica 16 2,0% 

Ciências da Computação 20 2,5% 

Sistemas de Informação 18 2,3% 

Ciências Contábeis 20 2,5% 

Economia 28 3,5% 

Estatística 17 2,1% 

Relações Internacionais 19 2,4% 

Direito 10 1,3% 

Ciência Política 14 1,8% 

Secretariado Executivo 16 2,0% 

Outras Engenharias 43 5,4% 

Cursos das Ciências Biológicas e da 

Saúde 

26 3,3% 

Cursos das Ciências Exatas e da Terra 34 4,3% 

Cursos de Tecnologia 7 0,9% 

Outros Cursos 20 2,5% 

Total 795 100 

 

Os cursos com porcentagem muito baixa ou que se assimilavam entre si foram 

inseridos em categorias mais amplas, como é o caso de: Outras Engenharias, Cursos das 

Ciências Biológicas e da Saúde, Cursos das Ciências Exatas e da Terra e Cursos de 

Tecnologia.   

 

4.3 Instrumentos e Procedimentos de Coleta de Dados 

Para a realização da pesquisa e da coleta de dados, foi estabelecido um contato 

com a Brasil Júnior (representante nacional do movimento) e com as Federações de 

cada Estado, a fim de obter dados demográficos das empresas juniores e dos 
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empresários juniores do Brasil e de facilitar a divulgação do questionário para os 

membros das empresas juniores federadas de todo o país no formato online.  

Os dados foram coletados no formato de survey online. Primeiramente, os 

pesquisadores contataram a Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil 

Júnior) e as federações de cada Estado, com o intuito de solicitar o engajamento na 

pesquisa. Em caso afirmativo, era enviado o link do questionário online para que fosse 

retransmitido aos membros. Em paralelo, foram também acessados, de forma direta, 

membros de empresas juniores cujos contatos puderam ser obtidos em websites, mailing 

lists ou outras formas públicas. Com relação a esses últimos, utilizou-se a estratégia 

“bola de neve”. 

Permanentemente, após os envios, os pesquisadores monitoravam as taxas de 

respostas, visando garantir a presença de membros de todos os Estados da Federação, 

embora a amostragem tenha sido realizada por conveniência – adesão livre de 

respondentes que se encaixavam no perfil (estar, no momento da pesquisa, vinculado a 

uma empresa júnior) e que desejam responder ao questionário (conveniência). 

Dessa forma, inicialmente, foi almejada uma amostra com um número mínimo 

de 450 empresários juniores, respeitando a recomendação de 5 a 10 respondentes por 

variável do questionário (Hair, Anderson, Tatham & Black, 2005), comportando os 

itens dos questionários de Competências Empreendedoras, de Intenção de empreender e 

a Escala de Suporte à Aprendizagem Informal no Trabalho.  

Foi utilizado um questionário do tipo survey, com quatro dimensões: 

a) Dados sociodemográficos e contextuais; 

b) Dados do empresário júnior e da empresa júnior; 
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c) Suporte organizacional à aprendizagem;  

d) Competências empreendedoras; 

Como apresentado na seção 4.1 sobre o Modelo de Pesquisa, as bases teóricas 

utilizadas nesta pesquisa são provenientes de bases comportamentais. Desse modo, a 

fim de convergir com essa perspectiva, a investigação ocorreu através da análise da ação 

do indivíduo e os instrumentos utilizados estão ilustrados na Tabela 8 e serão detalhados 

a seguir. 

Tabela 8 

Variáveis e instrumentos 

Variável Instrumento Autor Composição 

Competências  

empreendedoras 

Inventário de 

competências 

empreendedoras 

Man (2001), 

adaptado por 

Carvalho (2004) 

40 itens listando atividades 

relacionadas com a abertura 

ou desenvolvimento de um 

negócio a fim de avaliar as 

seis dimensões de 

competências 

empreendedoras definidas 

por Man e Lau (2000) 

Suporte  

Organizacional 

Suporte 

Organizacional à 

Aprendizagem 

Informal no 

Trabalho 

Coelho Jr. (2004), 

revalidada por 

Coelho Jr. & 

Borges-Andrade, 

2008 

31 questões sobre a 

percepção do indivíduo 

quanto ao suporte à 

aprendizagem oferecido 

pela empresa, pelo superior 

e pelos pares 

 

As duas primeiras dimensões foram elaboradas de acordo com as variáveis 

independentes, identificadas na literatura como relacionadas ao constructo, e a fim de 

abarcar dados que caracterizem a população e o contexto. Essas duas dimensões 

englobam variáveis sociodemográficas; contextuais (formação, local de origem); da 

empresa júnior (tamanho da empresa, área de atuação, realização de projetos); 

relacionadas à experiência (cargos ocupados, tempo de participação, contribuição com a 
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fundação da empresa); atividades (natureza das atividades desenvolvidas) na EJ; e 

relações e envolvimento com o MEJ (participação em eventos, participação em 

Federações e confederação). A pertinência de tais variáveis foi avaliada no pré-teste. 

A terceira dimensão (dimensão C) diz respeito à influência exercida pelas 

empresas juniores na formação dos membros. Essa influência é percebida aqui com o 

suporte organizacional, que é oferecido aos membros e ao ambiente organizacional para 

que a aprendizagem seja facilitada. A Escala de Suporte à Aprendizagem foi elaborada e 

validada de forma exploratória por estudos anteriores (Coelho Jr., 2004; Coelho Jr., 

Abbad & Todeschini, 2005), revalidada para uso em ambientes de aprendizagem 

informal (Coelho Jr. & Borges-Andrade, 2008) e, por fim, adaptada e validada para ser 

utilizada com empresários juniores no Brasil (Bezerra & Borges-Andrade, no prelo). 

Está sendo utilizada a versão revalidada do questionário e adaptada para empresários 

juniores. A escala é composta por 31 itens, com base nos quais é possível identificar a 

percepção do indivíduo quanto ao suporte à aprendizagem em sua unidade de trabalho, 

o suporte provido por seus chefes e superiores e o provido por colegas e pares. 

Para a dimensão seguinte (dimensão D), foi empregado o instrumento Man 

(2001), adaptado por Carvalho (2004) para o português de Portugal, para ser utilizado 

com estudantes universitários. Tal adaptação resultou em uma redução de 53 para 40 

questões e permaneceu abarcando as seis dimensões de competências empreendedoras 

embasadas no modelo de Man e Lau (2000), sendo elas: as competências de 

oportunidade (itens 1 a 4), as competências de relacionamento (itens 5 a 10), as 

competências conceituais (itens 11 a 17), as competências de organização (itens 18 a 

27), as competências estratégicas (itens 28 a 36) e as competências de 

comprometimento (itens 37 a 40). Para ser utilizado nesta pesquisa, o questionário 

passou por uma adequação semântica do português de Portugal para o português do 
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Brasil e por uma adaptação cultural para o contexto brasileiro. Todas as versões 

adaptadas dos questionários se encontram no Apêndice A desta dissertação. 

 

4.3.1. Adaptação dos instrumentos 

Para a utilização dos instrumentos de Carvalho (2004) no Brasil, foi necessário 

um processo de adaptação cultural para o contexto brasileiro. Beaton, Bombardier, 

Guillemin e Ferraz (2000) sintetizam as diretrizes em um formato de guia para a 

adaptação tanto do idioma quanto do contexto no qual será conduzida a coleta de dados, 

de forma a assegurar a validade do instrumento nas diferentes localidades.  

A adaptação transcultural pode variar de um cenário em que o instrumento será 

utilizado com imigrantes no próprio país para um extremo oposto de uso em outro país, 

com outro idioma. Nessa interseção, é possível encontrar ainda o cenário de uso de um 

instrumento em outro país, mas que adote o mesmo idioma, dispensando, nesse caso, as 

etapas de tradução do instrumento e voltando-se para a adaptação cultural, seguindo os 

últimos dois estágios de Beaton, Bombardier, Guillemin e Ferraz (2000), quais sejam: a 

avaliação por especialistas (estágio quatro) e o pré-teste (estágio cinco). Tanto esses 

como os demais estágios são flexíveis em relação a seu formato ou sua ordem, em casos 

necessários.  

Com o instrumento a ser utilizado nesta pesquisa, a primeira etapa consistiu em 

pequenas alterações na grafia de palavras que diferiam do português de Portugal para o 

português brasileiro, como, por exemplo, “correcto” foi alterado para “correto”, 

“contactos” para “contatos” e “a funcionar” para “funcionando”. Essa alteração da 

grafia foi realizada em 10 itens e no enunciado do inventário de Competências 

Empreendedoras.  
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Em seguida, o instrumento foi avaliado por dois juízes: um especialista na área 

da Psicologia (juiz 1) e um da língua portuguesa (juiz 2), a fim de avaliarem a 

adequação gráfica e cultural, observando quatro pontos de equivalência entre as versões: 

equivalência semântica, equivalência idiomática, equivalência empírica e equivalência 

conceitual. Foram comparadas as três versões: a adaptada pelos pesquisadores, a 

avaliada pelo juiz 1 e a avaliada pelo juiz 2, resultando no parecer favorável quanto à 

adaptação dos 10 itens anteriormente apontados e com sugestões de alteração na grafia 

de 3 desses itens, somando-se com mais 2 itens do questionário que não foram atentados 

na etapa de adaptação pelos pesquisadores, totalizando 12 itens alterados da versão 

original, além do enunciado do inventário. Os itens que sofreram alteração estão 

apresentados na Tabela 9 (um paralelo entre a versão original e a versão final adaptada). 

Os itens que foram alterados após indicação dos juízes estão sinalizados com um 

asterisco (*). 

Tabela 9 

Itens adaptados do inventário de Competências Empreendedoras  

Enunciado 

Original Adaptado 

Se eu fosse proprietário de uma empresa 

considerava ter capacidade para (...) 

Se eu fosse proprietário de uma empresa, eu 

me sentiria capaz de (...) * 

Itens  

Original Adaptado 

Estabelecer bons contactos pessoais Estabelecer bons contatos pessoais 

Comunicar de forma correcta Comunicar de forma correta 

Pôr em prática ideias inovadoras na 

empreas 

Colocar em prática novas ideias na empresa * 

Correr riscos relacionados com o trabalho Correr riscos moderados relacionados ao 

trabalho * 
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Planear as operações do negócio Planejar as operações do negócio 

Fazer o planeamento dos diferentes 

recursos da empresa 

Fazer o planejamento dos diferentes recursos 

da empresa 

Manter a empresa a funcionar com bons 

resultados 

Manter a empresa funcionando com bons 

resultados 

Elaborar o plano estratégico da empresa Elaborar o planejamento estratégico da 

empresa 

Organizar o trabalho em função dos 

objectivos da empresa 

Organizar o trabalho em função dos objetivos 

da empresa 

Decidir de acordo com o plano estratégico 

da empresa 

Decidir de acordo com o planejamento 

estratégico da empresa 

Avaliar os progressos alcançados tendo em 

conta os objectivos definidos 

Avaliar os progressos alcançados 

considerando os objetivos definidos 

Definir os objectivos da empresa a longo 

prazo 

Definir os objetivos da empresa a longo prazo 

 

Por último, antes da administração do questionário para a coleta de dados, foram 

realizados um pré-teste presencial e uma testagem da versão online do questionário 

final. Tais procedimentos serão detalhados na próxima seção. 

 

4.3.2. Pré-teste 

Acerca dos questionários administrados virtualmente, é indicado que 

primeiramente realiza-se um pré-teste em papel, a fim de produzir uma versão final, que 

será testada pela segunda vez na versão da internet. O pré-teste no papel (realizado de 

forma presencial) testará as instruções dadas aos respondentes, a formalidade ou 

informalidade do questionário, a extensão do questionário, a sequência de perguntas, as 

escalas e formatos de perguntas usadas, a qualidade das perguntas individuais quanto ao 
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entendimento e a resposta na forma pretendida. A testagem virtual, por sua vez, 

possibilita atentar para o uso das cores, as instruções na tela, as rotas de navegação 

(principalmente quando se trata de saltar perguntas), bem como para o modo como as 

respostas estão sendo inseridas pelos respondentes (Gray, 2012).  

Nesse momento não são realizados procedimentos estatísticos, mas a avaliação 

da adequação dos itens e da estrutura do instrumento (se os termos estão claros, se o 

instrumento está de acordo com a realidade, se está bem redigido etc.). É recomendado 

que o pré-teste seja realizado com pessoas que apresentem diferentes características 

dentro da população-alvo (Borsa, Damásio & Bandeira, 2012). Por exemplo, no caso da 

nossa pesquisa, recomenda-se que o instrumento seja avaliado por empresários de 

empresas juniores diferentes, com cargos e tempos de experiência diversos, 

procedimento que foi realizado no pré-teste que será detalhado a seguir. 

Foram feitos dois pré-testes para adequação do questionário e do processo de 

coleta de dados. O primeiro foi realizado em formato presencial e em papel, para a 

validação da adaptação cultural realizada nos questionários portugueses, verificando a 

adequação semântica e de conteúdo e, por último, a compreensão de todo o questionário 

por parte dos respondentes, de forma a atender as recomendações de Gray (2012). O 

segundo pré-teste foi necessário para verificar a adequação do layout e a usabilidade do 

questionário em formato online, que foi disponibilizado em um software de 

questionários online. 

Participaram do pré-teste 20 empresários juniores da cidade de Natal/RN, de 18 

a 27 anos de idade (média 21,6 anos), oriundos de oito empresas juniores diferentes, 

variando de 1 a 48 meses de tempo de participação no MEJ (média 13,7 meses). 

Estavam inclusos diferentes cargos, como Presidente, Diretor, Assessor, Consultor, 
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Conselheiro e Pós-Júnior, dentre esses, cinco possuem ou já possuíram cargos também 

na equipe da Federação do Estado, estando no início (sete pessoas), meio (cinco 

pessoas), final (sete pessoas) da graduação, e um é graduado, nos meses de maio e junho 

de 2014. 

Foram realizados encontros presenciais com os participantes, os quais variavam 

de 20 a 50 minutos, momento em que foram explicados inicialmente o objetivo e as 

condições da pesquisa. O questionário foi dividido em três partes (dados contextuais e 

do empresário júnior, suporte organizacional à aprendizagem e competências 

empreendedoras), de modo que o participante parava de responder em cada parte para 

discuti-la com a pesquisadora, apontando as dificuldades, as incoerências, os elementos 

facilitadores e sugerindo alterações. O processo de preenchimento do questionário foi 

acompanhado pela pesquisadora, o que possibilitou identificar questões nas quais os 

respondentes mais se detinham ou demonstravam dificuldades de compreensão, o que 

também foi discutido com o respondente. Foi verificada no início de cada 

preenchimento a compreensão do respondente acerca do questionário, o que foi possível 

ao questioná-lo o que e como ele deveria preencher a etapa seguinte. Essa foi uma etapa 

importante para corrigir o enunciado do inventário. 

Tal enunciado foi o principal entrave na compreensão do questionário. Esse 

equívoco ocorreu na medida em que os respondentes procuraram classificar o que era 

necessário a um empresário/empreendedor, ou seja, quais atividades eram importantes 

no momento de abrir um negócio, não realizando uma avaliação das suas próprias 

competências empreendedoras (ressalta-se que o enunciado utilizado no pré-teste foi o 

original da versão portuguesa e não o modificado após sugestões dos juízes). Para 

minimizar esse erro, as instruções foram clarificadas, destacando que deveria ser 

respondido de acordo com o sentimento de capacidade do respondente, além de 
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modificar o enunciado para “Se eu assumisse ou abrisse uma empresa hoje, eu seria 

capaz de...”, ressaltando o indivíduo através do “eu” e o “eu seria capaz” e o tempo 

presente “Se assumisse hoje...” (o que ele seria capaz de fazer no momento, e não como 

uma projeção).  

As demais modificações realizadas para se adequar ao pré-teste estão listadas a 

seguir:  

- No questionário de Suporte Organizacional à Aprendizagem, quanto ao suporte 

oferecido pelos superiores, os respondentes do pré-teste que ocupavam o cargo da 

presidência tiveram dificuldades em responder a escala por não possuírem um 

diretor/superior imediato de referência, recorrendo ao último diretor/superior que 

tiveram. A fim de resolver esse problema, foi acrescida a seguinte observação à escala: 

“Em caso de ocupar um cargo que não possua um superior imediato, considerar o 

último superior que você teve”. 

- A escala do questionário “Competências Empreendedoras” foi transformada de 

uma escala Likert de sete pontos para uma escala Likert de dez pontos, no intuito de 

padronizar o questionário e permitir cruzamento de dados com o questionário “Suporte 

Organizacional à Aprendizagem”, também composto de uma escala Likert de dez 

pontos. 

- Algumas instruções passaram por modificações, tornando-se mais objetivas, 

para auxiliar a compreensão virtualmente. Além disso, foram eliminadas sete questões 

dos questionários “Dados Contextuais e do Empresário Júnior” e “Dados da Empresa 

Júnior”, elaborados pela pesquisadora, por não abarcarem as dimensões pretendidas, 

pela incoerência com o público-alvo, por serem repetitivas e por existirem outras 

questões ou questionários que avaliavam as mesmas informações. 
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Por último, foram realizadas pequenas modificações na ortografia de algumas 

palavras/frases, a fim de facilitar a compreensão. Com o pré-teste, foi possível 

especialmente elencar as questões mais importantes e coerentes dos questionários de 

“Dados do Empresário Júnior” e “Dados da Empresa Júnior”, os quais ficaram com 19 

questões, além de adaptar enunciados e instruções dos demais questionários para o 

público da pesquisa. As versões finais do questionário utilizado estão disponíveis nos 

Anexos do projeto. 

 

4.4 Procedimentos de Análise de Dados 

Para o alcance dos objetivos, foram utilizadas estratégias de análise quantitativa 

descritivas para a caracterização do contexto (Empresa Júnior) e dos participantes 

(Empresários Juniores), estratégias de análise fatoriais para identificar as principais 

variáveis latentes e reduzir os dados, bem como obter e confirmar evidências de 

validade dos instrumentos, e estratégias de análise correlacionais para evidenciar 

relações entre os constructos. Na Tabela 10, estão listados os tipos de análises realizadas 

em cada uma das dimensões do questionário. Em seguida, esses procedimentos serão 

detalhados em seções. Vale ressaltar que as dimensões se organizam em: A) Dados 

sociodemográficos e contextuais; B) Dados do empresário júnior e da empresa júnior; 

C) Suporte organizacional à aprendizagem; e D) Competências empreendedoras. 

Tabela 10 

Procedimentos de análise e as dimensões do questionário 

Procedimento Dimensões 

Análises Descritivas  Dados sociodemográficos e contextuais; 

Dados do empresário júnior e da empresa 
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júnior; 

Suporte organizacional à aprendizagem;  

Competências empreendedoras. 

Análise Fatorial Exploratória Amostra 1 da dimensão Competências 

Empreendedoras. 

Análise Fatorial Confirmatória Suporte organizacional à aprendizagem; 

Amostra 2 da dimensão Competências 

Empreendedoras. 

Análises Correlacionais e 

Análise de Regressão Logística Múltipla 

Dados sociodemográficos e contextuais; 

Dados do empresário júnior e da empresa 

júnior; 

Suporte organizacional à aprendizagem;  

Competências empreendedoras. 

 

4.4.1. Tratamento e preparação dos dados 

Os dados foram exportados do software de questionários virtuais para o Excel, a 

fim de separar as respostas completas das incompletas e categorizar as variáveis para 

serem finalmente exportadas para o SPSS. Em seguida, foram verificados os dados 

ausentes (missings) e os casos extremos (outliers). 

Não foi identificado um número expressivo de casos ausentes, devido às 

configurações do questionário online, o qual estava programado para que o participante 

apenas pudesse avançar, caso respondesse os itens anteriores, ou seja, o questionário 

estava “trancado” para que não ficassem questões sem respostas. Além disso, foi 

configurada a validade da resposta nas questões abertas, nas quais apenas eram aceitas 

respostas em determinado formato, por exemplo, na pergunta sobre a idade do 

participante, apenas seriam aceitas respostas de números inteiros com dois dígitos. 

Dessa forma, não houve muitos dados faltosos. Os dados faltosos foram dos 
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participantes que desistiram no percurso do questionário, os quais foram considerados 

incompletos e excluídos inteiros.  

Apenas as questões relacionadas às características da Empresa Júnior não 

receberam as configurações citadas no parágrafo anterior. Considerando que alguns 

participantes poderiam não ter as informações solicitadas e que a análise não seria 

prejudicada na falta dessas informações, deu-se preferência a flexibilizar a exigência de 

respostas nessas questões, a fim de assegurar a obtenção das principais variáveis. Os 

casos ausentes que porventura ainda ocorreram foram sinalizados com o devido código 

durante a tabulação dos dados. 

Foram identificados os outliers multivariados e excluídos, aqueles que 

apresentavam distância Mahalanobis acima do indicado nos dois questionários. Foram 

adotados os valores críticos da distribuição qui-quadrado, como sugerido por Field 

(2009), de acordo com os graus de liberdade e da significância estatística de cada 

instrumento, sendo que para o questionário de Competências Empreendedoras foi 

adotada a distância Mahalanobis de 63,69 e para o questionário de Suporte 

Organizacional à Aprendizagem, a distância Mahalanobis de 50,89. Consideram-se 

outliers todos os casos que apresentam distância multivariada acima de tais números. 

Esses casos foram eliminados, conforme indicado pela literatura e pelos softwares 

adotados na Análise Fatorial. 

A forma de distribuição das frequências mostrou-se predominantemente 

leptocúrtica e negativamente assimétrica para ambos os questionários. O histograma do 

questionário de competências empreendedoras pode ser visto na Figura 4 e o do 

questionário de suporte organizacional, na Figura 5. A assimetria e a curtose das 

variáveis oscilaram de |-0,619| a |-2,019| e de |0,049| a |2,813|, respectivamente, para a 
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Escala de Competências Empreendedoras, e de |-0,515| a |-1,555| e de |-0,165| a |2,987|, 

respectivamente, para a Escala de Suporte Organizacional. Esses intervalos não 

caracterizam violação severa ao pressuposto da normalidade. Optou-se então por não 

desconsiderar os itens discrepantes e trabalhar com os dados nessa configuração. 

 

Figura 4. Histograma da Escala de Competências Empreendedoras. 
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Figura 5. Histograma da Escala de Suporte Organizacional. 

 

Como última etapa da preparação dos dados, a amostra passou por uma divisão 

aleatória, gerando uma Amostra 1 (A1), com 398 indivíduos, e uma Amostra 2 (A2), 

também com 398 participantes, possibilitando a realização de uma validação cruzada do 

questionário de Competências Empreendedoras, a fim de assegurar a validade e a 

confiabilidade do instrumento no contexto brasileiro e com a população da pesquisa. 

Em uma validação cruzada, verifica-se a solução fatorial obtida na primeira amostra, 

através dos dados da segunda amostra independente, podendo ser realizada uma Análise 

Fatorial Exploratória (AFE) com a primeira metade da amostra e uma Análise Fatorial 

Confirmatória (AFC) com a outra metade, para confirmar a estrutura fatorial (Laros, 

2005). Dessa forma, foi realizada uma AFE com a A1 e uma AFC com a A2. 

 

 

4.4.2. Análise Fatorial Exploratória 

Como apresentado na seção passada, a amostra foi aleatoriamente dividida em 

duas, de modo a possibilitar uma validação cruzada do questionário de Competências 

Empreendedoras. A Análise Fatorial Exploratória (AFE) foi realizada com a Amostra 1. 

A AFE é utilizada principalmente com os seguintes objetivos: 1) elaborar questionários; 

2) entender a estrutura de uma variável; e 3) reduzir um conjunto de dados a um 

tamanho mais manejável, retendo o máximo de informações originais possíveis (Field, 

2009), podendo ser utilizada ainda para validar constructos (Laros, 2005). 
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Os fatores foram extraídos a partir da técnica de análise fatorial de componentes 

principais, que permite uma redução empírica do conjunto de dados, produzindo 

correlações que capturam o máximo possível a variância das variáveis observadas 

(Figueiredo Filho & Silva Júnior, 2010) e a rotação oblíqua (Promax). Nessa análise, 

foram suprimidos coeficientes de cargas fatoriais menores que 0,50.  

A rotação oblíqua parte da premissa de que os fatores podem se correlacionar. 

Field (2009) indica a utilização da rotação oblíqua, já que dificilmente constructos do 

domínio da área da Psicologia não se correlacionam em algum nível. Além disso, Laros 

(2005, p. 185) sugere que “Procedimentos de rotação oblíqua podem conduzir a uma 

estrutura simples mais convincente e melhor interpretável do que uma solução 

ortogonal”. Quanto às cargas fatoriais, os mesmos autores sugerem um número mínimo 

de 0,40 e 0,30, respectivamente, com possibilidade de adaptação desse número de 

acordo com os dados e com o tamanho da amostra, sendo que quanto mais alto o valor 

da carga fatorial, melhor a variável representa determinado fator. 

Foram testadas duas soluções fatoriais: a primeira com 4 fatores e a segunda 

com 5 fatores, que foi extraída a partir da análise do scree plot (Figura 6). A solução 

com 5 fatores explicou 75% da variância e se mostrou mais adequada teórico e 

empiricamente (inclusive na posterior AFC, que também foi testada com as duas 

soluções), sendo, portanto, a solução fatorial adotada. Mais informações a esse respeito 

encontram-se no capítulo de Resultados. 
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Figura 6. Scree plot dos autovalores da matriz 

Por último, foi verificado se os dados apresentavam o patamar mínimo de 

adequabilidade da amostra através da medida de adequação de Kaiser-Meyer-Olkim 

(KMO), o qual varia entre 0 e 1 e quanto mais próximo de 1 maior a adequabilidade, 

considerando valores de 0,8 a 0,9 como ótimos e valores acima de 0,9 como excelentes. 

Também foi observado o Alfa de Cronbach de cada fator separadamente, no intuito de 

verificar a confiabilidade (consistência interna) da escala, sendo aceitáveis valores de 

pelo menos 0,7 a 0,8 (Field, 2009). Para realização da AFE, foi utilizado o programa 

SPSS® 22.0 (IBM SPSS Inc, Chicago, IL). 

 

 

4.4.3. Análise Fatorial Confirmatória 

Diferentemente da AFE, que tem como objetivo principal a redução das 

informações, o principal objetivo da AFC é avaliar a validade de construto das medidas, 

sendo, portanto, um procedimento confirmatório (Laros, 2005). A AFC é geralmente 

utilizada para “avaliar a qualidade de ajustamento de um modelo teórico à estrutura 
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correlacional observada entre as variáveis manifestas (itens)” (Maroco, 2010, p. 172). O 

autor ainda explica que nessa análise o pesquisador – obrigatoriamente – estabelece a 

priori o número de fatores, de acordo com a teoria ou com estudos anteriores. Além 

disso, a análise é realiza supondo-se que os fatores são correlacionados.   

Foram realizadas Análises Fatoriais Confirmatórias com os dois instrumentos: o 

de Competências Empreendedoras e o de Suporte Organizacional à Aprendizagem. 

Porém, para o de Competências Empreendedoras, foram analisados dois modelos: uma 

Solução Fatorial de 4 fatores e uma Solução Fatorial com 5 fatores. A Solução com 5 

fatores foi mais adequada teoricamente, na AFE e na AFC, optando-se por essa solução 

no nosso estudo. Com o instrumento de Suporte Organizacional à Aprendizagem, foi 

utilizado o modelo original, com o objetivo de revalidar a escala, uma vez que ela já é 

validada para o Brasil com o público-alvo da pesquisa. Destaca-se que a AFC de 

Competências Empreendedoras foi realizada com a A2 da amostra dividida (já que a A1 

foi utilizada para a AFE) e com a amostra inteira para a AFC de Suporte 

Organizacional. Para realização da AFC, foi utilizado o programa AMOS® 21.0 (IBM 

SPSS Inc, Chicago, IL). 

Foi utilizada a matriz de covariância (através do Maximum Likelihood) em todos 

os modelos. Para a comparação do ajuste do modelo, Hair, Anderson, Tatham e Black 

(2005) indicam conferir a bondade dos ajustes a partir de índices de Medidas de ajuste 

absoluto (aqui utilizado o SRMR), Medidas de ajuste incremental (aqui utilizados o 

RMSEA, o CFI e o TLI) e Medidas de ajuste parcimonioso (aqui utilizado o qui-

quadrado normado - χ2/gl). Taís índices devem comportar os valores especificados a 

seguir (Thompson, 2004; Hair, Anderson, Tatham & Black, 2005; Maroco, 2010): 
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 Razão (χ2/gl) – é a razão entre o qui-quadrado/graus de liberdade (razão da 

verossimilhança). Valores menores que 3 são preferíveis, sendo menores de 5 

aceitáveis. No entanto, deve-se notar que é um índice sensível ao tamanho da 

amostra, tendendo a aumentar com um número amostral grande (ou seja, sofre 

um impacto negativo, quanto maior a amostra). Recomenda-se a verificação em 

conjunto com outros índices.   

 SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) – calcula o ajuste com base 

nos resíduos e indica o valor absoluto médio dos resíduos das convergências. 

Sugere-se que seja interpretado a partir do valor padronizado do RMR. Valores 

inferiores a 0,08 indicam um bom ajuste.  

 RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) – baseia-se nos resíduos e 

representa quão bem o modelo se ajusta à população (o quanto a amostra é 

representativa da população estudada). São considerados ideais valores menores 

que 0,05 e aceitáveis valores menores que 0,08. 

 CFI (Comparative Fit Index) – índice de ajuste incremental que avalia o ajuste 

do modelo comparado a um modelo nulo, variando de 0 a 1. Valores superiores 

a 0,90 indicam um ajustamento adequado. 

 TLI (Tucker-Lewis Index) – também é um índice de ajuste incremental e, assim 

como o CFI, indicam-se valores superiores a 0,90 para um ajustamento 

adequado. 

4.4.4. Análises descritivas e correlacionais 

Ao final das análises fatoriais para validação das escalas, foram estimados os 

escores de cada indivíduo nas escalas gerais e em cada fator, através da média dos 
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escores dos itens que os constituíam. Em seguida, a análise dos dados foi realizada 

mediante os seguintes procedimentos estatísticos: 

a) Análises descritivas (conferidas as médias, desvios padrões, modas e 

frequências) da amostra, com o objetivo de caracterizar os participantes (empresários 

juniores no Brasil) e o contexto de trabalho (empresas juniores).  

b) Análises correlacionais, para verificar o relacionamento entre suporte 

organizacional e competências empreendedoras e entre competências empreendedoras e 

variáveis contínuas de características demográficas e do empresário júnior. Foram 

verificados os coeficientes de correlação r de Pearson e rô de Spearman, tendo em vista 

que coeficientes a partir de 0,1 sugerem um tamanho de efeito pequeno, a partir de 0,3 

indicam um efeito médio e a partir de 0,5, um efeito grande. Os coeficientes positivos 

(+1) indicam relacionamento positivo e os negativos (-1) sugerem relacionamento 

negativo entre as variáveis (Field, 2009). 

c) Análises de regressão linear múltipla multivariadas, para identificar as 

variáveis preditoras de competências empreendedoras. Foram formados dois modelos: o 

primeiro dos fatores de suporte organizacional, predizendo os fatores de competências 

empreendedoras, e o segundo de características dos empresários juniores, também 

predizendo os fatores de competências empreendedoras. A significação dos coeficientes 

de regressão foi avaliada pelo método da máxima verossimilhança implementado no 

software AMOS (v. 21, SPSS, an IBM Company, Chicago, IL), sendo consideradas as 

estimativas estandarizadas. Apenas as trajetórias significativas (p < 0,05) mantiveram-se 

em ambos os modelos. 
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4.5 Procedimentos Éticos 

O participante somente pôde fazer parte da pesquisa mediante leitura e aceite do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que foi disponibilizado na página inicial 

do questionário. Tal termo informou ao respondente a respeito do principal objetivo da 

pesquisa, de que ela não implicaria riscos de qualquer natureza e de que seria respeitado 

o anonimato dos participantes, tendo acesso aos dados apenas os pesquisadores. Além 

disso, o acesso aos participantes não foi invasivo, pois, devido ao formato online do 

questionário, as mensagens foram enviadas em massa, sem intimidar possíveis 

respondentes e, assim, participaram espontaneamente. Por último, foi disponibilizado 

um canal de contato direto com os responsáveis pela pesquisa, para esclarecimento de 

dúvidas. 

O protocolo do projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN e aprovado sob o parecer de número 709.465, sendo respaldado na 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

 

5.1. Validação Cruzada do Instrumento de Competências Empreendedoras 

5.1.1. Análise Fatorial Exploratória – Amostra 1 

Depois de realizada a Análise Fatorial Exploratória (AFE) com a Amostra 1 

(A1), foram geradas duas soluções fatoriais: a primeira com 4 fatores e a segunda com 5 

fatores. Ambas apresentaram alta adequabilidade da amostra e consistência interna dos 

fatores, apesar de a solução de 5 fatores apresentar índices levemente mais altos, como 

comparado na Tabela 11. 

Tabela 11 

Soluções fatoriais de 4 e 5 fatores da Escala de Competências Empreendedoras 

 Solução 4 Fatores Solução 5 Fatores 

Medida de KMO 0,97 0,97 

Sig. p < 0,001 p < 0,001 

Variância explicada 73% 75% 

Alfas de Cronbach (α) F1 – 0,976  

F2 – 0,933 

F3 – 0,913 

F4 – 0,879 

F1 – 0,969 

F2 – 0,933 

F3 – 0,949 

F4 – 0,913 

F5 – 0,871 

 

A medida de KMO indica excelente adequabilidade da amostra para a Análise 

Fatorial (índices α > 0,9 são considerados excelentes), no que concerne às duas soluções 

fatoriais. Também foram altos os Alfas de Cronbach nas duas soluções fatoriais (sendo 
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aceitáveis índices α > 0,7 e índices α > 0,9 excelentes), indicando que todos os fatores 

apresentam consistência interna. A solução de 5 fatores resultou altos índices, explicou 

mais variância (75%) e apresentou uma distribuição de fatores teoricamente mais 

coerentes que a solução de 4 fatores, tanto na AFE como na AFC, sendo a solução 

adotada na validação. A Tabela 12 apresenta a solução de 5 fatores resultante da AFE 

com as cargas fatoriais de cada item.  

Tabela 12 

Estrutura Fatorial do Inventário de Competências Empreendedoras, Variância 

Explicada e Índices de Consistência 

 Itens F1 F2 F3 F4 F5 

I29 

I32 

 

I35 

I30 

I36 

I34 

 

I40 

I31 

I19 

I21 

I39 

I18 

I20 

Elaborar o planejamento estratégico da empresa 

Decidir de acordo com o planejamento estratégico da 

empresa 

Analisar os resultados da empresa 

Organizar o trabalho em função dos objetivos da empresa 

Tomar decisões estratégicas para a empresa 

Avaliar os progressos alcançados considerando os 

objetivos definidos 

Definir os objetivos da empresa a longo prazo 

Estruturar a empresa 

Fazer o planejamento dos diferentes recursos da empresa 

Gerir os vários recursos da empresa 

Controlar o funcionamento da empresa 

Planejar as operações do negócio 

Manter a empresa funcionando com bons resultados 

1,06 

0,95 

 

0,84 

0,83 

0,82 

0,79 

 

0,78 

0,78 

0,76 

0,58 

0,54 

0,53 

0,52 

    

I14 

I13 

I15 

I17 

I16 

I12 

I11 

Lidar com determinadas situações arriscadas 

Correr riscos moderados relacionados com o trabalho 

Enfrentar os problemas de diferentes formas 

Enfrentar os problemas como sendo oportunidades 

Explorar novas ideias para aplicar futuramente na empresa 

Colocar em prática novas ideias na empresa 

Aplicar na empresa as minhas próprias ideias 

 0,94 

0,90 

0,87 

0,86 

0,71 

0,61 

0,53 

   

I23 

I24 

I25 

I27 

I22 

I26 

Supervisionar os subordinados 

Liderar 

Gerir o pessoal da empresa 

Delegar tarefas 

Coordenar tarefas 

Motivar o pessoal da empresa 

  0,91 

0,87 

0,86 

0,84 

0,78 

0,64 

  

I07 

I05 

I08 

I10 

I09 

Interagir com os outros 

Me relacionar facilmente com o pessoal da empresa 

Estabelecer bons contatos pessoais 

Comunicar de forma correta 

Entender as necessidades dos outros 

   1,01 

0,90 

0,85 

0,66 

0,57 

 

I03 

I01 

I02 

I04 

Desenvolver novos produtos e serviços 

Identificar as necessidades dos clientes 

Satisfazer de forma eficaz as necessidades dos clientes 

Identificar boas oportunidades de negócio 

    0,90 

0,84 

0,77 

0,67 

 Variâncias explicadas (%) 58,6% 6,5% 4,2% 3,3% 2,6% 
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Alfas de Cronbach 0,97 0,93 0,95 0,91 0,87 

Legenda. Método de Extração: Análise de Componente Principal. Método de Rotação: Promax com 

Normalização de Kaiser. Legenda: F1 = Gestão estratégica; F2 = Gestão de riscos; F3 = Gestão de 

pessoas; F4 = Relacionamento; F5 = Oportunidade. 

 

Conforme podemos ver na Tabela 12, a maioria das variáveis apresentou cargas 

fatoriais altas, indicando seu grau de correlação com o fator. Além disso, foi observado 

que três fatores permaneceram similares à solução fatorial proposta por Carvalho (2004) 

e dois fatores sofreram modificações. Essa comparação será apresentada mais adiante. 

Foram suprimidos coeficientes menores que 0,50 na extração dos fatores, o que 

resultou na exclusão de cinco itens que apresentavam coeficientes baixos (itens 6, 28, 

33, 37 e 38). Os itens e as dimensões originais a que eles pertenciam no modelo de 

Carvalho (2004) são ilustrados na Tabela 13. 

Tabela 13 

Itens excluídos como resultado da AFE e as suas dimensões originais 

Dimensão original Item excluído 

Relacionamento 6. Negociar 

Estratégia 28. Identificar os problemas e oportunidades a longo prazo 

33. Definir tarefas 

Compromisso 37. Implementar na empresa novas áreas de negócio 

38. Não deixar a empresa entrar em declínio 

 

O fator 1 concentra o maior número de itens (13 itens) e explica 58% da 

variância, reunindo ainda alguns dos itens com maiores cargas fatoriais, indicando a sua 

grande importância na estrutura fatorial, sendo o fator que representa mais fortemente a 

amostra. Tal fator congrega variáveis de três fatores diferentes do modelo original, 

sendo competências de: Estratégia, Organização e Compromisso. Todos os itens da 
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dimensão Estratégia (menos os dois excluídos) ficaram nesse fator, além de quase 

metade dos itens de Organização (os itens 18, 19, 20 e 21). Por último, encontram-se os 

dois itens que sobraram da dimensão Compromisso (itens 39 e 40). 

Esse fator foi resultado da solução fatorial de 5 fatores aqui proposta, divergindo 

do modelo original denominado de “Gestão Estratégica”, já que define que as 

variáveis relacionadas às competências estratégicas estão na mesma dimensão das 

variáveis relacionadas às competências de organização, o que pode indicar que os 

empresários juniores não percebem que a estratégia esteja dissociada da gestão da 

empresa, trabalhando assim com o conceito de gestão estratégica. Os dois itens da 

dimensão Compromisso se assemelham, na redação e no conteúdo, a questões das 

outras duas dimensões, o que pode justificar a inclusão delas no fator (itens 39. 

Controlar o funcionamento da empresa e 40. Definir os objetivos da empresa em longo 

prazo). Como se pode observar, essas variáveis podem se enquadrar em atividades de 

gestão estratégica.  

O fator seguinte (fator 2, aqui denominado Gestão de riscos) manteve os 7 itens 

do modelo original (denominado de Conceitual em tal modelo). Ele explica 7% da 

variância e tem como cargas fatoriais mais altas as variáveis relacionadas à capacidade 

do empresário júnior em lidar com o risco. Também compõem esse fator as demais 

variáveis relacionadas ao conceito de “empreendedor”, que, determinadas por Man e 

Lau (2000), representam comportamentos que um empreendedor deve desempenhar: 

lidar com o risco, resolver problemas e aplicar ideias (transformar as ideias em 

práticas). Optou-se por adotar o nome “Gestão de riscos” já que os itens com cargas 

fatoriais mais altas fazerem referência a competências de lidar com o risco. Além disso, 

podemos considerar que resolução de problemas e aplicação de ideias também 

envolvem riscos. 
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As seis variáveis da dimensão original Organização, que não entraram no fator 

1, formaram o fator 3. Com excelente consistência interna (α = 0,949), esse fator reuniu 

as atividades de gestão que se caracterizam por serem atividades de Gestão de Pessoas 

(o fator ficou assim denominado) e formaram um fator independente da Gestão 

Estratégica, cujos itens foram: 22. Coordenar tarefas; 23. Supervisionar os 

subordinados; 24. Liderar; 25. Gerir o pessoal da empresa; 26. Motivar o pessoal da 

empresa; e 27. Delegar tarefas.  

A extração da dimensão “Organização” em dois fatores diferentes sugere que os 

empresários juniores percebem as atividades de gestão empresarial mais amplas 

(relacionadas ao planejamento e à gestão dos recursos e do controle do funcionamento 

da empresa) como estratégicas, mas, ao mesmo tempo, separadas das atividades de 

gestão de pessoas. Essa percepção pode ser de que essas atividades são de naturezas 

diferentes ou de que necessitam de competências diferentes para lidar com elas ou até 

denotando a ênfase dada a cada uma das dimensões na solução fatorial. 

O fator 4 permaneceu com as mesmas variáveis do modelo original de 

competências de Relacionamento, comportando também cargas fatoriais altas e ficando 

com cinco itens. Um dos itens excluídos por baixa carga fatorial foi desse fator (o 

modelo original comportava seis itens e a solução de 5 fatores comportou 5 itens). O 

item 6 (“Negociar”) não representou exclusivamente um fator em ambas as soluções 

fatoriais, pois, na primeira solução, ficou juntamente com os itens da dimensão 

“Oportunidade” (que na solução de 5 fatores extraiu como fator 5) e, na solução de 5 

fatores, o mesmo item não carregou o suficiente para aderir a nenhum fator. Essa 

situação demonstra que ele não é representado por apenas um fator e que o ideal é a sua 

exclusão (o que foi comprovado com a baixa carga fatorial). Isso é justificável ao 

analisarmos que a atividade “Negociar” pode incluir competências de relacionamento, 
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mas também competências de outras naturezas, que envolvem conhecimentos técnicos, 

de identificação de oportunidade e de persuasão.  

Por último, o fator 5 manteve os quatro itens do modelo original de 

competências de Oportunidade, que engloba variáveis de percepção e identificação de 

oportunidades de negócios, serviços e novas ideias, além de identificação das 

necessidades dos clientes. Ao contrário dos dois primeiros fatores (relacionados a 

atividades internas da empresa), essa dimensão está mais relacionada a atividades 

externas de clientes e do negócio, mas não exclusivamente, já que a identificação de 

novas oportunidades pode ocorrer na gestão interna. 

De uma forma geral, a solução de 5 fatores manteve a estrutura próxima do 

modelo original, permanecendo três fatores e extraindo dois novos (a partir dos três 

fatores restantes do modelo original). Todos os fatores apresentaram confiabilidade 

ótima ou excelente (todos com alfas > 0,8), além de altas cargas fatoriais. Por último, a 

medida de KMO também foi considerada excelente, o que demonstra uma adequação da 

amostra para a Análise Fatorial, a qual explicou uma variância de 75%. Consideramos 

essa solução fatorial adequada a partir da AFE, para ser utilizada com essa população no 

contexto brasileiro. 

 

5.1.2. Análise Fatorial Confirmatória – Amostra 2 

A Análise Fatorial Confirmatória (AFC) foi realizada a partir da solução de 5 

fatores com a Amostra 2 (A2). Essa estrutura apresentou uma fraca adequação 

inicialmente, com muitos índices abaixo ou acima dos parâmetros aceitáveis ou 

desejáveis, sendo eles: χ2/gl = 3,278, p < 0,001; RMSEA = 0,080; SRMR = 0,0496; CFI 

= 0,894; e TLI = 0,885. É importante informar que, mesmo com tais índices, a solução 
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de 5 fatores se comportou melhor na AFC da nossa amostra do que a solução de 4 

fatores e o modelo original. 

A partir de então, foram realizadas as modificações que o AMOS sugeriu para 

aperfeiçoar o modelo, utilizando critérios de adequações fatoriais e teóricas, ou seja, 

apenas foram acatadas as modificações justificadas teoricamente e que indicassem uma 

maior adequação da solução. 

Não foram excluídos itens pela carga fatorial nessa etapa, já que nenhuma 

variável apresentou carga fatorial menor que 0,50. Vale ressaltar que na AFE as cargas 

menores que 0,50 foram suprimidas, o que pode ter influenciado as cargas mais altas na 

AFC. No entanto, foram excluídos os itens 9 e 10, utilizando como critério os 

Regression Weights fornecidos pelo software, o qual indicou que o item 9 estava sendo 

carregado por três fatores diferentes (o fator de origem do item e mais três fatores), bem 

como influenciado por diversas variáveis de dentro e fora do seu fator. Por sua vez, o 

item 10 foi carregado pelos cinco fatores e também foi influenciado por diversas 

variáveis de dentro e fora do seu fator. Considerando que as variáveis devem pertencer a 

apenas um fator e que os dois itens apresentaram um comportamento muito adverso 

(sendo carregados por muitos fatores e variáveis), foi tomada a decisão de excluí-los do 

modelo. 

Em seguida, foram observadas as covariâncias entre os erros dos itens e 

“ligados” os erros daqueles que apresentavam um número muito alto, representando que 

existia alguma semelhança semântica ou teórica entre si. Foram formadas cinco duplas 

de itens que se aproximavam semanticamente e que pertenciam ao mesmo fator. Essas 

duplas estão representadas na Tabela 14. 

Tabela 14 
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Duplas de covariância entre os erros dos itens 

Duplas de erros Fator Itens 

e12 – e11 F2 11. Aplicar na empresa as minhas próprias ideias 

12. Colocar em prática novas ideias na empresa 

e14 – e13 F2 13. Correr riscos moderados relacionados com o trabalho 

14. Lidar com determinadas situações arriscadas 

e19 – e18 F1 18. Planejar as operações do negócio 

19. Fazer o planejamento dos diferentes recursos da 

empreas 

e35 – e34 F1 34. Avaliar os progressos alcançados considerando os 

objetivos definidos 

35. Analisar os resultados da empresa 

e39 – e20 F1 20. Manter a empresa funcionando com bons resultados 

39. Controlar o funcionamento da empresa 

 

Podemos observar que em todas as duplas a ação principal, a competência que a 

variável está analisando ou ainda o resultado decorrente de tal ação se assemelham ou 

são a mesma. Mais especificamente: 1) a primeira dupla (e12 – e11) versa sobre novas 

ideias e sobre a aplicação delas no ambiente de trabalho; 2) a dupla seguinte (e14 – e13) 

tem o objetivo de avaliar a propensão do respondente em lidar com o risco; 3) a terceira 

dupla (e14 – e13) foi percebida com o foco na ação de planejar; 4) na dupla e35 – e34, o 

progresso alcançado no item 34 pode ser pensado como resultado, assim como no item 

35, por esse motivo os itens podem ter covariado; 5) e, por último (dupla e39 – e20), 

manter e controlar o funcionamento, ambos com verbos com significados similares e 

voltados para acompanhar o funcionamento da empresa. 

As modificações realizadas repercutiram em um aperfeiçoamento da solução de 

5 fatores. Essa melhora foi indicada através do ajustamento dos índices, que após as 

modificações se apresentaram da seguinte maneira: χ2/gl = 2,582, p < 0,001; RMSEA = 
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0,067; SRMR = 0,0402; CFI = 0,933; e TLI = 0,926. Todos os índices passaram a se 

comportar dentro dos parâmetros desejáveis ou aceitáveis, indicando um modelo 

adequado cuja versão final é apresentada na Figura 7. Os alfas para cada um dos fatores 

também revelam excelente consistência interna: F1 = 0,96, F2 = 0,92, F3 = 0,94, F4 = 

0,89 e F5 = 0,86. 

 

Nota. Matriz de covariância Maximum Likelihood. Legenda: F1 = Gestão Estratégica; F2 = Gestão de 

riscos; F3 = Gestão de pessoas; F4 = Relacionamento; F5 = Oportunidade. 
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Figura 7. Modelo estrutural (da AFC) com as respectivas estimativas padronizadas do 

Inventário de Competências Empreendedoras. 

 

5.2. Revalidação da Escala de Suporte Organizacional 

É indicado utilizar as soluções bifatorial e unifatorial por apresentarem menos 

correlação entre os fatores, a escolha entre um dos dois se daria de acordo com o 

objetivo do estudo (Coelho Jr. & Borges-Andrade, 2008). Os autores anteriormente 

citados realizaram ainda, uma estrutura fatorial com os três fatores originais do modelo, 

a qual também apresentou uma boa adequação fatorial, mas que obteve mais correlação 

entre os fatores. Foram verificados os três modelos na Análise Fatorial Confirmatória, 

cujos índices iniciais estão apresentados na Tabela 15.  

Tabela 15 

Comparação entre os três modelos fatoriais resultantes da AFC da Escala de Suporte 

Organizacional à Aprendizagem 

Índices Solução Unifatorial Solução Bifatorial Solução Trifatorial 

χ2/gl 9,671, p < 0,001 6,426, p < 0,001 3,868, p < 0,001 

RMSEA 0,109 0,086 0,063 

SRMR 0,0885 0,0801 0,0449 

CFI 0,692 0,808 0,899 

TLI 0,670 0,794 0,891 

 

É importante destacar que esses são os índices antes das possíveis modificações. 

Não foram realizadas as modificações sugeridas com todos os modelos, apenas com o 

modelo que inicialmente apresentou uma adequação fatorial mais próxima ao desejável. 

Pode-se perceber que o modelo mais próximo à adequação em todos os índices foi o de 

três fatores, dessa forma, prosseguiu-se a análise com ele. 
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Como se trata de um modelo validado para o público-alvo e para o contexto 

brasileiro, optou-se por verificar a confiabilidade do modelo na nossa amostra e, em 

seguida, confirmar a validação. Os Alfas de Cronbach de cada fator demonstram uma 

alta confiabilidade do modelo com índices ótimos e excelentes, sendo eles: α = 0,863 

(F1), α = 0,941 (F2) e  α = 0,899 (F3). Dessa forma, a Análise Fatorial Confirmatória 

foi realizada para confirmar o modelo já validado. 

Os índices da AFC do modelo de Suporte Organizacional à Aprendizagem 

Informal, realizada com a amostra inteira, apresentaram inicialmente uma adequação 

aceitável, em alguns índices, e fora dos parâmetros, em outros. Os índices foram os 

seguintes: χ2/gl = 3,868, p < 0,001; RMSEA = 0,063; SRMR = 0,0449; CFI = 0,899; e 

TLI = 0,891. Considerado que o χ2/gl é sensível a amostras grandes, os três primeiros 

índices sugerem uma adequação aceitável, enquanto as medidas de ajuste incremental 

ficam abaixo dos índices aceitáveis (> 0,9), tais índices poderiam ser aceitos por 

proximidade, como sugerem Hair, Anderson, Tatham e Black (2005).  

Ainda segundo os autores, as medidas de ajuste incremental avaliam o ajuste do 

modelo comparado a um modelo nulo, indicando que o modelo proposto pode ser 

aceito. Considerando essa informação, tentou-se adotar as modificações indicadas pelo 

software, desde que apresentassem coerência teórica e fatorial, para avaliar um possível 

aumento da adequação do modelo, passando do aceitável para o desejável.  

Como não foi realizada uma AFE com esse modelo, foi possível identificar 

variáveis com cargas fatoriais baixas na AFC. Os itens 2 e 3 (2. Há autonomia para agir 

sem consultar o diretor/superior imediato e 3. Há tempo destinado para pesquisar novas 

formas de executar o trabalho) foram excluídos por apresentarem coeficientes abaixo de 
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0,50. Tais itens carregaram 0,268 e 0,435, respectivamente. A supressão das variáveis 

configura-se como a primeira modificação realizada no modelo a partir da AFC. 

Foram excluídas ainda as variáveis 28 e 31 (28. Me estimulam a buscar novas 

habilidades e conhecimentos voltados para o trabalho e 31. Sentem-se seguros quando 

aplico novas habilidades e conhecimentos no trabalho), devido ao Regression Weights 

fornecido pelo software. Ambas foram carregadas pelos três fatores e estavam sendo 

influenciadas por um número considerável de itens. Assim como no modelo de 

Competências Empreendedoras, os itens que não apresentaram uma fidelidade ao fator 

foram excluídos por enfraquecerem a adequação da estrutura fatorial. 

Por último, foram “ligados” os erros dos itens 19 e 20 (19. Me estimula a 

enfrentar desafios no trabalho e 20. Estimula o uso de minhas novas habilidades e 

conhecimentos no trabalho), por apresentarem uma alta covariância entre si. Das 

sugestões de modificação com esse critério, oferecidas pelo software, essa foi a única 

acatada, em virtude da coerência semântica e teórica e da discrepância na covariância, 

quando comparadas às demais possíveis duplas. Para isso, foi interpretado que os 

respondentes se baseariam em uma percepção de que as duas variáveis partem de um 

mesmo tipo de ação do superior: estimular o subordinado a realizar novas atividades (no 

caso, a enfrentar desafios e a usar as novas habilidades e conhecimentos adquiridos), 

utilizando inclusive o mesmo verbo: “estimular”. 

As modificações resultaram no modelo apresentado na Figura 8. Os índices que 

anteriormente foram aceitos por proximidade, após as modificações, apresentaram uma 

adequação desejável: χ2/gl = 3,324, p < 0,001; RMSEA = 0,057; SRMR = 0,0403; CFI 

= 0,926; e TLI = 0,919. Os alfas para cada um dos fatores, após as modificações, 

permaneceram revelando boa consistência interna: F1 = 0,88; F2 = 0,94 e F3 = 0,87. 
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Nota. Matriz de covariância Maximum Likelihood. Legenda: F1 = Suporte da Empresa Júnior; F2 = 

Suporte do Superior; F3 = Suporte dos Colegas. 

Figura 8. Modelo estrutural (da AFC) com as respectivas estimativas padronizadas da 

Escala de Suporte à Aprendizagem. 

 

5.3. Características das empresas juniores no Brasil 

 A fim de caracterizar as empresas juniores no Brasil e de considerar o contexto 

de trabalho, ao analisar escores dos empresários juniores, foi questionado aos 
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participantes a respeito de informações da empresa júnior da qual eles são afiliados, 

obtendo dados sobre a área de atuação da EJ, o tempo de existência, a média atual de 

membros, o número médio de projetos anuais e o status de Federação da Empresa 

Júnior (se ela é ou não “associada” à Federação do Estado).  

A área de atuação mais frequente na amostra foi a de Engenharias (30%), 

seguida pelas Ciências Sociais Aplicadas (21,5%) e pelas Ciências Humanas (17,7%). A 

Figura 9 apresenta as frequências de todas as áreas. A predominância da amostra foi de 

Empresas Federadas (76,5%), o que pode ter sido consequência da maior facilidade no 

acesso a essas empresas, já que possuem registro e podem ser acessados os contatos a 

partir da Federação do Estado.  

 

Figura 9. Gráfico de frequências da área de atuação da Empresa Júnior 

A média de tempo de existência das empresas juniores é de 13 anos (DP = 7,5; 

Moda = 22), número mínimo de 1 e máximo de 28 anos. Elas possuem uma média de 29 

membros (DP = 15; Moda = 30; Mín. = 6; Máx. = 90) e realizam em torno de 10 

projetos por ano (DP = 9,7; Moda = 5; Mín. = 1; Máx. = 80). 
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Os altos índices de desvios padrões das três médias indicam uma grande 

variabilidade de “tipos” de empresas juniores que constituem a amostra, o que também 

pode ser observado pelos valores mínimos e máximos de cada variável. Nesse caso, é 

importante atentar também para a moda dos dados ao verificar a tendência central da 

amostra. 

 

5.4. Atividades e características do Empresário Júnior no Brasil  

Para mapear aspectos relacionados a atividade, experiência, envolvimento e 

papel do estudante dentro da Empresa Júnior, foram levantados dados no que concerne 

ao tempo de participação no MEJ, participação na fundação da empresa, cargo ocupado 

atualmente, diretoria/departamento, carga horária dedicada, atividades desenvolvidas e 

envolvimento com a Federação.  

Quanto ao cargo e à diretoria/departamento dos quais fazem parte, 22,6% dos 

respondentes ocupam cargos de Diretores nas empresas juniores de origem, 19,3% 

cargos de Gerente/coordenador e 17,6% de Presidente ou Vice-presidente (as 

frequências dos demais cargos estão disponíveis na Figura 10). Podemos observar com 

isso que 59,5% deles ocupam cargos de liderança (sendo considerados aqui cargos de 

liderança os três de maior frequência, citados anteriormente). Consequentemente, a 

diretoria/departamento que teve maior representatividade na amostra foi a da 

Presidência (20%), seguida por Projetos (19,9%), Comunicação e Marketing (16,5%), 

Gestão de Pessoas (13,6%), Administrativo Financeiro (11,8%), Qualidade (6,7%), 

Conselho Consultivo (3,6%), Comercial (2,4%) e Outros (5,5%). 
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Figura 10. Gráfico das frequências dos cargos dos empresários juniores 

Os estudantes participam do movimento empresa júnior há 13 meses em média 

(DP = 9; Moda = 6; Mín. = 0; Máx. = 60) e 24% deles dedicam de 04 a 08 horas 

semanais às atividades da Empresa Júnior, seguidos de perto por aqueles que dedicam 

acima de 20 horas semanais (21%). As demais cargas horárias podem ser conferidas na 

Figura 11. 

 

Figura 11. Gráfico de frequências das horas semanais de trabalho dos empresários 

juniores. 

Poucos participantes exerceram contribuição para a fundação da Empresa Júnior 

(13%), da Federação do Estado (2,4%) ou de ambas (2,6%), fato que é justificável pela 

média de tempo de existência das empresas juniores participantes: 13 anos (como 

apresentado na seção Características das empresas juniores no Brasil). Podemos 
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observar ainda que 71% da amostra é proveniente de empresas com mais de cinco anos 

de existência. Nesse sentido, considerando que os participantes são, em sua maioria, 

ainda estudantes e os cursos de graduação possuem uma média de duração de quatro a 

cinco anos, os mesmos não poderiam ter fundado a empresa júnior. Além disso, a 

amostra revelou-se predominantemente envolvida com a Federação e, 

consequentemente, com o movimento empresa júnior do seu Estado. A esse respeito, 

74% sinalizaram que se envolvem de alguma forma, sendo detalhados os graus de 

envolvimento (eventualmente, periodicamente ou possuem cargo na Federação), já os 

que responderam que possuem cargo na Federação do respectivo Estado representam 

15,1% da amostra. 

Por último, na Tabela 16 é possível observar quais tipos de atividades os 

empresários juniores desenvolveram ou colaboraram na execução durante a participação 

na empresa júnior, sendo essas atividades categorizadas em: atividades de 

gestão/administrativas, projetos internos, projetos externos/consultorias, organização de 

eventos, projetos socioambientais ou ainda não desenvolveu atividades na empresa 

júnior (que teve apenas 1,5%). Foram admitidas respostas de múltipla escolha para essa 

variável (sendo solicitado que o empresário assinalasse as atividades que desenvolve ou 

já desenvolveu na Empresa Júnior e orientado a respeito de que mais de uma alternativa 

poderia ser sinalizada). 

Tabela 16 

Atividades desenvolvidas pelos empresários juniores  

Atividade Porcentagem 

Atividades de gestão/administrativas 76,4% 

Projetos internos 80,8% 
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Projetos externos/consultoria 68,5% 

Organização de eventos 62,6% 

Projetos socioambientais 26,8% 

 

Quando comparadas as atividades entre si, 40% da amostra desempenhou com 

maior frequência atividades de gestão/administrativas, seguidas por projetos internos, 

com 24,5%. Essa informação foi obtida através da seguinte questão: “Dentre as listadas 

anteriormente, selecione a atividade que você desempenha ou desempenhou com maior 

frequência”, na qual era possível sinalizar apenas uma alternativa. As demais 

frequências estão disponíveis na Figura 12. 

 
Figura 12. Gráfico de frequências da atividade mais desenvolvida pelos empresários 

juniores. 

Essas últimas duas variáveis sinalizam que as atividades estão mais voltadas 

para o trabalho interno (administrativo e projetos internos), o que talvez tenha ocorrido 

pelo fato de a amostra ter sido predominantemente composta por cargos de gestores. 

Ainda assim, o número de projetos externos/consultoria aproxima-se quando 

considerado independentemente (68,5%). 
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5.5. Competências empreendedoras do empresário júnior 

A média dos escores individuais da Escala de Competências Empreendedoras foi 

de 8,2 (DP = 1,2). A média geral da escala e por cada fator, assim como a moda, a 

mediana e outras informações descritivas de cada um, estão apresentadas na Tabela 17. 

Podemos perceber, a partir dessa descrição, que os escores de competências 

empreendedoras tenderam a ser altos, sendo o mais alto o fator 4 de competências de 

relacionamento (Média = 9 e Moda = 10) e o mais baixo o fator 5 de competências de 

oportunidade (Média = 7,6 e Moda = 8). 

Tabela 17 

Resultados descritivos da Escala de Competências Empreendedoras 

 Escala CE Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

Média 8,2 8,0 8,3 8,5 9 7,6 

Mediana 8,5 8,4 8,6 8,8 9,3 8 

Moda 8 8 9 10 10 8 

DP 1,2 1,4 1,2 1,3 1,2 1,4 

Mínimo 2 1 2 2 2 1 

Máximo 10 10 10 10 10 10 

Nota. Fator 1 = Gestão Estratégica; Fator 2 = Gestão de Riscos; Fator 3 = Gestão de 

Pessoas; Fator 4 = Relacionamento e Fator 5 = Oportunidade. 

 

5.6. Suporte organizacional à aprendizagem da Empresa Júnior 

Da mesma forma, a média dos escores individuais da Escala de Suporte 

Organizacional à Aprendizagem foi de 8,5 (DP = 1). A média geral da escala e de cada 

fator, bem como a moda, a mediana e outras informações descritivas de cada um, estão 

apresentadas na Tabela 18. Assim como as competências empreendedoras, o suporte 

organizacional foi percebido como alto pelos respondentes, sendo o mais alto o fator 1 

de Suporte da Empresa Júnior (Média = 8,6 e Moda = 9) e o mais baixo o fator 3 de 
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Suporte dos Colegas (Média = 8,3 e Moda = 10), os quais, de uma forma geral, 

obtiveram índices muito próximos. 

Tabela 18 

Resultados descritivos da Escala de Suporte Organizacional à Aprendizagem 

 Escala Suporte Fator 1 Fator 2 Fator 3 

Média 8,5 8,6 8,4 8,3 

Mediana 8,7 8,8 8,7 8,5 

Moda 9 9 10 10 

DP 1,0 0,9 1,4 1,3 

Mínimo 3 3 1 1 

Máximo 10 10 10 10 

Nota. Fator 1 = Suporte da EJ; Fator 2 = Suporte do Superior e Fator 3 = Suporte dos 

colegas. 

 

5.7. Intenção de Empreender 

Quanto à intenção de abrir o próprio negócio depois de formado, 74% dos 

participantes possuem essa intenção ou já empreendem em seus negócios. No que 

concerne ao prazo para essa intenção ocorrer após a conclusão da graduação, este 

variou, como pode ser observado na Figura 13. Esses foram os prazos declarados de 

acordo com a pergunta “Após concluir a atual graduação, pretende criar a sua própria 

empresa?”, na qual as opções de resposta do “Sim” incluíam: “Dentro de 1 ano depois 

de formado”, “De 1 a 5 anos depois de formado” e “Mais de 5 anos depois de formado”. 
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Figura 13. Gráfico de frequências da intenção de empreender. 

Para os 25,8% (205 participantes) que responderam que não possuem intenção 

de empreender, foram apresentadas outras sugestões de trabalho e solicitado que 

sinalizem a que mais se aproximava das intenções de trabalho deles. A maioria pretende 

trabalhar em empresas privadas ou ainda não tomou decisões quanto ao seu futuro 

profissional (conjuntamente, as duas alternativas representam 154 dos 205 que 

responderam que não pretendem empreender). As frequências detalhadas estão 

apresentadas na Figura 14. 

 

Figura 14. Gráfico de frequências da intenção de não empreender. 
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5.8. Relacionamento entre suporte organizacional e competências 

empreendedoras 

O principal objetivo desta pesquisa é investigar a relação entre suporte 

organizacional e competências empreendedoras no contexto formativo das empresas 

juniores, no entanto, também se buscou analisar a relação de outras variáveis externas 

(concernentes à Empresa Júnior e aos empresários). Dessa forma, serão apresentados a 

seguir os coeficientes de correlação entre suporte organizacional e competências 

empreendedoras, entre competências empreendedoras e as variáveis numéricas de 

características do empresário júnior e, por último, as competências empreendedoras com 

as características da empresa júnior. 

Inicialmente, faz-se necessário apresentar como se comportou o diagrama de 

dispersão entre os dois constructos expostos na Figura 15, a fim de permitir uma futura 

interpretação e discussão dos resultados que serão indicados em seguida. 

 

Figura 15. Diagrama de dispersão de suporte organizacional e competências 

empreendedoras. 
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Como se pode observar, os escores dos dois constructos principais 

concentraram-se positivamente em valores mais altos (de 8 pontos para cima nos dois), 

indicando que os empresários juniores percebem ou avaliam ambos altamente.  

Nessa perspectiva, podemos identificar na Tabela 19 que existe um 

relacionamento positivo significativo entre competências empreendedoras e suporte 

organizacional (rs = 0,389, p < 0,001), com magnitude de efeito médio. Todos os fatores 

apresentaram relacionamento significativamente positivo entre si, predominando 

relacionamentos de efeito médio e pequeno. 

Tabela 19 

Correlação entre competências empreendedoras e suporte organizacional  

 Sup.  

Organizacional 

Suporte da EJ 

(F1) 

Suporte do 

Superior (F3) 

Suporte dos 

Colegas (F4) 

C. Empreendedoras 0,389** 0,399** 0,304** 0,363** 

Gestão Estratégica (F1) 0,333** 0,342** 0,259** 0,323** 

Gestão de Riscos (F2) 0,343** 0,361** 0,275** 0,293** 

Gestão de Pessoas (F3) 0,348** 0,335** 0,283** 0,332** 

Relacionamento (F4) 0,364** 0,361** 0,288** 0,315** 

Oportunidade (F5) 0,304** 0,310** 0,242** 0,282** 

Nota. ** p < 0,001 

Quanto aos dados sociodemográficos/de caracterização, foi verificado o 

relacionamento entre as competências empreendedoras e as variáveis numéricas e 

ordinais, a saber: a idade, tempo de participação na empresa, cargo ocupado na empresa, 

etapa do curso de graduação a qual o estudante está cursando, horas semanas 

despendidas na empresa, envolvimento com o movimento, tempo de existência da 

empresa, quantidade de membros e média de projetos desenvolvidos por ano pela 

empresa. As últimas três variáveis dizem respeito a características referentes ao 
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tamanho e tempo de existência da empresa júnior. O objetivo foi verificar se esses 

fatores têm relação com as competências.  

As variáveis concernentes à EJ não apresentaram relação significativa com 

competências empreendedoras. Por outro lado, a análise correlacional indicou que as 

variáveis referentes ao empresário júnior na empresa e no curso de graduação 

relacionavam-se positivamente com competências empreendedoras, sendo o fator 1 

(competências de gestão estratégica) o que mais contribuiu nesse sentido, quais sejam: 

tempo de participação na empresa júnior (r = 0,239, p < 0,001); cargo ocupado na 

empresa (r = 0,212, p < 0,001); horas semanas despendidas em atividades da empresa (r 

= 0,252, p < 0,001); envolvimento com o movimento (r = 0,235, p < 0,001); e etapa do 

curso de graduação a qual o estudante está cursando (r = 0,130, p < 0,001). 

De uma forma geral, apesar de os dados sociodemográficos e características do 

empresário júnior indicarem um relacionamento, a magnitude do efeito foi considerada 

pequena, enquanto os fatores de suporte organizacional forneceram coeficientes de 

correlação maiores. 

 

5.9. Preditores de Competências Empreendedoras 

Como última etapa da análise de dados, buscou-se verificar o relacionamento 

entre as variáveis de acordo com a influência de algumas sobre outras. As análises 

correlacionais apontaram um relacionamento positivo entre competências 

empreendedoras e suporte organizacional e entre competências empreendedoras e 

características do empresário júnior, ao passo que não foram identificados índices 

consideráveis, a fim de indicar o relacionamento entre competências empreendedoras e 

características da empresa júnior. Essa última também não apresentou resultados 
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significativos na regressão múltipla multivariada, podendo-se concluir a partir disso que 

as características relativas ao tamanho (mensuradas através do número de membros e 

média de projetos realizados por ano), tempo de existência e área de atuação da empresa 

júnior não influenciam diretamente as competências empreendedoras. A seguir, serão 

apresentados os resultados de predição das outras duas variáveis. 

 

5.9.1. Características do empresário júnior como preditoras de 

Competências Empreendedoras 

Todas as variáveis que apresentaram um coeficiente correlacional significativo 

foram inseridas no modelo (cargo ocupado, tempo de participação no MEJ, horas 

semanais de trabalho, etapa do curso e envolvimento com a Federação). Além disso, 

foram incluídas as variáveis dicotômicas sexo e intenção de empreender (essa última 

transformada em dicotômica), já que a regressão linear permite o uso de variáveis 

dummy na análise. 

As variáveis intenção de empreender e cargo não apresentaram trajetórias 

significativas que explicassem nenhum dos fatores de competências empreendedoras e 

por esse motivo foram eliminadas do modelo. Da mesma forma, as trajetórias 

demonstradas na Tabela 20 não apresentaram coeficientes significativos e também 

foram eliminadas do modelo (permanecendo, no entanto, as demais trajetórias 

significativas pertencentes à mesma variável). 

Tabela 20 

Trajetórias não significativas no modelo de Regressão Múltipla entre características do 

empresário júnior e competências empreendedoras 
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Preditor Variável de saída Significância  

Sexo Competências de relacionamento p = 0,49 

Envolvimento com 

a Federação 

Competências de relacionamento p = 0,99 

Competências de gestão de pessoas p = 0,51 

Competências de gestão estratégica p = 0,25 

 

Como resultado da regressão múltipla (Tabela 21), permaneceram no modelo as 

variáveis tempo de participação no MEJ, etapa do curso de graduação e horas semanais 

de trabalho, predizendo significativamente todos os fatores de competências 

empreendedoras. Além destas, há a variável sexo predizendo todos os fatores, 

excetuando-se as competências de relacionamento, e a variável envolvimento com a 

Federação, explicando apenas as competências de gestão de riscos e competências de 

oportunidade. As variáveis de características do empresário júnior explicaram 13% das 

competências de gestão estratégica (F1), 11% das competências de gestão de riscos 

(F2), 16% das competências de gestão de pessoas (F3), 8% das competências de 

relacionamento (F4) e 8% das competências de oportunidade (F5). 

Tabela 21 

Índices do modelo de Regressão Múltipla Multivariada entre características do 

empresário júnior e Competências Empreendedoras  

Preditor Variável B SE B Beta 

Tempo MEJ Gestão estratégica 0,034 0,005 0,230** 

Gestão de riscos 0,026 0,004 0,198** 

Gestão de pessoas 0,027 0,005 0,195** 

Relacionamento 0,020 0,004 0,157** 

Oportunidade 0,024 0,005 0,158** 

Horas semanais Gestão estratégica 0,085 0,028 0,101* 

Gestão de riscos 0,059 0,026 0,079* 

Gestão de pessoas 0,087 0,026 0,110** 
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Relacionamento 0,057 0,024 0,080* 

Oportunidade 0,074 0,030 0,087* 

Etapa do curso Gestão estratégica 0,468 0,060 0,235** 

Gestão de riscos 0,376 0,060 0,213**  

Gestão de pessoas 0,575 0,062 0,306** 

Relacionamento 0,360 0,058 0,212** 

Oportunidade 0,340 0,070 0,168** 

Sexo Gestão estratégica -0,150 0,082 -0,053* 

Gestão de riscos -0,126 0,070 -0,051* 

Gestão de pessoas -0,153 0,071 -0,058* 

Oportunidade -0,202 0,088 -0,071* 

Envolvimento 

com a Federação 

Gestão de riscos 0,051 0,027 0,041* 

Oportunidade 0,083 0,037 0,058* 

R²(gestão estratégica) = 0,13; R²(gestão de riscos) = 0,11; R²(gestão de 

pessoas) = 0,16; R²(relacionamento) = 0,08; R²(oportunidade) = 0,08. 

Nota. ** p < 0,001; * p < 0,05  

Quase todos os relacionamentos foram positivos, apontando que à medida que a 

característica aumenta uma unidade (no caso das variáveis ordinais e numéricas) as 

competências empreendedoras também crescem. Por exemplo, a cada unidade de etapa 

do curso de graduação resulta em um aumento de 24% das competências de gestão 

estratégica. Podemos observar, ainda, que as variáveis que mais influenciam o aumento 

das competências empreendedoras são o tempo de participação no MEJ e a etapa do 

curso de graduação, indicando que os mais velhos no movimento e no curso apresentam 

mais competências empreendedoras. São seguidas de perto pela variável horas 

semanais, a qual revela que aqueles que investem mais tempo nas atividades da empresa 

júnior também têm mais possibilidade de apresentar competências empreendedoras. 

A partir da análise do relacionamento entre tempo de participação no MEJ e 

etapa do curso de graduação (r = 0,521, p < 0,01), podemos identificar ainda que as 
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duas variáveis apresentam uma grande correlação, indicando que os empresários 

juniores mais velhos no movimento também são mais velhos no curso de graduação. 

Por último, o sexo apresentou um relacionamento negativo. Por se tratar de uma 

variável dummy, foram atribuídos o número 0 para o sexo feminino e 1 para o sexo 

masculino. O resultado negativo revela que, à medida que a variável sexo se aproxima 

do número 1 e, portanto, do sexo masculino, os fatores de competências 

empreendedoras diminuem. Esse resultado indica que, apesar de o valor baixo de beta, 

pessoas do sexo feminino apresentam escores significativamente mais elevados que 

pessoas do sexo masculino no movimento empresa júnior. 

 

5.9.2. Suporte Organizacional à Aprendizagem como preditor de 

Competências Empreendedoras 

 

A fim de analisar a influência do suporte organizacional à aprendizagem sobre 

as competências empreendedoras dos empresários juniores, incialmente foram inseridos 

no modelo os três fatores da Escala de Suporte Organizacional e os cinco fatores do 

inventário de competências empreendedoras. Nesse sentido, indicou-se a direção de 

influência partindo do primeiro para o segundo.  

Como pode ser observado na Figura 16, todos os fatores de competências 

empreendedoras foram explicados por suporte organizacional, no entanto, a trajetória 

partindo do fator 2 (suporte do superior/chefe) não se revelou significativa (p > 0,05 em 

todos os fatores) para explicar nenhum dos fatores de competências empreendedoras, 

resultando na eliminação de tal fator do modelo. 
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Figura 16. Solução inicial da Regressão múltipla multivariada entre Suporte 

Organizacional e Competências Empreendedoras. 

 

Com a eliminação do fator 2 e de outliers multivariados sinalizados pelo 

software, o modelo comportou-se como ilustrado na Figura 17. Os fatores Suporte da 

Empresa Júnior e Suporte dos Colegas explicaram em conjunto 19% do fator gestão 

estratégica (F1), 18% do fator gestão de riscos (F2), 18% do fator gestão de pessoas 

(F3), 16% do fator competências de relacionamento (F4) e 11% do fator competências 

de oportunidade (F5).  

 

Figura 17. Solução final da Regressão múltipla multivariada entre Suporte 

Organizacional e Competências Empreendedoras. 
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O relacionamento entre todos os fatores foi positivo (Tabela 22), ou seja, à 

medida que o suporte organizacional aumenta, o mesmo pode acontecer com as 

competências empreendedoras. Matematicamente, isso indica, por exemplo, que se o 

suporte da empresa júnior aumentar uma unidade, o fator de competências de gestão de 

riscos cresce em 32% (β = 0,32), caso o suporte dos colegas mantenha-se constante. Da 

mesma maneira, quando o fator suporte dos colegas crescer em uma unidade, as 

competências de gestão de riscos aumentam em 14%, considerando que o suporte da 

empresa júnior mantenha-se constante. 

Tabela 22 

Índices do modelo de Regressão Múltipla Multivariada entre Suporte Organizacional e 

Competências Empreendedoras  

Preditor Variável B SE B Β 

Suporte da 

Empresa 

Júnior 

Gestão estratégica 0,40 0,06 0,28 

Gestão de riscos 0,45 0,06 0,32 

Gestão de pessoas 0,30 0,06 0,23 

Relacionamento 0,32 0,05 0,27 

Oportunidade 0,36 0,07 0,22 

Suporte dos 

Colegas 

Gestão estratégica 0,20 0,04 0,21 

Gestão de riscos 0,14 0,04 0,14 

Gestão de pessoas 0,21 0,04 0,24 

Relacionamento 0,14 0,03 0,18 

Oportunidade 0,16 0,05 0,15 

R²(gestão estratégica) = 0,19; R²(gestão de riscos) = 0,18; R²(gestão de 

pessoas) =  0,18; R²(relacionamento) = 0,16; R²(oportunidade) = 0,11. 

Nota. * p < 0,001 
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CAPÍTULO 6 

DISCUSSÃO 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar o desenvolvimento de competências 

empreendedoras de estudantes universitários participantes do movimento empresa 

júnior no Brasil. Para tanto, buscou-se: identificar evidências de validade do Inventário 

de Competências Empreendedoras de Man (2001), adaptado por Carvalho (2004); 

confirmar evidências de validade da Escala de Suporte à Aprendizagem Informal no 

Trabalho; identificar as características dos empresários juniores e das empresas juniores 

preditoras de competências empreendedoras; e investigar a influência do suporte 

organizacional à aprendizagem no desenvolvimento de competências empreendedoras. 

A partir dos resultados, foi possível encontrar estruturas fatoriais adequadas com 

excelentes consistências internas para as duas escalas. Além disso, os dois constructos 

principais (competências empreendedoras e suporte organizacional) apresentaram 

escores elevados, indicando que as empresas juniores oferecem alto suporte e que os 

empresários juniores percebem altamente suas competências. Por último, foram 

identificados alguns relacionamentos significativos entre as variáveis.  

Vale destacar que as análises realizadas nesse estudo foram no sentido de 

predizer as competências empreendedoras dos empresários juniores e as relações com 

diferentes variáveis. Através dessas relações e da base teórica podemos inferir como se 

dá o desenvolvimento das competências empreendedoras nesse contexto, estando 

restrito às variáveis que foram consideradas nesse estudo. 

Tendo sido resgatadas as principais informações sobre os objetivos e resultados 

da pesquisa, em seguida, o capítulo 6 discutirá em subseções os resultados encontrados 

à luz de cada um dos objetivos específicos.  
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6.1. Identificar evidências de validade do Inventário de Competências 

Empreendedoras de Man para empresários juniores brasileiros 

Com a finalidade de realizar a validação cruzada, a análise exploratória com a 

primeira porção da amostra (A1) indicou a extração de cinco fatores de competências; já 

a confirmatória apontou que essa estrutura se ajusta aos dados empíricos representados 

pela segunda porção da amostra (A2), em que pese a necessidade de algumas 

reespecificações do modelo. No conjunto, porém, as evidências encontradas neste 

estudo parecem sugerir a consistência do inventário de competências empreendedoras, 

com 33 itens, para a mensuração desse constructo junto a empresários juniores 

brasileiros. No que segue, discutimos as convergências e divergências do modelo aqui 

identificado e os modelos utilizados como pano de fundo – tanto o de Man original 

como a versão adaptada por Carvalho. A Tabela 23 sintetiza a situação. 

 

Tabela 23 

Comparação entre os Resultados da AFE encontrados por Man (2001), Carvalho 

(2004) e no Presente Estudo 

 Man (2001)  Carvalho (2004) Presente estudo 

Participantes 153 empreendedores de 

Hong Kong 

481 estudantes portugueses 796 empresários juniores 

brasileiros 

Itens 53 itens 

 

39 itens 

Item eliminado: 11  

 

33 itens 

Itens eliminados: 6, 9, 10, 

28, 33, 37, 38  

Fatores Competências conceituais 

e competências 

organizacionais se 

dividiram em dois fatores 

cada. Foram acrescidos 

dois fatores de 

competências 

complementares.  

 

Dez fatores. 

Competências: analíticas, 

inovação, operacionais, 

humanas, oportunidade, 

relacionamento, 

Competências conceituais 

e competências 

organizacionais se 

dividiram em dois fatores 

cada. Os demais fatores 

permaneceram como no 

modelo original. 

 

Oito fatores. 

Competências: 

conceituais-1, conceituais-

2, organização-1, 

organição-2, oportunidade, 

relacionamento, 

Competências de 

organização dividiram-se 

em dois fatores. Um deles 

recebeu os itens de 

competências de estratégia 

e de comprometimento. 

 

Cinco fatores. 

Competências: gestão 

estratégica, gestão de 

riscos, gestão de pessoas, 

relacionamento e 

oportunidade. 
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estratégicas, 

comprometimento, 

aprendizagem e força 

pessoal 

estratégicas e 

comprometimento. 

Alfas 0,85 a 0,94  0,63 a 0,91 0,87 a 0,97 

Cargas  

Fatoriais 

 

0,33 e 0,90  

 

0,43 a 0,89 

 

0,52 a 1,00 

 

 No que diz respeito às convergências, a primeira refere-se à dimensão 

Organização. Tal competência aproxima-se mais das competências gerenciais 

mencionadas na seção 2.4, inicialmente associadas aos empreendedores como 

gerenciadores do próprio negócio (Durkan, Harrison, Lindsay & Thompson, 1993; 

Martin & Staines, 1994). Desdobrou-se em duas: na primeira, estão as atividades de 

planejamento e controle de recursos; na segunda, as atividades de gestão de pessoas e 

liderança. Esse contexto aponta que talvez sejam duas características percebidas como 

distintas pelos respondentes, o que pode indicar a necessidade de recomposição dessa 

dimensão, de modo a refletir essa convergência de percepções. Ao mesmo tempo, 

poderia ensejar uma reflexão sobre a relação entre gestão de pessoas e gestão estratégica 

das organizações. Não seria a primeira uma ação estratégica? Essa separação de 

dimensões não poderia revelar uma maior necessidade de discussão acerca do 

reconhecimento da gestão de pessoas como um aspecto inserido na gestão global do 

negócio, conforme sugerem Lacombe e Tonelli (2001)? 

  Contudo, uma possibilidade alternativa para se entender esse resultado é 

considerar que os respondentes percebem as pessoas como um “recurso” diferente e, por 

essa razão, justificam sua gestão de forma diferenciada. Essa perspectiva pode estar 

relacionada às diferentes visões sobre a área de gestão de pessoas, conforme 

argumentam Gondim, Souza e Peixoto (2013): de um lado, como “recursos humanos”, 

quando se percebe as pessoas como mais um recurso que deve ser gerido junto aos 

recursos financeiros, materiais, tecnológicos. De outro lado, a área é vista sob o ângulo 
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da “gestão de pessoas” e, nesse caso, a gestão de indivíduos e grupos é pensada em um 

nível distinto dos demais recursos organizacionais, uma vez que existem elementos 

(como a subjetividade e a política) que os diferenciariam. Isso pode ter influenciado na 

separação observada, em que estudantes e gestores identificam que são necessárias 

diferentes competências para lidar com as pessoas e com os demais recursos da 

organização. 

Ainda quanto às semelhanças entre os três modelos (Tabela 2), as dimensões de 

competências de relacionamento e as competências de oportunidade permaneceram 

estruturalmente semelhantes, indicando serem inerentes à concepção de 

empreendedorismo dos respondentes. Como consequência, são dimensões 

empiricamente mais estáveis no modelo teórico de Man e Lau (2000). Como 

apresentado na seção 1.1, é perceptível a importância conferida à identificação de 

oportunidades no empreendedorismo, sendo, inclusive, utilizada como sinônimo de 

empreendedorismo em algumas perspectivas (Dornelas, 2005; Shane & Venkataraman, 

2000).  

O desenvolvimento de competências de relacionamento pode ser verificado 

também em outros estudos com empresários juniores. Campos e colaboradores (2014), 

por exemplo, encontraram que Comunicação oral e escrita efetiva e Relacionamento 

interpessoal figuram entre as categorias mais frequentes de competências que 

empresários juniores desenvolvem em suas experiências. Similarmente, no estudo de 

Lautenschlager (2009), Comunicação verbal e Relacionamento interpessoal apareceram 

como as competências que os empresários juniores julgavam ter melhor desenvolvido 

graças à sua participação em empresas juniores. 

No que diz respeito às divergências entre os modelos comparados na Tabela 24, 

destacaremos duas em particular. A primeira delas gira em torno da extração do fator 
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competências de Gestão estratégica, que congregou itens provenientes das dimensões de 

Organização e de Estratégia. Trata-se do fator com mais itens e, consequentemente, com 

a maior capacidade de explicação da variância. Esse resultado indica que os empresários 

juniores, diferentemente dos empresários de Hong Kong e dos universitários de 

Portugal, associam estratégia com o nível tático (o nível da organização de recursos, de 

planejamento, de controle de resultados e do funcionamento do negócio).  

Uma possível explicação nesse sentido apresenta natureza contextual. Trata-se 

da ênfase do movimento empresa júnior (nacional) na importância do planejamento 

estratégico, com ampla influência nas empresas júniores de cada Estado (Feldhaus, 

Pereira & Morais Neto, 2012). O último relatório da Brasil Júnior (2014) revela que, das 

427 empresas pesquisadas, a maioria (75%) realiza algum tipo de planejamento 

estratégico. Outra explicação para essa especificidade na estrutura empírica encontrada 

junto a empresários juniores está associada à característica da amostra. Há uma 

predominância de participantes ocupando cargos de direção e presidência – portanto, 

diretamente envolvidos com as atividades de gestão e estratégia da empresa.  

A segunda diferença deste estudo com relação aos de Man (2001) e Carvalho 

(2004) pode ser observada no fator de competências conceituais (aqui denominado de 

competências de gestão de riscos). Ele não se dividiu em dois fatores à parte, como 

ocorreu naqueles dois estudos. Manteve-se, portanto, como no modelo original de Man 

e Lau (2000), integrando competências analíticas/conceituais (inovar, aplicar ideias na 

prática, resolver problemas) e competências relativas ao manejo dos riscos. Itens 

relacionados a essa última competência (riscos) apresentaram as maiores cargas fatoriais 

dessa dimensão, revelando sua importância para a caracterização do fator, seguidos de 

itens ligados ao enfrentamento de problemas. É oportuno contextualizar que 

empresários juniores atuam em um ambiente onde coexistem pressões típicas do mundo 
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dos negócios (correr riscos), mas também peculiaridades comuns ao ambiente 

acadêmico/formativo (aplicar ideias na prática, resolver problemas). Nesse contexto, 

parece coerente que essa dimensão de competências tenha permanecido uma só. 

Por fim, na AFC, dois pares de itens pertencentes ao fator competências de 

gestão de riscos tiveram seus erros correlacionados, respectivamente relacionados a 

colocar ideias em prática e ao manejo do risco. Do ponto de vista do instrumento, revela 

sobreposições a aperfeiçoar. Também foi um fator que, na AFC, contribuiu 

negativamente para o ajuste global do modelo – aspecto que aponta para a necessidade 

de mais aperfeiçoamentos, dada a importância da inovação (Henderson, 2002; Ribas, 

2011; Schumpeter, 1982) e da disposição de assumir riscos (Stewart & Roth, 2001) 

como características definidoras do empreendedorismo.  

Conclui-se que a análise fatorial exploratória apresentou índices excelentes e 

evidências de validade e de confiabilidade do inventário de competências 

empreendedoras para ser utilizado com empresários juniores no Brasil. Ao 

confirmarmos a análise fatorial, encontramos índices medianamente adequados, mas o 

suficiente para aceitar a estrutura fatorial como adequada para tal público.  

 

 6.2. Confirmar evidências de validade da Escala de Suporte à 

Aprendizagem Informal no Trabalho para empresários juniores brasileiros 

Como sugerido por estudos que obtiveram evidências de validade de forma 

exploratória a escala de Suporte à Aprendizagem Informal no Trabalho (Bezerra & 

Borges-Andrade, no prelo; Coelho Jr., Abbad & Todeschini, 2005; Coelho Jr. & 

Borges-Andrade, 2008), deu-se início à confirmação das estruturas unifatorial e 

bifatorial. No entanto, os resultados desse estudo encaminharam-se em direção contrária 



117 
 

aos anteriores, indicando índices confirmatórios mais adequados da estrutura de três 

fatores. Optou-se por prosseguir o estudo com essa estrutura, a fim de identificar mais 

especificamente as relações entre a fonte de suporte e o desenvolvimento das 

competências, ou seja, o quanto cada fator separadamente e em correlação com os 

demais explica cada fator de competências empreendedoras. Devido a essa manutenção, 

foi possível observar a não significância do suporte do chefe/superior como resultado da 

regressão múltipla nessa população, aspecto que será discutido na seção 6.4. 

Assim como nas três validações anteriores, foi possível confirmar a excelente 

confiabilidade da escala na aplicação com os empresários juniores. Além da escala 

validada exploratoriamente por Bezerra e Borges-Andrade (no prelo) e confirmada por 

este estudo para empresários juniores, a escala também é válida para ser utilizada com 

bancários (Coelho Jr., Abbad & Todeschini, 2005) e trabalhadores de uma Instituição de 

Segurança Pública (Coelho Jr. & Borges-Andrade, 2008). A Tabela 24 compara os 

resultados das três validações anteriores com a do presente estudo. 

Tabela 24 

Comparação entre Resultados de Análise Fatorial Encontrados por Estudos de 

Validação da Escala e do Presente Estudo 

 Coelho Jr., Abbad 

& Todeschini 

(2005) 

Coelho Jr. & 

Borges-Andrade 

(2008) 

Bezerra & 

Borges-Andrade 

(no prelo) 

Presente estudo 

Participantes 1731 bancários 257 trabalhadores 

de uma 

instituição de 

segurança  

391 empresários 

juniores 

796 empresários 

juniores 

Análise  

Fatorial 

AFE AFE AFE AFC 

Itens 33 itens 28 itens 30 itens 27 itens 
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Fatores 1 Fator: 

Suporte à 

Aprendizagem 

1 Fator: 

Suporte à 

Aprendizagem 

Informal 

1 Fator: 

Suporte Org. à 

Aprendizagem 

3 Fatores: Suporte 

da EJ; do 

Superior; dos 

colegas 

 

Alfas 0,96 0,97 0,96 0,87 a 0,94 

Cargas  

Fatoriais 

 

-0,30 a 0,89 

 

0,37 a 0,83 

 

0,51 a 0,81 

 

0,52 a 0,87 

 

O uso de diferentes procedimentos de análise fatorial entre o presente estudo e 

os estudos anteriores impossibilita uma comparação mais detalhada da estrutura fatorial 

encontrada entre as soluções das quatro análises. De uma forma geral, podemos 

observar que, apesar de a exploração das estruturas fatoriais ter indicado uma melhor 

adequação da solução unifatorial para ser utilizada especialmente com o objetivo de 

realizar um diagnóstico inicial e mais amplo acerca das condições de suporte percebidas 

pelo indivíduo (Coelho Jr. & Borges-Andrade, 2008), a estrutura original de três fatores 

apresentou índices de bondade mais adequados. Mesmo com a diferença estrutural, os 

valores do alfa de Cronbach e das cargas fatoriais foram similares nos quatro modelos, 

demonstrando a estabilidade da escala no que se refere à consistência interna e ao 

relacionamento dos itens com os fatores da escala. 

No presente estudo, o fator de suporte da empresa júnior foi o que congregou as 

cargas fatoriais mais baixas (variando de 0,51 a 0,66). Apesar de estas serem 

consideradas de razoáveis a bons (Laros, 2005), podem indicar que, ao contrário dos 

outros fatores que obtiveram excelentes cargas fatoriais, por algum motivo, os itens 

formam uma associação menor com tal fator. Ao responder os itens dos fatores de 

suporte do superior e de suporte dos colegas, o indivíduo percebe o comportamento 

diretamente de outras pessoas, já que os itens são direcionados a uma ou a algumas 
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pessoas em específico, podendo facilitar a referência. Além disso, o fator de suporte da 

empresa júnior é composto por itens mais gerais, sem referência direta a pessoas, ou, 

por outro lado, pode referir-se a pessoas já consideradas nos fatores anteriores (como o 

superior ou o colega).  A exclusão de itens que não alcançaram o coeficiente mínimo ou 

que carregaram em mais de um fator pode ter sido justificada por esse tipo de 

referência, como o item 2 (“Há autonomia para agir sem consultar o diretor/superior 

imediato”), que poderia compor também o fator de suporte do superior. 

De uma forma geral, as altas médias das três dimensões de suporte à 

aprendizagem, assim como no estudo de Bezerra e Borges-Andrade (no prelo), revelam 

que, segundo a percepção dos empresários juniores, as empresas juniores oferecem alto 

suporte organizacional à aprendizagem informal. Campos (2012) lembra que o MEJ 

brasileiro está pautado em três pilares a fim de formar profissionais diferenciados: 

Gestão, Pessoas e Mercado. Com relação ao pilar das pessoas, busca-se que as empresas 

juniores sejam capazes de oferecer suporte para uma educação empresarial e para a 

formação de líderes. Conclui-se, a partir dos resultados desta pesquisa, que a atuação 

das empresas juniores quanto ao suporte provido aos membros está, em algum nível, de 

acordo com o que elas se propõem a fazer. 

Esse suporte pode ser oferecido através da promoção de liberdade para a 

atuação, incentivo à mudança e busca do conhecimento, oferecimento de oportunidades 

de aprender com o erro, reconhecimento pessoal e realização pessoal, atividades que 

estão entre as vantagens identificadas por Lautenschlager (2009), as quais as empresas 

juniores pesquisadas pela autora oferecem aos seus membros. 

Vale destacar que, além do ambiente e dos participantes da empresa júnior (os 

superiores e os colegas), o suporte, em um conceito mais abrangente – como suporte à 
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aprendizagem, suporte à transferência, suporte psicossocial ou até suporte material –, 

pode ser fornecido por outros agentes formadores que mantêm algum tipo de 

relacionamento com a empresa júnior. Como exemplos desses agentes, podemos 

destacar os professores orientadores/tutores, a IES à qual a empresa está vinculada ou 

ainda as federações de cada Estado, que detêm entre os seus objetivos o de prover 

suporte às ações dos empresários e da empresa júnior (Feldhaus, Pereira & Neto, 2012). 

 

6.3. Identificar as características dos empresários juniores e das empresas 

juniores preditoras de competências empreendedoras 

As duas principais informações que podemos extrair e inferir quanto à influência 

de varáveis contextuais no desenvolvimento de competências empreendedoras são: 1) as 

variáveis relacionadas à dedicação do empresário júnior à empresa júnior e às atividades 

da empresa explicam melhor as competências empreendedoras do que outras 

características demográficas ou da empresa júnior; 2) o tamanho e o tempo de existência 

da empresa júnior não influenciam no surgimento de competências empreendedoras. Ao 

mesmo tempo, o suporte que ela oferece influencia esse desenvolvimento. Isso quer 

dizer que, independentemente da idade e do tamanho da empresa júnior, o que prediz o 

desenvolvimento é o suporte que a empresa consegue oferecer.  

De acordo com esses resultados, mesmo as empresas juniores mais novas e com 

menos experiência podem proporcionar formação empreendedora, caso saibam como 

promover o suporte entre seus membros. Para facilitar e efetivar essa promoção, é 

interessante que exista uma preparação dos membros da empresa júnior com os 

superiores e colegas de trabalho mais experientes na direção de oferecer auxílio formal 
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ou informal aos novos empresários juniores ou aos mais antigos que estejam em contato 

com novos desafios e situações de trabalho. 

Através de uma pesquisa realizada em uma universidade pública brasileira a fim 

de identificar competências individuais, oportunidades, limitações e dificuldades, 

concernentes às empresas juniores, Campos, Abbad, Ferreira e Negreiros (2014) 

identificaram que as empresas juniores oferecem aos seus membros oportunidades como 

Desenvolvimento de competências, Capacidade empreendedora e Formação 

diferenciada. Nessa perspectiva, concluíram que os empresários juniores conseguem 

desenvolver e manifestar as competências profissionais e competências empreendedoras 

através da realização de projetos e da execução de suas tarefas no trabalho.  

Ainda na direção do destaque à execução das tarefas como meio de 

desenvolvimento de competências no trabalho, vimos nos capítulos teóricos sobre 

competências que Brandão (2008) sinaliza a aprendizagem das competências 

desempenhadas no trabalho como resultante de características e capacidades individuais 

(de saber e querer fazer) e de condições ambientais favoráveis criadas pela organização. 

Além disso, Illeris (2004) sugere que a aprendizagem ocorre através da prática no 

contexto do trabalho. A partir desses estudos, fica clara a importância da prática no 

contexto de trabalho para a aprendizagem nas organizações. Apesar de não termos 

pesquisado como ocorre essa prática e como ela está relacionada ao suporte, sabemos 

que o tempo despendido nessas atividades está diretamente ligado à prática e que estas 

explicam as competências empreendedoras.  

Além do tempo semanal despendido nas tarefas, o tempo de membresia, ou seja, 

o tempo em meses que o empresário júnior despende nas atividades, interage 

socialmente com outros empresários juniores e faz parte do movimento, é fundamental 
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para o desenvolvimento das competências. Apontamos ainda que esses empresários que 

participam há mais tempo da empresa júnior são também os veteranos no curso de 

graduação e, consequentemente, adquiriram mais conhecimento e experiências de sua 

área de atuação, além de estarem mais perto de se tornar profissionais e adentrar no 

mercado do trabalho. Sugere-se que, além da empresa júnior, outros conhecimentos e 

práticas ligadas ao curso de graduação podem ter influenciado a predição das 

competências empreendedoras, já que as duas primeiras variáveis (etapa do curso e 

tempo de participação no MEJ) estavam correlacionadas. 

A variável sexo foi a única entre as variáveis sociodemográficas que se mostrou 

significativa para predizer competências empreendedoras, revelando que ser mulher está 

mais relacionado a apresentar competências empreendedoras. Uma literatura emergente 

sobre o empreendedorismo feminino remete principalmente à inserção da mulher no 

mercado de trabalho, às escolhas profissionais da mulher e às diferenças entre gêneros 

para explicar propensões e intenções de empreender. 

Alguns estudos apontam na direção de uma menor propensão da mulher ao 

empreendedorismo quando comparado com os homens. Eles defendem que essa 

diferença deve-se a um perfil feminino de menor tendência a assumir riscos (Jonathan, 

2003), desse modo tomam para si um papel mais conservador frente aos riscos 

(Machado, 1999). Além disso, destaca-se que a herança cultural sexista de papéis de 

gênero, da mulher ocupando tarefas domésticas e exercendo atividades de criação dos 

filhos e não como a provedora da família, impõe desafios adicionais à superação e à 

inserção da mulher no mundo dos negócios (Gomes, Santana & Silva, 2005). 

Corroborando o modelo de Carvalho e González (2006), no presente estudo foi 

possível identificar que os empresários juniores do sexo masculino apresentam mais 
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intenção de empreender do que as do sexo feminino. Apesar dessa disparidade, é 

evidente o crescimento das mulheres empreendedoras nos últimos anos, acompanhando 

também o aumento da escolaridade e da inserção da mulher no mercado de trabalho, de 

modo que as mulheres estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho na 

condição de empreendedoras (Gomes, Santana & Silva, 2005). Por essa via, elas 

buscam, para além da geração de renda, a formação da identidade profissional e a 

realização pessoal (Peñaloza, Diógenes & Sousa, 2008). Comprovando essas 

informações, destaca-se que mais da metade (52%) dos novos empreendimentos nos 

últimos três anos foram criados por mulheres (GEM, 2013). 

Os nossos dados evidenciaram uma porcentagem levemente maior de homens 

que pretendem abrir o próprio negócio, corroborando os estudos que apontam que os 

homens têm maior intenção de empreender. No entanto, ao analisarmos os preditores de 

competências empreendedoras, as mulheres aparecem como mais preparadas para 

empreender nesse contexto. Em face desse cenário, apresentaram um surgimento mais 

acentuado nas competências de gestão de riscos, de gestão estratégica, de oportunidade 

e de gestão de pessoas.  

As competências de gestão de pessoas foram as mais explicadas pelas 

características dos empresários juniores, o que também pode estar relacionado com a 

predominância das mulheres, já que, segundo Machado (1999), a valorização do 

indivíduo é predominante no perfil de liderança das mulheres empreendedoras. Além 

disso, outras explicações – que parecem ser características da população estudada – 

sobre a dimensão de competências de gestão de pessoas, como um possível 

reconhecimento da subjetividade do indivíduo nos processos de gestão, foram expostas 

na seção 6.1. 
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Vale destacar que as diferenças entre homens e mulheres em intenção de 

empreender e nas competências empreendedoras foram pequenas, indicando que para 

resultados mais conclusivos fazem-se necessários mais estudos nessa direção. 

 

6.4. Investigar a influência do suporte organizacional à aprendizagem no 

desenvolvimento de competências empreendedoras 

As empresas juniores podem ser vistas como um laboratório onde a 

aprendizagem informal acontece na maior parte do tempo, em que as ações informais 

oferecidas pelo contexto ou desempenhadas pelo sujeito parecem ser predominantes 

nesse contexto. Nesse sentido, devemos considerar que o relacionamento encontrado 

entre as duas variáveis ocorreu predizendo o suporte à aprendizagem informal. Essa 

aprendizagem pode se dar por meio de atividades rotineiras da empresa júnior, como 

tentativa e erro, observação, busca de ajuda interpessoal, conversas com pares e clientes, 

busca de materiais escritos, contatos informais com colegas e superiores, ouvindo 

histórias de companheiros de trabalho mais antigos, ou recebendo instruções de 

superiores (Abbad & Borges-Andrade, 2004). Nessa perspectiva, este estudo 

comprovou que o suporte à aprendizagem informal também pode predizer a aquisição 

de competências.  

A aprendizagem nas empresas juniores ocorre não apenas como um objetivo 

intermediário da organização, ou seja, para que o indivíduo adquira competências 

necessárias e desempenhe eficientemente as suas tarefas. De maneira diferente, o 

desenvolvimento de capacidades é visto como o objetivo final: os indivíduos 

desempenham atividades para desenvolver as competências (para aprendê-las). Tendo 

em mente esse objetivo, não apenas o suporte em si, mas também é possível que a 
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percepção que se tenha da empresa júnior como um ambiente que oferece suporte, e 

sendo esse suporte visto como um fator positivo, já contribua para a aprendizagem. Ou 

seja, o fato de as pessoas perceberem que são apoiadas contribui para a aquisição e o 

desenvolvimento das competências, uma vez que, segundo Coelho Jr. e Mourão (2011), 

a percepção individual ou compartilhada quanto ao suporte à aprendizagem oferecido 

pela organização pode ser de extrema relevância para a efetiva aplicação das novas 

competências aprendidas no trabalho. 

A esse respeito, Andersen e Andersen (2007) sinalizam a necessidade do apoio 

organizacional para a inovação, criatividade e experimentação em processos de 

aprendizagem. Esses elementos são entendidos como inerentes ao propósito e objetivos 

das empresas juniores, já que o fato de as empresas estarem inseridas em ambientes de 

formação universitária e congregarem jovens em formação possibilita um ambiente de 

expressão de inovações e soluções criativas, além da experimentação do conhecimento 

teórico aprendido em sala de aula nas atividades e serviços da empresa. 

Os resultados da presente pesquisa indicaram que as empresas juniores fornecem 

suporte à aprendizagem das cinco dimensões de competências empreendedoras 

encontradas neste estudo, sendo explicada mais expressivamente (com a maior 

porcentagem) a dimensão de competências de gestão estratégica, relacionada ao suporte 

da empresa júnior e ao suporte dos colegas. Mais uma vez, os resultados destacam a 

importância dessa dimensão, denotando que é de fato um elemento forte e peculiar ao 

público estudado, tendo o suporte como uma das variáveis que justificam a sua 

predominância.  

Como mencionado na seção 6.1, esse resultado pode ter se dado devido a uma 

peculiaridade na cultura organizacional do movimento empresa júnior, que provê 
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especial importância e destaque ao alinhamento entre estratégia e gestão e à execução 

de uma gestão estratégica pautada em um planejamento prévio. Feldhaus, Pereira e 

Morais Neto (2012) e Zaccarelli (2011) ressaltam a importância que o Planejamento 

Estratégico tem na gestão e na estratégia das empresas juniores e a regular frequência 

com que ele é realizado. No último estudo, foi encontrado que dois momentos de 

Planejamento Estratégico eram realizados por ano, um a cada semestre. 

Esse resultado também pode ter se dado devido à predominância de participantes 

da pesquisa que ocupam o cargo de Diretor ou Presidente, os quais estão diretamente 

envolvidos com as atividades de gestão da empresa. Zacarreli (2011) lista as funções 

dos diretores como sendo: coordenar as atividades de cada área, designar tarefas, 

gerenciar suas equipes e estruturar o planejamento estratégico da empresa. Da mesma 

forma, o presidente seria responsável por estruturar e acompanhar o Planejamento 

Estratégico da empresa, além de validar as propostas de projetos e ser responsável pelo 

relacionamento com os stakeholders da empresa. 

Outro resultado importante do nosso estudo foi a exclusão da dimensão de 

suporte do superior/chefe na regressão múltipla, por não demonstrar uma predição 

significativa de competências empreendedoras. Tal fator apresentou menores 

coeficientes de correlação e não se adequou ao modelo de regressão múltipla, indicando 

que o suporte do superior não contribui para explicar as competências empreendedoras. 

Esse resultado parece justificar-se devido à falta de uma hierarquia forte e clara nesse 

contexto. Apesar de existirem cargos superiores no organograma, a rotatividade do 

corpo administrativo é alta – considerando que cada gestão tem duração de seis meses a 

um ano – e, consequentemente, não permite fixar uma imagem forte de pessoas que 

ocupariam esses cargos superiores. Além disso, os participantes da empresa júnior são 

estudantes da graduação, com níveis de instrução e faixa etária similares, sendo, em 
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alguns casos, colegas de classe, o que pode gerar uma percepção de igualdade entre 

eles. 

Nessa percepção de “igualdade”, justifica-se ainda mais a influência do suporte 

da empresa júnior e o suporte dos colegas no desenvolvimento das competências, 

ficando esse suporte a cargo do grupo como um todo (empresa júnior) ou de algum 

indivíduo (colega) em contexto específico. A influência que cada pessoa dentro da 

organização, individualmente, pode exercer no funcionamento do grupo e na 

consequente percepção – bem como, acrescentamos aqui, na provisão desse suporte, no 

caso das empresas juniores – é mencionada por Coelho Jr. e Mourão (2011). 

Acrescenta-se a isso, mais uma vez, o fato de grande parte de nossa amostra ter sido 

composta por empresários que ocupavam cargos de liderança e que, por esse motivo, 

podem ter tido dificuldade em perceber/identificar um superior e, consequentemente, o 

suporte que poderia ser provido por ele, uma vez que eles mesmos são os superiores 

nesse contexto.  

Vale destacar que não se sugere que os superiores não ofereçam suporte ou que 

o suporte exercido por eles seja insuficiente para a formação do empresário júnior, o 

que pode ocorrer é que a percepção do suporte desses indivíduos esteja diluída nos dois 

outros fatores (como sendo o suporte oferecido pela empresa júnior e pelos colegas). 

A fim de investigar como ocorre a aprendizagem dos empresários juniores 

brasileiros, Santos et al. (2013) identificaram que estes utilizam técnicas de 

aprendizagem mais tradicionais (como treinamento, leitura de textos e acessos a bancos 

de dados) e técnicas da abordagem socioprática (como interação social, mentoria, 

treinamento no trabalho, dente outras), em que a contribuição maior na aprendizagem 

deu-se com as práticas do segundo tipo, que se aproximariam mais da aprendizagem 
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informal no trabalho utilizado no nosso modelo teórico. Dentre essas técnicas, a 

mentoria foi a que explicou a maior variância na regressão múltipla realizada por eles 

(41%), sendo essa mentoria relacionada ao suporte, orientação e formação oferecidos 

pelo mentor. Esse mentor pode ser o professor orientador, um empresário júnior de 

nível hierárquico mais alto (superiores) ou um empresário júnior do mesmo nível 

hierárquico (pares). Destaca-se que a prática de mentoria, assim como a de suporte 

organizacional, podem ser realizadas por qualquer indivíduo da empresa júnior, tendo 

entre suas funções a de oferecer suporte ao orientado. Esse resultado converge e 

respalda os nossos achados, em que o suporte oferecido pela EJ e pelos colegas 

influencia a aprendizagem (e a consequente aquisição/desenvolvimento de 

competências).  

Tendo em vista que o suporte organizacional explica em média 16% da variância 

de cada fator de competências empreendedoras, fica evidente que existe um pouco mais 

de 80% da variância de cada fator que se explica por outras variáveis não consideradas 

neste estudo. Essa perspectiva leva-nos a pensar em algumas possíveis explicações, uma 

delas refere-se ao fato de que uma parte da variância poderia ser explicada pelo 

processo de aprendizagem, sendo as competências empreendedoras o resultado desse 

processo, já que a aprendizagem é o processo que resulta na aquisição e no 

aprimoramento das competências (Drejer, 2000). Nesse sentido, “algo” (no caso, os 

processos de aprendizagem) permanece entre suporte e competências, o qual não foi 

considerado nesse modelo, como, por exemplo, as estratégias de aprendizagem 

utilizadas por esses estudantes, como pode ser encontrado no estudo de Bezerra e 

Borges-Andrade (no prelo) sobre as estratégias de aprendizagem utilizadas por 

empresários juniores brasileiros. 
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Isso é justificado pela própria definição de aprendizagem, à medida que o 

modelo de Illeris (2003, 2004) considera a aprendizagem no trabalho como resultado do 

encontro entre o ambiente da organização e os processos de aprendizagem 

desempenhados pelos trabalhadores. Nessa perspectiva, o ambiente apenas ofereceria as 

oportunidades, e a aprendizagem ocorreria através da interação do indivíduo com o 

ambiente; por sua vez, o que seria apreendido é definido de acordo com a dinâmica 

individual do trabalhador (como a motivação e as emoções). Coelho Jr. e Borges-

Andrade (2008) complementam afirmando que a aprendizagem se refere a um processo 

pessoal (quem aprende é o indivíduo). 

Dessa forma, o suporte é um elemento do ambiente (já que é uma das condições 

organizacionais que facilitam a aprendizagem) e as competências empreendedoras o 

resultado da interação entre esse suporte e as condições individuais do empresário 

júnior, como as estratégias de aprendizagens utilizadas por ele, a motivação para 

aprender ou transferir os conhecimentos e a crença na própria capacidade de aprender e 

aplicar os novos conhecimentos (teoria da autoeficácia) (Abbad & Borges-Andrade, 

2004). Este estudo procurou isolar o suporte a fim de identificar o quanto o ambiente 

consegue influenciar o aprendizado nesse contexto (e, dessa forma, identificar mais 

precisamente o papel da empresa júnior), porém, não desconsidera que existem outras 

variáveis (especialmente individuais) influenciando o fenômeno e que podem explicar 

maiores variâncias.  
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSÕES 

O nosso estudo teve como objetivo investigar o desenvolvimento de 

competências empreendedoras de estudantes universitários participantes do Movimento 

Empresa Júnior no Brasil. Para isso, buscou-se identificar evidências de validade do 

Inventário de Competências Empreendedoras e confirmar evidências de validade da 

Escala de Suporte à Aprendizagem Informal no Trabalho para empresários juniores 

brasileiros, além de identificar as características dos empresários juniores preditoras de 

competências empreendedoras e a influência do suporte oferecido pelas empresas 

juniores no desenvolvimento dessas competências. 

O Inventário de Competências Empreendedoras se mostrou adequado para ser 

utilizado com empresários juniores em uma estrutura de cinco fatores. Sendo que o fator 

competências de gestão estratégica foi mais representativo da amostra e revelou-se 

como uma especificidade dessa população, devido a uma forte cultura organizacional 

voltada para a valorização da estratégia na gestão da empresa presente no movimento 

empresa júnior brasileiro. Da mesma maneira, a validade da Escala de Suporte à 

Aprendizagem Informal no Trabalho para uso com empresários juniores foi confirmada 

e a escala necessitou de poucos ajustes para se tornar adequada estruturalmente.  

Os principais constructos desse estudo, Suporte Organizacional à Aprendizagem 

e Competências Empreendedoras apresentaram altos escores (com médias 8,5 e 8,2, 

respectivamente), indicando que, de acordo com a percepção dos empresários juniores, 

ambos os fenômenos estão fortemente presentes na empresa júnior. Ou seja, de acordo 

com eles, a empresa oferece muito suporte organizacional e eles apresentam um alto 

nível de competências para empreender. Também foi possível concluir que existe uma 
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relação entre as duas, apesar de encontrar evidências de que existem também outras 

variáveis envolvidas quando se trata de relações causais.  

Foi encontrado que suporte da empresa júnior e suporte dos colegas predizem 

um quinto de todos os fatores de competências empreendedoras, enquanto que, devido a 

uma falta de hierarquia no contexto das empresas juniores, o suporte do superior não 

parece influenciar significativamente o desenvolvimento de tais competências. O tempo 

de existência e o tamanho da empresa júnior também não parecem influenciar o 

desenvolvimento de competências da membresia. Em direção oposta, características de 

dedicação e de tempo despendido no trabalho do empresário júnior podem ser preditores 

do desenvolvimento de competências empreendedoras nesse contexto. Por último, 

apesar dos empresários juniores do sexo masculino alegarem mais intenção de 

empreender, nos parece que as mulheres participantes do movimento conseguem 

desenvolver um pouco mais as competências necessárias para empreender.  

O presente estudo possibilitou conclusões muito importantes quanto aos 

objetivos do movimento empresa júnior, e que podem ser utilizadas, pelo movimento, 

por agentes formadores e em pesquisas sobre as empresas juniores. Tais conclusões 

versam sobre a capacidade das empresas juniores em oferecer suporte organizacional à 

aprendizagem e que de fato elas estão desenvolvendo os estudantes participantes do 

movimento em direção ao empreendedorismo. Outra importante conclusão é que a 

aprendizagem empreendedora independe do tamanho ou da experiência da empresa 

júnior, o que vai definir tal desenvolvimento é o suporte oferecido e o trabalho prático 

do empresário júnior, ou seja, mesmo empresas pequenas e/ou novatas podem oferecer 

oportunidades de desenvolvimento e de aprendizado. 
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Também deve-se destacar que algumas peculiaridades podem ter se dado devido 

aos participantes serem ainda estudantes, que apesar de participarem de uma empresa 

júnior e desempenharem atividades similares aos de empresários ou empreendedores 

sêniores, ainda não estão no mercado de trabalho. Mas imersos em um ambiente “ideal” 

de aprendizagem, em que o principal objetivo não gira em torno dos fins econômicos, 

mas educativos e de suporte da Empresa Júnior, Federação e Confederação na esfera do 

Movimento e dos professores e da faculdade, na esfera contextual. 

Socialmente, esse estudo espera contribuir com o fortalecimento do movimento 

empresa júnior, possibilitando uma avaliação e confirmação dos seus objetivos e 

fornecendo subsídios para identificação de necessidades de melhoria. Além disso, pode 

contribuir de forma que os estudantes e agentes formadores reconheçam no ambiente da 

empresa júnior uma possibilidade de aquisição e desenvolvimento de competências 

qualificadas. Quanto às implicações metodológicas, esse estudo apresenta as evidências 

de validade de dois instrumentos que podem ser utilizados com jovens em contexto de 

aprendizado em comunidades de prática. 

Por fim, são feitas sugestões para futuras pesquisas de modo a sanar limitações 

encontradas nesse estudo. Primeiramente, podemos perceber o extenso número de 

estudos brasileiros que utilizam o modelo de competências empreendedoras de Man e 

Lau e, contraditoriamente, a escassez de técnicas quantitativas no mesmo contexto. 

Nesse sentido, a fim de obter mais evidências de soluções fatoriais do modelo, sugere-se 

que mais estudos de validação sejam realizadas com públicos semelhantes (jovens 

universitários com algum tipo de formação ou experiência empresarial), a fim de 

confirmar ou não a adequação teórica do modelo e a adequação metodológica do 

inventário para o uso com esse público. Ainda quanto a estudos de validade, sugere-se 

que sejam realizadas especialmente análises fatoriais confirmatórias com a escala de 
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suporte à aprendizagem informal com as três estruturas encontradas na literatura em 

outros públicos, a fim de identificar melhores adequações de acordo com os objetivos 

de uso da escala. 

Tendo em vista que a aprendizagem ocorre na interação do indivíduo com o seu 

contexto e que nos limitamos a estudar a influência do ambiente (suporte) na aquisição 

de competências (resultado da aprendizagem), se faz necessário pesquisar também o 

papel do indivíduo nessa aquisição. Sugere-se, então, que seja investigada a influência 

de condições individuais que facilitam a aprendizagem, como as estratégias de 

aprendizagem utilizadas pelo indivíduo e o papel da motivação na aquisição ou 

desenvolvimento de competências empreendedoras. Em complemento à última 

sugestão, pode-se verificar a hipótese de suporte organizacional à aprendizagem ser uma 

variável mediadora no desenvolvimento de competências empreendedoras e outras 

variáveis relacionadas ao indivíduo como variáveis preditoras.  

Foi observado que os empresários juniores formaram um grupo homogêneo com 

altos escores e pouca variabilidade entre os indivíduos. A fim de encontrar grupos mais 

heterogêneos e de modo a entender o que de fato é influência da empresa júnior, sugere-

se a comparação acerca do desenvolvimento profissional ou empreendedor entre grupos 

de estudantes participantes de empresa júnior e de estudantes não participantes de 

empresa júnior. 

Finalmente, partindo-se do princípio da análise de regressão do aumento da 

variável preditora aumentar a variável de saída, conclui-se que caso o suporte à 

aprendizagem nas empresas juniores aumente, as competências empreendedoras 

acompanha tal crescimento. Nesse sentido, sugere-se às empresas juniores que invistam 
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em suporte formal e principalmente no suporte informal nos processos da empresa 

júnior.  

As empresas juniores se mostraram um importante espaço de formação 

empreendedora para estudantes universitários. O empreendedorismo é visto na 

atualidade como uma importante alternativa para o desemprego e um gerador de 

emprego e renda. Ao mesmo tempo, a formação empreendedora é fundamental para a 

identificação de oportunidades e para viabilizar a abertura e o desenvolvimento de 

negócios. Para acompanhar tais tendências, as instituições de ensino superior precisam 

estar preparadas, através do desenvolvimento e reconhecimento de iniciativas que 

auxiliem os seus estudantes no desenvolvimento de competências para empreender, 

como as empresas juniores. 
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APÊNDICE  

APÊNDICE A - Questionário após adaptações e pré-teste, utilizado na coleta de dados. 

Dados Pessoais e do Empresário Júnior   

Primeiramente gostaríamos de conhecer você e as suas atividades como empresário júnior. 

Escolha uma alternativa nas questões fechadas e preencha as abertas com a informação 

solicitada. 

01) Idade (em anos):  ______ 

02) Sexo: (  ) Feminino   (  ) Masculino 

03) 

Estado que mora atualmente: (  )AC (  )AL (  )AP (  )AM (  )BA (  )CE (  )DF (  )ES (  

)GO (  )MA (  )MT (  )MS (  )MG (  )PA (  )PB (  )PR (  )PE (  )PI (  )RJ (  )RN (  )RS (  

)RO (  )RR (  )SC (  )SP (  )SE (  )TO 

04) Curso da Graduação:  _________________ 

05) 

Estuda(ou) em Instituição de Ensino Superior:  (  ) Pública Federal     (  ) Pública 

Estadual 

                                                                      (  ) Privada                 (  ) Outros: ________ 

06) 
No presente momento, você está em qual etapa de seu curso de graduação? 

(  ) Início                 (  ) Meio                 (  ) Final               (  ) Sou formado 

07)  
Você é: 

(  ) Empresário Júnior               (  ) Pós-Júnior 

 

Dados do Empresário Júnior  

08) Há quanto tempo, em meses, você faz parte do Movimento Empresa Júnior? ______ 

09) 

Qual cargo você ocupa atualmente na Empresa Júnior?  

(  ) Trainee                           (  ) Consultor         (  ) Assessor/Analista;  

(  ) Gerente/Coordenador      (  ) Diretor             (  ) Presidente/Vice-Presidente;  

(  ) Conselheiro                     (  ) Outro: ____________ 

10) 

Exerceu contribuição para a fundação da Empresa Júnior ou da Federação do seu 

Estado?  

(  ) Não                                         (  ) Sim, da Empresa júnior  

(  ) Sim, da Federação                  (  ) Sim, de ambas 

11) 

Diretoria ou departamento da Empresa Júnior que trabalha atualmente:  

(  ) Projetos                     (  ) Presidência                (  ) Comunicação e Marketing 

(  ) Gestão de Pessoas     (  )  Qualidade                 (  )  Administrativo Financeiro 

(  ) Conselho Consultivo                                        (  ) Outra: ____________ 

12) 

Atividades que desenvolve ou já desenvolveu na Empresa Júnior: (pode assinalar mais de 

uma alternativa) 
(  ) Atividades de gestão         (  ) Projetos internos                  (  ) Projetos 

externos/consultorias  

(  ) Organização de eventos    (  ) Projetos socioambientais      (  ) Outra: _________ 

13) 

Dentre as listadas anteriormente, selecione a atividade que você desempenha ou 

desempenhou com maior frequência:  

(  ) Atividades de gestão         (  ) Projetos internos                  (  ) Projetos 

externos/consultorias 

(  ) Organização de eventos    (  ) Projetos socioambientais      (  ) Outra: _________ 

14) 

Quantas horas você despende semanalmente às atividades da EJ e/ou do MEJ?  

(  ) Até 04 horas              (  ) De 04 a 08 horas      (  ) De 08 a 12 horas 

(  ) De 12 a 16 horas        (  ) Acima de 16 horas 
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Envolvimento com o MEJ 

15) 

Você se envolve com a federação do seu Estado?  

(  ) Não me envolvo 

(  ) Me envolvo eventualmente com as reuniões e/ou eventos 

(  ) Me envolvo periodicamente com as reuniões e/ou eventos 

(  ) Possuo cargo na federação 

 

 

Dados da Empresa Júnior (EJ)  

Por último, gostaríamos de saber algumas informações sobre a empresa júnior da qual você é ou 

foi membro. Escolha uma alternativa nas questões fechadas e preencha as abertas com o número 

solicitado. Em casos de não ter a informação solicitada, não preencher o campo (deixar ele em 

branco).  

16) 

Área de atuação da sua EJ:  

(  ) Ciências Exatas e da Terra 

(  ) Ciências Biológicas 

(  ) Engenharias 

(  ) Ciências da Saúde  

(  ) Ciências Agrárias  

(  ) Ciências Sociais Aplicadas  

(  ) Ciências Humanas 

(  ) Linguística, Letras e Artes 

(  ) Multidisciplinar 

(  ) Outra: _________________ 

17) Insira o número aproximado de anos de existência da EJ:_____  

18) Insira o número aproximado de membros da EJ (média de membros):_____  

19) 
Insira o número aproximado de projetos realizados por ano na EJ (média de 

projetos):_____  

20) 

A EJ é federada?  

(  ) Sim  

(  ) Não  

(  ) Está em processo de federação  

(  ) Não há federação no Estado 

(  ) Não tenho essa informação 
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Condições favoráveis à aprendizagem  

A seguir é apresentada uma lista de condições favoráveis à aprendizagem contínua. Leia 

atentamente cada item e avalie o quanto cada condição está presente no seu dia-a-dia de 

trabalho na Empresa Júnior. Utilize a escala de frequência indicada, a qual varia de 1 (a 

condição Nunca ocorre) até 10 (a condição Sempre ocorre). Insira sua resposta nos respectivos 

quadrados. 

 

 

Na minha Empresa Júnior... 

1. Cada membro é incentivado a expor o que pensa.                               

2. Há autonomia para agir sem consultar o diretor/superior imediato. 

3. Há tempo destinado para pesquisar novas formas de executar o trabalho. 

4. Novas ideias são valorizadas. 

5. Há respeito mútuo entre as pessoas. 

6. Há autonomia para questionar as diretrizes dadas pelo diretor/superior imediato. 

7. Há compartilhamento de informações sobre novas habilidades e conhecimentos. 

8. Há tolerância a erros quando se tenta aplicar novas habilidades e conhecimentos. 

9. Há autonomia para organizar o trabalho. 

10. Há abertura a críticas quando alguém aplica novas habilidades e conhecimentos. 

11. Há aceitação dos riscos associados à aplicação de novas habilidades e conhecimentos. 

12. Há incentivo à busca de novas aprendizagens.  

13. As tarefas/atividades que realizo na EJ facilitam a aplicação de novas habilidades  

e conhecimentos. 

14. As tentativas de aplicação de novas habilidades e conhecimentos são elogiadas. 

 

Meu diretor/superior imediato... 

(OBS: Em caso de ocupar um cargo que não possua um superior imediato, considerar o último 
superior que você teve) 

15. Me encoraja a aplicar novas habilidades e conhecimentos. 

16. Valoriza minhas sugestões de mudança. 
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17. Assume comigo os riscos de tentar novas formas de realizar o trabalho.                                     

18. Leva em conta minhas ideias quando diferentes das dele. 

19. Me estimula a enfrentar desafios no trabalho. 

20. Estimula o uso de minhas novas habilidades e conhecimentos no trabalho. 

21. Remove dificuldades e obstáculos à aplicação de minhas novas habilidades e  
conhecimentos no trabalho. 

22. Me dá liberdade para decidir sobre como desenvolver minhas tarefas. 

23. Está disponível para tirar minhas dúvidas sobre o uso de novas habilidades e  
conhecimentos no trabalho. 

24. Me elogia quando aplico novas habilidades e conhecimentos. 

25. Estabelece objetivos de trabalho que me encorajam a aplicar novas habilidades e  
conhecimentos. 

 

Meu(s) colegas/pares de trabalho... 

26. Me dão orientações quando tenho dificuldades para aplicar novas habilidades e  
conhecimentos. 

27. Me elogiam quando aplico novas habilidades e conhecimentos. 

28. Me estimulam a buscar novas habilidades e conhecimentos voltados ao trabalho. 

29. Me incentivam a propor novas ideias para a execução das tarefas. 

30. Apoiam minhas tentativas de buscar novas aprendizagens no trabalho. 

31. Sentem-se seguros quando aplico novas habilidades e conhecimentos no trabalho.  
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Competências empreendedoras  

Você vai encontrar a seguir um conjunto de atividades listadas. Por favor, indique o seu grau de 

concordância com o quanto você se sente capaz de realizar atualmente cada atividade. Para 

isso selecione um ponto de 1 (Discordo totalmente que sou capaz) a 10 (Concordo totalmente 

que sou capaz). 

Se eu assumisse ou abrisse uma empresa hoje, eu seria capaz de...  

Identificar as necessidades dos clientes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Satisfazer de forma eficaz as necessidades dos clientes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Desenvolver novos produtos e serviços 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Identificar boas oportunidades de negócio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me relacionar facilmente com o pessoal da empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Negociar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Interagir com os outros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estabelecer bons contatos pessoais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Entender as necessidades dos outros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comunicar de forma correta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aplicar na empresa as minhas próprias ideias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Colocar em prática novas ideias na empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Correr riscos moderados relacionados com o trabalho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lidar com determinadas situações arriscadas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Enfrentar os problemas de diferentes formas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Explorar novas ideias para aplicar futuramente na empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Enfrentar os problemas como sendo oportunidades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Planejar as operações do negócio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fazer o planejamento dos diferentes recursos da empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Manter a empresa funcionando com bons resultados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gerir os vários recursos da empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Coordenar tarefas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Supervisionar os subordinados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liderar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gerir o pessoal da empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Motivar o pessoal da empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Delegar tarefas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Identificar os problemas e oportunidades a longo prazo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Elaborar o planejamento estratégico da empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Organizar o trabalho em função dos objetivos da empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estruturar a empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Decidir de acordo com o planejamento estratégico da empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Definir tarefas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Avaliar os progressos alcançados considerando os objetivos definidos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Analisar os resultados da empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tomar decisões estratégicas para a empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Implementar na empresa novas áreas de negócio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Não deixar a empresa entrar em declínio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Controlar o funcionamento da empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Definir os objetivos da empresa a longo prazo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Intenção de Empreender  

1. Após concluir a atual graduação, pretende criar a sua própria empresa?  

- Não                 

- Sim. Dentro de 1 ano depois de formado 

- Sim. Dentro de 1 a 5 anos depois de formado 

- Sim. Mais de 5 anos depois de formado 

- Neste momento já sou empresário 

 

 

2. O que pretende fazer ao se formar na atual graduação? (Pag. 10 – Apenas para “Não” da 

questão 1) 

Trabalhar em empresas privadas 

Fazer concurso público e trabalhar no serviço público 

Seguir carreira acadêmica  

Trabalhar em projetos sociais 

Ainda não decidi 

Outros: _________ 

 


