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RESUMO 
 

 

Com o presente estudo pretendeu-se analisar a relação entre a Educação 
Empreendedora e o Desenvolvimento Econômico Local no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS). Essa 
pesquisa foi orientada em torno de algumas disciplinas e respectivos professores do 
Centro Universitário Municipal de Franca no programa de pós-graduação em 
Desenvolvimento Regional, buscando responder, principalmente à seguinte questão: 
A Educação Empreendedora ofertada no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sul de Minas Gerais estimula o empreendedorismo e promove o 
desenvolvimento econômico local? Foi percebido como a Educação Empreendedora 
se relaciona com o Desenvolvimento Econômico Local sob a perspectiva de alunos 
egressos e de professores que lecionam disciplinas ligadas à Educação 
Empreendedora. Assim, os objetivos específicos deste estudo foram assim 
definidos: conhecer as concepções que os alunos egressos dos cursos possuem 
acerca do empreendedorismo; investigar a existência de lacunas nos cursos em que 
a educação empreendedora é oferecida segundo as perspectivas dos alunos e 
professores; relacionar a educação empreendedora ao empreendedorismo; 
relacionar o empreendedorismo ao desenvolvimento econômico local; identificar 
possíveis elementos que impactam o processo de empreendedorismo. O 
desenvolvimento da pesquisa contou com três etapas que se orientaram pelos 
temas da Educação Empreendedora e do Desenvolvimento Econômico Local. Na 
primeira etapa, uma revisão da literatura sobre o os dois temas citados trazendo a 
tona os conceitos teóricos dos principais autores e de trabalhos dedicados a 
temática. Na segunda etapa, foi enviado um questionário para alunos egressos, 
colhendo dados quantitativos a partir dos objetivos deste estudo. Na terceira etapa, 
por meio de uma entrevista semi-estruturada, ouviu-se três docentes do 
IFSULDEMINAS – Campus Passos e mais cinco alunos egressos do mesmo 
Campus. Este estudo revela elementos da relação entre a Educação 
Empreendedora e o Desenvolvimento Econômico Local sob a perspectiva dos 
participantes da pesquisa. Embora os mesmos acreditem na promoção do 
empreendedorismo através da Educação Empreendedora ofertada pelo 
IFSULDEMINAS, observou-se divergências na prática desses novos 
empreendimentos locais. O empreendedorismo, por necessidade, ainda é 
fortemente evidenciado e em alguns casos a Educação Empreendedora desmotiva a 
criação de novos empreendimentos, além da ausência de políticas públicas que 
fomentem o empreendedorismo local. Não se pode afirmar que a Educação 
Empreendedora promove o Desenvolvimento Econômico Local.  
 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Educação Empreendedora. Desenvolvimento 
Econômico Local. Inovação.  
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ABSTRACT 
 

 

The present study intended to analyze the relantionship between Entrepreneurial 
Education and Local Economic Development in the Federal Institute of Education, 
Science and Technology of Southern Minas Gerais (IFSULDEMINAS). This research 
was conducted around some of the subjects and post-graduate program in Regional 
Development respective professors from Municipal University Center of Franca, 
seeking to answer, mainly the following question: Does Entrepreneurial Education 
offered at the Federal Institute of Education, Science and Technology of the 
Southern Minas Gerais stimulate the entrepreneurship and promote the local 
economic development? It was noticed how Entrepreneurial Education relates to 
Local Economic Development from graduate students´ and professors´ perspective 
who teach subjects related to Entrepreneurial Education. Thus, the specific 
objectives of this study were defined: to know the conceptions that the students 
have about entrepreneurship; to investigate the existence of gaps in the courses in 
which Entrepreneurial Education is offered according to the students´and professors´ 
perspectives; to relate Entrepreneurial Education to local development; to identify 
possible elements that impact the entrepreneurship process. The development of the 
research had three stages that were guided by the themes of Entrepreneurial 
Education and Local Economic Development. In the first stage, a review of the 
literature about the two mentioned topics eliciting the main authors´theorical 
conceptions and works dedicated to the theme. In the second stage, a questionnaire 
was sent to graduate students, collecting quantitative data from the objectives of this 
study. In the third stage, through a semi-structured interview, three professors from 
IFSULDEMINAS-Campus Passos and five other students from the same Campus 
were heard. This study reveals elements of the relationship between Entrepreneurial 
Education and Local Economic Development from the research 
participants´perspective. Although they believe in the promotion of entrepreneurship 
through Entrepreneurial Education offered by IFSULDEMINAS, divergences in the 
practice of these new local enterprises were observed. Entrepreneurship, by 
necessity, is still strongly evidenced and in some cases Entrepreneurial Education 
discourages the creation of new ventures, beyond the absence of public policies that 
foster local entrepreneurship. It can not be said that Entrepreneurial Education 
promotes Local Economic Development. 
 
 

Key-words: Entrepreneurship. Entrepreneurial education. Local Economic 
Development. Innovation.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O alto nível de desemprego experimentado no Brasil desde o final de 2014 até 

o momento atual (números girando em torno de 13 milhões de desempregados) 

colocou as pessoas do país em situação de dificuldade para garantir a sobrevivência 

de suas famílias sem a possibilidade de trabalho formal, aumento da renda e crédito 

disponível. A instabilidade econômica reduziu drasticamente o poder de compra das 

classes mais baixas e comprometeu de maneira acentuada a produção de bens e 

serviços em praticamente todas as cidade do país. Sem alternativas, grande parte 

dessas pessoas desempregadas se vêem na obrigação de empreender, sendo essa 

a única forma de garantir alguma renda para sobrevivência.  

O empreendedorismo por necessidade é então a saída para milhares de 

pessoas nesta situação de desemprego e falta de oportunidades no trabalho formal, 

e em torno desse fenômeno se discute se esses empreendimentos podem gerar 

emprego e renda e desenvolver economicamente as regiões.  

Como possível alternativa, a Educação Empreendedora tem o desafio de 

fomentar a atividade empreendedora em torno de uma instabilidade política e 

econômica do país que consequentemente reflete em menos investimentos e quase 

nenhuma capacidade de inovação por parte das esferas públicas e principalmente 

dos empreendedores brasileiros.  

Existe uma percepção entre vários atores sociais de que o empreendedorismo 

contribui significativamente para a geração de emprego e renda e ainda para o 

desenvolvimento econômico local. Pequenas e médias empresas, economistas, 

administradores, políticos e grande parte da sociedade concordam com essa 

afirmação e por essa razão a promoção da atividade empreendedora vem tomando 

corpo em ritmo acelerado no mundo todo. 

Em um contexto regional, em que a região do Sul de Minas Gerais é 

historicamente permeada principalmente por fazendas de café, o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS, em 

seus oito campi, localizados nas cidades de Pouso Alegre, Poços de Caldas, 

Muzambinho, Inconfidentes, Machado, Carmo de Minas, Três Corações e Passos, 
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acredita também nesta afirmativa de que o empreendedorismo fomenta o 

desenvolvimento econômico local e promove atividades, eventos, encontros e 

principalmente a educação empreendedora em seus diversos cursos espalhados em 

suas oito unidades. 

A região do Sul de Minas Gerais é conhecida por suas riquezas e belezas 

naturais além de sua potencialidade econômica que gira em torno da expansão 

industrial, motivada especialmente pela desconcentração da cidade de São Paulo na 

década de 1990 e pela atividade cafeeira. A proximidade com o estado de São 

Paulo, responsável por quase 30% do consumo nacional, segundo projeção do 

Índice de Potencial de Consumo para 2016 divulgado pela INDI – Agência de 

Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais, bem como a 

duplicação da rodovia Fernão Dias, maximiza ainda mais as possibilidades 

econômicas da região, considerando a facilidade de escoamento dos bens nela 

produzidos em direção ao restante do país.  

Em 1993 foi criada a primeira Estação Aduaneira do Interior no município de 

Varginha, Porto Seco do Sul de Minas, igualmente um fator de bastante relevância 

para o desenvolvimento da região. 

O Sul de Minas Gerais participa no Produto Interno Bruto - PIB mineiro com 

cerca de 9,57% do total, de acordo com a Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de 

Estatística e Informações (CEI) em 2013, constituindo o segundo maior PIB do 

estado, atrás apenas da Região Metropolitana de Belo Horizonte.  

Outro ponto relevante é que, além de apresentar um desenvolvimento 

econômico em potencial, o Sul de Minas tem média no Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal/Índice de Desenvolvimento Humano - IDHM/IDH, segundo o Atlas 

de Desenvolvimento Humano no Brasil de 0,77 em média nos seus principais 

municípios, média essa maior do que a média nacional, que é de 0,72. 

A região conta com sedes das principais empresas no Brasil como a Johnson & 

Johnson do Brasil, Panasonic do Brasil, Borrachas Vipal, Yoki Alimentos, Unilever 

Brasil Alimentos, Danone, Ferrero do Brasil, Thyssenkrupp Automotive Systems do 

Brasil, Nutrire, Philips Walita, Proluminas, Cooper Standard, Proema, Plascar, GE 

Alstom, Intermec South America, Balteau, entre muitas outras, fomentando a região 
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de produtos e serviços, gerando empregos diretos e indiretos, além de criar 

demandas para diversos serviços. 

A presença de tais empresas e negócios possui grande relação com a 

demanda e também com a qualidade e a quantidade de Cursos Técnicos e de nível 

Superior, disponíveis na região. Tantas empresas certamente optaram por investir 

em Minas Gerais, especialmente na região Sul desse estado, devido a vantagens 

como estas; o que, por sua vez, colaborou para aumentar ainda mais os 

investimentos em educação técnica e superior ao longo dos anos. A região conta 

com a presença da Universidade Federal de Alfenas, Universidade Federal de 

Lavras, Universidade Federal de Itajubá, Universidade do Estado de Minas Gerais e 

com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, 

constituído pela Lei nº 11.892/2008, que delimitou seus serviços educacionais dentre 

aqueles pertencentes à educação profissional, técnica de nível médio e superior, o 

qual estabeleceu enquanto uma de suas finalidades, fortalecerem o arranjo 

produtivo, social e cultural regional.  

A referida instituição de ensino se organiza como autarquia educacional 

multicampi, com proposta orçamentária anual para cada campus e para a Reitoria, 

exceto no que diz respeito ao pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores, 

cujas propostas são unificadas. Por outro lado, trata-se de uma instituição que 

possui autonomia administrativa e pedagógica. Diante do exposto, surge o problema 

de pesquisa motivador deste trabalho: A educação empreendedora ofertada nos 

campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas 

Gerais estimula o empreendedorismo e promove o desenvolvimento econômico 

local? 

Com o objetivo de verificar como se dá o ensino de empreendedorismo no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais e sua 

importância para promoção do desenvolvimento econômico local, a relevância desse 

trabalho de pesquisa pauta-se em função do número de trabalhos dedicados a essa 

temática nos últimos anos, especialmente nas Universidades Federais de Santa 

Catarina, São Paulo e Campina Grande, além de diversas publicações em revistas 

de Administração e Educação em todo país e também internacionalmente. Artigos, 

dissertações e teses têm sido dedicadas a esse tema com a finalidade de entender o 
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processo de ensino empreendedor e desenvolver formas para potencializar essa 

oferta, acreditando que esse caminho promove o desenvolvimento econômico local, 

fomentando a economia através da geração de emprego e renda.  

Uma pesquisa realizada ao site da Associação Nacional de Entidades 

Promotoras de Empreendimentos Inovadores – ANPROTEC mostra que em todas 

as cinco regiões do país existem cerca de 350 associados entre incubadoras de 

empresas, parques tecnológicos, instituições de ensino e pesquisa, órgãos públicos 

e outras entidades ligadas ao empreendedorismo e inovação estudando, 

fomentando e promovendo o empreendedorismo como forma de desenvolvimento 

econômico. Além disso, as iniciativas governamentais nas esferas federal, estadual 

e municipal para o empreendedorismo são recorrentes, como por exemplo, a Lei 

Complementar n°128 de 19/12/2008 que regulamenta o Micro Empreendedor 

Individual - MEI, incentivando a formalização dos pequenos negócios, programas de 

disseminação liderados pelo Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas 

Empresas – SEBRAE-MG, em parcerias com empresas privadas, cooperativas, 

escolas municipais e estaduais fomentando o empreendedorismo, como é o caso do 

Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil - SICOOB – Saromcredi na cidade de 

São Roque de Minas, com o projeto Cooperar para Empreender, que se estende nas 

cidades da região (São Roque de Minas, Cássia, Delfinópolis, Medeiros, Pratinha, 

São João Batista do Glória e Vargem Bonita) e agora chega à cidade de Passos, 

também contemplada por esse projeto de pesquisa.  

Este estudo, cujo objetivo é investigar a relação entre a educação 

empreendedora e o desenvolvimento econômico local, inscreve-se num contexto 

amplo de pesquisas que vêm se dedicando à temática. Após levantamento no Portal 

de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / 

Ministério da Educação e Cultura - CAPES/MEC, identificou-se, através da palavra-

chave Empreendedorismo, 3014 trabalhados relacionados à temática, produzidos 

entre 2007 e 2017. Delimitando ainda mais a busca no referido Portal, através das 

palavras-chave Empreendedorismo e Educação, o número de trabalhos produzidos 

no mesmo período caiu para 333. Grande parte dos artigos, dissertações e teses 

encontrados discute as formas como a Educação Empreendedora se dá, por meio 

de metodologias das mais diversas, buscando a percepção dos alunos e pequenos 
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empresários no que tange ao processo de ensino do empreendedorismo, suas 

supostas vantagens e a relação desse ensino com o desenvolvimento econômico 

local e regional.  

A temática do empreendedorismo nos últimos anos ganhou relevo com o 

aumento de projetos e pesquisas cuja temática perpassa pela Educação 

Empreendedora. De qualquer maneira, são importantes e necessários alguns 

questionamentos sobre o que de fato seja educar para empreender. (COAN, 2011) 

Krakauer (2014), em sua tese de doutorado intitulada Ensino de 

Empreendedorismo: Estudo Exploratório Sobre a Aplicação da Teoria Experiencial, 

analisou como a experiência empreendedora pode ser um pilar para a educação 

empreendedora; buscou conceituar o ensino do empreendedorismo por meio da 

articulação de duas teorias: a de aprendizagem experiencial e a da aprendizagem 

significativa. 

Em artigo publicado em 2014 pela Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Administração – ANPAD, Rocha e Freitas apresentaram uma pesquisa 

intitulada “Avaliação do Ensino de Empreendedorismo entre estudantes 

universitários por meio do perfil empreendedor” cujo objetivo era analisar um 

instrumento cuja função era mensurar a aprendizagem do ensino de 

Empreendedorismo, verificando a alteração do perfil empreendedor entre os 

participantes da pesquisa, evidenciando se as atividades educacionais alteravam ou 

não o comportamento empreendedor do aluno.  

Esses e outros trabalhos nos indicam que essa pesquisa possui relevância 

científica e espaço para novas contribuições, discutindo a problemática em torno do 

processo da Educação Empreendedora.  

A pesquisa também é motivada pelo interesse em se estudar o tema, 

considerando a atuação enquanto docente no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Campus Passos, em Curso de 

Graduação em Administração de Empresas e Cursos Técnicos em Comunicação 

Visual, Informática e Moda, ministrando disciplinas ligadas diretamente ao 

empreendedorismo. É importante frisar que o IFSULDEMINAS atua conjuntamente 

em diversos projetos de pesquisa e extensão, Jornadas Científicas, eventos de 

fomento ao empreendedorismo em seus oito campi, entre os quais se estabelece 
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contatos e trocas de experiências no que se refere às diversas propostas de trabalho 

que fomentam o desenvolvimento do Sul de Minas. 

O trabalho contou com duas pesquisas de campo. A primeira de abordagem 

quantitativa se iniciou após mapeamento de alunos egressos do IFSULDEMINAS, 

que cursaram disciplinas ligadas à Educação Empreendedora em seus respectivos 

cursos, com a finalidade de coletar informações a respeito do processo de oferta da 

Educação Empreendedora no IFSULDEMINAS em concomitância com o 

desenvolvimento econômico local.  

Após esta etapa, na abordagem qualitativa foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas com a finalidade de colher as percepções intrínsecas a respeito do 

processo de desenvolvimento econômico local atrelado a educação empreendedora 

com cinco alunos egressos do Campus Passos que receberam a Educação 

Empreendedora em seus cursos e três docentes de Administração também do 

Campus Passos que lecionam disciplinas ligadas a Educação Empreendedora.  

O trabalho foi dividido em cinco capítulos para maior facilidade na 

compreensão dos estudos realizados. Esses capítulos foram organizados da 

seguinte forma: Capítulo 1: Introdução; Capítulo 2: Contextualização Econômica 

Atual do Brasil e Desenvolvimento Econômico Local, discutindo os conceitos em 

torno do Desenvolvimento Econômico Local além de evidenciar o panorama político-

econômico do Brasil nos últimos anos e suas dificuldades em retomar as direções de 

crescimento; Capítulo 3: Empreendedorismo, discutindo os conceitos de diversos 

autores sobre o tema, seu histórico e evolução enquanto ciência além de apresentar 

a Educação Empreendedora como possibilidade para promover o Desenvolvimento 

Econômico Local; Capítulo 4: Metodologia, explicitando como a pesquisa em suas 

duas etapas aconteceu, deixando claro todos os critérios utilizados no 

desenvolvimento de coleta, mineração e análise dos dados; Capítulo 5: Análise e 

Resultados de todo o material coletado; Considerações Finais com críticas a 

Educação Empreendedora e sua capacidade de fomentar o Desenvolvimento 

Econômico Local bem como sugestões para incremento dessa atividade dentro das 

instituições de ensino; e por fim todas as referências utilizadas neste trabalho.  
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO ECONÔMICA ATUAL DO BRASIL E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL 

 

 

O Brasil viveu nos últimos 3 anos (2015 a 2017) uma das piores crises 

econômicas de sua história. A instabilidade econômica, política e social instalada no 

país levou os números de emprego, renda e poder de compra a níveis baixíssimos, 

o que não foi visto entre 2004 a 2010, que caracterizou-se por amplo crescimento 

baseado no consumo de bens duráveis, alavancados pelas indústrias automotiva, 

linha branca (eletrodomésticos, moveis, etc.) e imóveis, com a criação de programas 

que proporcionaram às famílias de baixa renda, maior acesso aos mesmos. No 

gráfico 1, fica mais claro o aumento acentuado do desemprego nos últimos 3 anos,  

o que dificulta a recuperação econômica do país num curto prazo, baseada no 

modelo de crescimento adotado durante os anos anteriores ao período retratado.  

 

Gráfico 1: Taxa anual de desemprego no Brasil em %: 

 
Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  

 

Incentivos governamentais como redução de impostos, isenção fiscal e 

facilidade de crédito, injetaram na economia brasileira dinheiro suficiente para que 

em 2010 nosso PIB experimentasse um crescimento de 7,5%, ano de maior 

crescimento desde os anos 2000. Na contramão dos principais países que sofriam 
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com a crise originada na bolha imobiliária dos Estados Unidos da América, o Brasil 

mantinha seu crescimento acelerado com base no endividamento das famílias.  

Investimentos no setor privado, concessões no setor energético e aumento do 

poder de compra elevaram os níveis de produção e consumo a patamares 

suficientes para garantir ao país pela primeira vez o selo de bom pagador nas 

agências internacionais de risco.  

Sem exceção, todas as classes tiveram a oportunidade de adquirir bens que 

nunca pensaram ser possível, tais como casa própria, automóvel e outros, 

impulsionado por políticas de crédito abundante ao consumidor de baixa renda, além 

de isenção fiscal dos principais tributos federais como o Imposto sobre Produto 

Industrializado - IPI, que acelerou a venda dos produtos duráveis. 

O crédito habitacional cresceu mais de 5% do PIB entre os anos 2000 e 2010, 

e o crédito em geral saltou mais de 30 pontos percentuais. Junto a esse movimento, 

a queda do desemprego e o aumento real do salário mínimo alteraram a 

configuração econômica das famílias brasileiras. Entre 2004 e 2010 mais de 32 

milhões de pessoas ascenderam à classe média e mais de 19 milhões saíram da 

pobreza. A classe C gastou mais de 1,17 trilhão de reais, sendo responsável por 

quase 60% do crédito.  

Para alguns especialistas, embora o movimento seja de fato relevante as 

desigualdades ainda continuaram de maneira contundente.  

Outro elemento que representou esse momento de crescimento e mudança de 

patamar da economia brasileira é a renda dos mais pobres que entre 2001 e 2012 

cresceu cerca de 135%. A taxa de formalização dos empregos também cresceu 

muito no período e o desemprego experimentava taxas abaixo de 6% em 2012.  

Outro setor que vivenciou crescimento exponencial foi o de serviços, tais como 

planos de saúde, previdência privada, seguros residenciais e outros. As 

intervenções do governo federal na economia como redução do IPI (Imposto sobre 

Produtos Industrializados), acesso ao crédito para famílias de baixa renda, 

desonerações fiscais em alguns setores, aceleraram o consumo no Brasil, elevando 

o PIB até o ano de 2010, quando alcançou 7,5% de crescimento. A partir desse 

momento, o Brasil vivenciou decisões equivocadas no cenário político e a economia 

começou a se retrair. O PIB começava a encolher e no ano seguinte bateu 3,9%, 
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número bem inferior ao de 2010, o que acendeu uma luz de alerta em todo o país. 

Uma crise já se anunciava.  

Será que de fato o crescimento com base no consumo e o endividamento das 

famílias tinha data para findar-se e comprometer tudo o que fora conquistado?  

Em 2012, com o PIB em 1%, muitas especulações se confirmavam a respeito 

da sustentabilidade dos programas do governo, no que se refere a crédito e 

incentivos ao consumo. A economia se declinava de maneira acelerada. No ano de 

2013, o governo concedeu desonerações ao setor privado, acreditando que esse 

seria o caminho para acelerar a economia novamente. O PIB naquele ano chegou a 

2,5%, superior ao do ano anterior. Porém, nos anos seguintes começaram as 

retrações seguidas: 0,1% em 2014, -3,8% em 2015 e -3,6% em 2016, ano do 

impedimento da presidente Dilma, motivado pelo forte movimento das ruas iniciados 

em 2013 contra o governo que se reelegeu no ano seguinte. Observa-se no gráfico 2 

a variação do PIB ao longo dos anos. 

 

Gráfico 2: PIB e PIB per capita. Taxa de crescimento em % 

 
Fonte: IBGE – Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística.  

 

O Brasil apresenta hoje uma taxa aproximada de 13% de desemprego com 

cerca de 13,5 milhões de desempregados, uma crise política sem precedentes, 
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mergulhada na corrupção, no envolvimento de grandes empresas em escândalos de 

propinas, grandes empresários  e políticos presos, instabilidade econômica, estados 

falidos por problemas fiscais sem capacidade de liquidez, reformas que afetam 

diretamente os trabalhadores de baixa renda e um esforço grande de tentar manter 

as condições de investimento e recuperação da economia que não apresentaram 

ainda efeitos práticos no mercado.  

O ambiente político-econômico não é favorável ao investimento e 

consequentemente não se observa a geração de emprego e renda de maneira 

crescente. Embora as propostas apresentadas e aprovadas pelo governo atual como 

a reforma trabalhista tenham como finalidade principal recuperar a economia e 

fomentar a geração de emprego, ainda não se mostram capazes de recuperar os 

níveis experimentados até o ano de 2012.  

O empreendedorismo surge então como uma opção a milhares de 

trabalhadores para sobreviverem ao ambiente nada interessante em termos de 

oportunidades de trabalho formal.  

Nesse sentido, a educação empreendedora se faz de extrema importância uma 

vez que a maioria desses pequenos empreendedores não tem conhecimento 

mínimo das ferramentas gerenciais que poderiam auxiliá-los na gestão dos 

negócios, já que os empreendimentos surgem, nesse caso, em função da 

necessidade e não em função das oportunidades advindas de uma ascensão 

econômica semelhante à experimentada na primeira década do século XXI.  

Mas vale ressaltar que o crescimento da atividade empreendedora em países 

subdesenvolvidos como é o caso do Brasil é inversamente proporcional ao 

crescimento econômico. À medida que a taxa de desemprego aumenta como 

mostrado no gráfico 1, e o Produto Interno Bruto diminui, o movimento de 

empreendedores nascentes e novos empreendedores aumentam o que se observa 

no gráfico 3. 

O número de emprego formal representa maior possibilidade de crédito no 

sistema brasileiro uma vez que a carteira assinada oferece mais garantias as 

instituições financeiras e isso acelera o consumo interno de bens duráveis através 

de financiamentos garantindo maior produtividade a indústria, geração de emprego e 

renda e consequentemente aumento do PIB impulsionado pelo consumo interno. 
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Quando a oferta de emprego formal diminui, o contrário também acontece e o 

cenário é de menos crédito, menos consumo, mais demissões e mais 

empreendimentos por necessidade como alternativa de sobrevivência para grande 

maioria das pessoas.  

 

Gráfico 3: Taxas de crescimento do PIB e taxas de empreendedorismo nascente e novo no 
Brasil - 2002:2016. 

 
Fonte: Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Micro Empresa – Global Entrepreneurship Monitor.  

 

De acordo com Vitte (2006), o Desenvolvimento Econômico Local pode ser 

definido como uma estratégia ou um conjunto de ações que visam organizar a base 

produtiva local, ou seja, um movimento capaz de ativar a econômica local 

provocando possíveis impactos localmente. Mais disponibilidade de empregos de 

certa forma pode gerar mais renda e melhorar o padrão de vida da população em 

um determinado local. 

Avaliar ou medir o desenvolvimento econômico local é uma tarefa difícil por se 

tratar de tema muito controverso, seja no contexto nacional quanto no internacional. 

Nem metodologicamente existe consenso em como medir ou avaliar o 

desenvolvimento econômico. Um novo arranjo industrial, dinâmicas próprias 

provenientes da globalização do capital, espaços para novas experimentações 

contra o que já está colocado, experimentos dos próprios atores locais, ações 

governamentais, tudo isso pode ser considerado como experiências de 

desenvolvimento local. (MARTINS; CALDAS, 2009). 
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A cultura local também constitui-se numa  variável importante, uma vez que 

toda possibilidade de mudança causa resistências em indivíduos integrantes de 

determinada sociedade (GOMES, 2005). As potencialidades locais necessariamente 

estão internalizadas em sua população, visto que há uma interação com o meio, 

alavancando o processo de desenvolvimento local.  

Para Martins e Caldas (2009), além de um mero desenho geográfico, com 

existência de poder e reconhecimento, um território é um cenário complexo 

enraizado historicamente e com inter-relações entre seus componentes. Um território 

apresenta-se do ponto de vista político, econômico e social enquanto um espaço de 

reconhecimento estruturado em meio a diversos elementos, cuja busca por 

transformação e coesão é natural.  

O indivíduo deve apresentar-se como motivador de mudanças em busca de um 

bem coletivo maior, e enquanto agente dessa mesma mudança, consequentemente 

promove o crescimento sustentado do território, ou seja, em função das mudanças 

provocadas pela tecnologia, o desenvolvimento local necessariamente deve ser 

incluído no debate e na agenda das políticas públicas cujo propósito é o de 

promover o desenvolvimento local ou regional. (COSTA, 2013). 

Ainda de acordo com a perspectiva do desenvolvimento local, Gomes (2005, 

p,10) ressalta que: 

Dada a complexidade do ambiente empresarial futuro, os gestores deverão 
estar atentos a uma nova maneira de fazer negócios, baseada na crescente 
velocidade da informação e na necessidade de se trabalhar coletivamente: 
parcerias e alianças estratégicas. 
 

Atualmente, a economia global aponta para três grandes vetores que são o 

econômico, o social e o político. Associado a esses três vetores, a cooperação em 

um ambiente regionalizado socialmente e descentralizado politicamente possibilita 

novas formas de organização sistêmica local, com potencialidades de 

desenvolvimento econômico. Esses sistemas são frutos de aglomerações 

econômicas, conhecidos como Clusters (concentração de empresas com 

características semelhantes instaladas em uma mesma região promovendo 

vantagens competitivas de maneira colaborativa) que têm por principal finalidade 

fortalecer um determinado local, tornando-o mais competitivo nos três setores em 

questão (GOMES, 2005). 
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O empreendedor contribui no processo de desenvolvimento econômico quando 

introduz elementos de inovação no mercado; inovação que, no caso, é o que 

possibilita o aumento da competitividade do país. Pesquisas recentes mostram que 

atividades empreendedoras têm efeitos positivos sobre o crescimento econômico em 

países desenvolvidos e o contrário em países subdesenvolvidos, como é o caso do 

Brasil. (GOMES, 2005).  

Pequenos empreendedores sem elementos de inovação em seus negócios são 

facilmente seduzidos a desistirem dos mesmos, especialmente com a chegada de 

grandes empresas em seus locais de atuação, oferecendo trabalho assalariado e 

menos risco. (BARROS; PEREIRA, 2008).  

O empreendedorismo sem elementos de inovação nada mais é que um novo 

empreendimento que terá que concorrer com os já existentes no mercado, 

disputando fundamentalmente por meio de preços menores, o que quase sempre se 

torna insuportável, tanto devido à dinâmica mercadológica (velocidade da 

informação, pressão dos consumidores, custos elevados, saturação de mercado, 

etc.) quanto à pressão da concorrência.  

De acordo com Bresser Pereira (2006), o processo de desenvolvimento 

econômico é historicamente característico de países que realizaram sua revolução 

capitalista, caracterizando-se pelo aumento da produção e da renda de seus 

habitantes, acumulação de capital e inovação tecnológica. O quanto os negócios se 

mantêm está intrinsecamente atrelado ao grau de inovação envolvido.  

É importante observar que no contexto brasileiro, há poucos empreendimentos 

de características inovadoras, por mais que na sua maioria, a motivação para o 

surgimento de tais empreendimentos seja basicamente a falta de oportunidades de 

trabalho, emprego e renda, ou seja, enquanto no nos países desenvolvidos o 

empreendedorismo se baseia em oportunidades, no Brasil, o mesmo é 

fundamentalmente fruto das necessidades.  

Somekh (2008) salienta que o crescimento econômico em ritmo acelerado não 

deve ser confundido com desenvolvimento. Se não acontece a redução da pobreza 

e das desigualdades sociais gerando novos empregos e renda, não houve 

desenvolvimento. O desenvolvimento econômico local também deve incluir a 

sustentabilidade ambiental, a inclusão social que contribui para o bem estar das 
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famílias, além de criar políticas públicas capazes de promover e sustentar esse 

desenvolvimento. 

Pensar em desenvolvimento local significa integrar de maneira sinérgica todos 

os atores locais através de instrumentos participativos adequados, promovendo o 

planejamento e destino das ações territoriais, valorizando o capital social. Essa 

transformação é um processo cultural que não é simples nem rápido, pois exige de 

todos os atores um grande e contínuo engajamento (PIRES, 2008).  

Percebe-se que os conceitos sobre o desenvolvimento econômico local partem 

de premissas nem sempre iguais e não há concordância entre os diversos autores. 

Utilizando o conceito da palavra “Local”, que é um adjetivo para descrever 

determinado lugar que pertence a uma região qualquer e da palavra 

“Desenvolvimento”, a qual caracteriza por elevação da renda, aumento da 

produtividade, incorporação de progresso técnico, fica evidenciada a dificuldade de 

se chegar a um consenso do que seja Desenvolvimento Econômico Local. 

O conceito utilizado neste trabalho referencia-se em Bresser Pereira (2006, 

p.1), para o qual:  

O desenvolvimento econômico é um fenômeno histórico que passa a 
ocorrer nos países ou estados-nação que realizam sua revolução 
capitalista, e se caracteriza pelo aumento sustentado da produtividade ou 
da renda por habitante, acompanhado por sistemático processo de 
acumulação de capital e incorporação de progresso técnico. 
 

No caso brasileiro a incorporação de progresso técnico é raramente observada, 

já que seus empreendimentos nascem quase que por necessidade, sem elementos 

de inovação em seus produtos e serviços.  

A teoria do crescimento econômico excluiu o espírito empreendedor, o que é 

contestado por Schumpeter (1985), para o qual a capacidade empreendedora é 

fundamental em termos de progresso econômico ao promover a destruição criativa, 

ou seja, destruir o que já existe em troca de propor soluções inovadoras capazes de 

alterar o cenário econômico.  Na década de 1980, modelos teóricos de crescimento 

econômico começam a incorporar outros elementos, não econômicos, tais como a 

formação do capital humano. Fontenele (2010) salienta ainda que o 

empreendedorismo se relacione com o crescimento e o desenvolvimento dos 

países, o que tem fomentado as pesquisas em diversas áreas, por meio da 

interdisciplinaridade, o que é demonstrativo da complexidade do tema. Aponta ainda 
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certa clareza na relação entre empreendedorismo e crescimento econômico, 

indicando o impacto dessas relações nas diferenças entre países empreendedores e 

países que não o são.  

Em países em desenvolvimento, uma das grandes contribuições do 

empreendedorismo se dá em termos da criação de novos postos de trabalho, 

gerando renda para sua população. Serviços financeiros como créditos a pequenos 

e médios negócios, apoio oficial dos entes governantes e a iniciativa empreendedora 

dos indivíduos de determinada região, fazem parte de um processo de 

desenvolvimento econômico local (GOMES, 2005).  

Para Caldas e Martins (2008), o tema é controverso e não existe consenso, 

seja no Brasil ou internacionalmente, em termos conceituais e metodológicos. Um 

novo arranjo produtivo local, com dinâmicas próprias pode, por exemplo, ser reflexo 

de uma reorganização internacional do capital. Outra possibilidade é que alguém 

acredite que determinado local tenha vocação para certo tipo de negócio e proponha 

para o mesmo experimentações que acabem promovendo um desenvolvimento 

econômico mais localizado. 

Bresser Pereira (2006) ressalta a necessidade de pelo menos duas instituições 

formais para viabilizar o desenvolvimento econômico dentro de uma matriz. Ele 

considera que o mercado coordena a divisão do trabalho e a alocação de recursos 

produtivos, e afirma que esses mercados são hoje constituídos socialmente, 

organizados e regulados a nível nacional e internacional. O objeto econômico das 

nações é o desenvolvimento econômico e as instituições capazes de viabilizá-lo são 

os mercados e o dinheiro.  

Historicamente, o desenvolvimento econômico precisa de garantias como a 

ordem pública, a estabilidade política e o bom funcionamento do mercado, o que 

pode oportunizar resultados que estimulem o investimento e a inovação. O Estado 

tem que ser forte, legítimo e capaz de formular políticas públicas que fomentem o 

bom funcionamento da nação (BRESSER PEREIRA, 2006).  

O exposto anteriormente pelo referido autor nos leva a refletir sobre a situação 

atual do Brasil, onde não é encontrado nenhum elemento dentre os que foram 

citados para que seja possível o desenvolvimento econômico. O que há atualmente 

é, ao contrário, um mercado sem estímulos a investimentos e inovação, situação de 
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desordem e ou calamidade em algumas regiões, e uma instabilidade política que há 

muito tempo não se via.  

Para Gomes (2005), o empreendedor inovador é o agente principal nas 

economias locais, sendo capaz de promover o crescimento econômico local. Através 

de suas contribuições inovadoras, esforçam-se para o desenvolvimento de suas 

regiões, lideram o próprio crescimento, tirando a economia local da estagnação, 

promovendo atividades que sejam sustentáveis, gerando emprego, renda e riqueza.  

A inovação é citada mais uma vez como característica fundamental do 

empreendedorismo na transformação das localidades onde se empreende. 

Importante reforçar que por meio deste trabalho não se analisou exclusivamente 

empreendimentos inovadores, uma vez que no caso brasileiro, os empreendimentos 

pouco apresentam inovações, sendo motivados por necessidades e não por 

oportunidades, visto o próprio ambiente político em que o país se encontra.  

A promoção de uma ruptura econômica capaz de transformar determinado 

setor é considerada por Schumpeter (1985) a inovação que o empreendedor deve 

promover nos ambientes econômicos. A destruição criativa, promovendo um novo 

ciclo econômico, criando novos negócios, produtos, serviços e processos é capaz de 

fazer a economia crescer qualitativamente. O autor ainda ressalta que:  

O empreendedor é aquele que realiza novas combinações dos meios 
produtivos, capazes de propiciar desenvolvimento econômico, quais sejam: 
introdução de um novo bem; introdução de um novo método de produção, 
abertura de um novo mercado, conquista de uma nova fonte de oferta de 
matérias primas ou bens semimanufaturados; constituição ou fragmentação 
de posição de monopólio (SCHUMPETER, 1985, p. 49).  
 

Costa (2013) ressalta que toda cidade tem suas vantagens competitivas e 

através dessas vantagens devem promover o crescimento econômico e social por 

meio da melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos. Chama ainda atenção 

para o equívoco de acreditar que o empresário individualmente pode promover o 

desenvolvimento econômico das regiões, ressaltando a importância de todos os 

atores envolvidos nos processos locais. Propõe que a atitude empreendedora deve 

ser estimulada através de apoios a projetos de curto, médio e longo prazos, 

combinando esforços entre os diferentes atores, com vistas ao desenvolvimento 

econômico. Por fim, aponta que o envolvimento dos atores cria um ecossistema 
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empreendedor, capaz de promover a queda nas taxas de desemprego, que por sua 

vez, constituem elementos indispensáveis no desenvolvimento econômico local.  

Bresser Pereira (2006) ressalta que economias em pleno crescimento estão 

ancoradas em uma estratégia política nacional, voltada para o desenvolvimento. 

Estratégia essa que envolve empresários, técnicos, trabalhadores e todos os 

envolvidos neste processo. Se isso não acontece, a nação deixa de ser competitiva 

globalmente e logo não converge para possibilidades de investimentos, inovações e 

novos empreendimentos.  

A geração de emprego e renda através do empreendedorismo local 

promovendo o desenvolvimento econômico passa por algumas condições 

promovidas pelos atores nas esferas públicas federal, estadual e municipal. Os 

incentivos fiscais, tributários e a promoção de políticas públicas que auxiliam os 

empreendedores são essenciais para o fomento da atividade empreendedora. A 

situação política e econômica do Brasil atual não favorece a criação de novos 

negócios com base na inovação e nas oportunidades de mercados em ascensão. 

Assim, os novos empreendimentos nascem por necessidade, frente a uma das 

piores crises que o Brasil já enfrentou. 

Gomes (2005) aponta que em países subdesenvolvidos “nem sempre o 

empresário representa a força propulsora da economia” e que a inovação nem 

sempre acontece em virtude da competição do próprio estado na oferta de produtos 

concorrentes à iniciativa privada. O custo alto limita as inovações e a economia de 

escala, dificultando o desenvolvimento econômico. Especificamente no Brasil, o 

chamado “custo Brasil” composto pela alta carga tributária, dificuldades de 

financiamento, infraestrutura precária, processos excessivamente burocráticos 

dificultam ainda mais o empreendedor local a se arriscar nos empreendimentos 

inovadores.  

Politicamente, quase sempre a avaliação popular dos governos nas três 

esferas é examinada sob a perspectiva de indicadores econômicos e sociais. 

Bresser Pereira (2006, p.7) destaca que:  

Na competição eleitoral, na qual os políticos estão permanentemente 
envolvidos, o critério principal de êxito ou fracasso adotado por eles 
mesmos e por seus eleitores é o de sua capacidade de promover o 
desenvolvimento econômico ou a melhoria dos padrões de vida. 



29 

 

O empreendedorismo é parte fundamental do desenvolvimento econômico 

local e deve ser articulado em todas as esferas da sociedade, promovendo 

oportunidades de novos negócios, e como já foi dito, gerando emprego, renda e 

prosperidade nas regiões. Outro ponto importante nesse processo, ressalta Gomes 

(2005), é que a criação de pequenas e médias empresas é de grande importância 

social, gerando parte dos empregos dos países, além de contribuírem 

significativamente para a formação do Produto Interno Bruto.  

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - 

SEBRAE, os pequenos negócios representam 25% do PIB brasileiro e somam 

quase 9 milhões de negócios. Esse número é atribuído ao empreendedorismo que 

cresceu muito nos últimos anos no Brasil, não só em quantidade, mas em 

participação na economia. Em 2011, a produção gerada por esses pequenos 

negócios rendeu quase R$600 bilhões de reais, gerando 52% dos empregos com 

carteira assinada e pagando 40% dos salários. No comércio respondem por 

aproximadamente 54% do PIB deste setor.  

Esses dados reforçam a importância da educação empreendedora no cenário 

brasileiro, onde predominam os pequenos negócios.  

Bresser Pereira (2006) ressalta que o desenvolvimento econômico é 

essencialmente um processo histórico de crescimento sustentado da renda, 

promovendo a melhoria do padrão de vida da população, com acumulação de capital 

e progresso técnico sistemático e, necessariamente, esse desenvolvimento deve 

modificar três instâncias da sociedade: a estrutural, a institucional e a cultural.  

O desenvolvimento econômico é, sem dúvida, um dos pilares para que as 

regiões possibilitem melhores condições de vida à sua população. A geração de 

emprego e renda pode elevar o padrão das famílias, sendo capaz de promover uma 

melhor distribuição da renda, maior nível de satisfação e qualidade de vida. A 

educação empreendedora assume então um papel fundamental no processo de 

desenvolvimento econômico, se partimos do pressuposto de que ela gera novos 

empreendimentos, que por sua vez, criam empregos diretos e indiretos, melhorando 

a renda de maneira geral.  

A combinação de recursos e a inovação colocam o empreendedor como 

agente principal de promoção do desenvolvimento econômico. O empreendedor, ao 
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incorporar novas tecnologias, substituindo as já ultrapassadas, criando novos 

produtos e processos, assume um importante papel no desenvolvimento da 

sociedade, garantindo a continuidade dos negócios e a criação de novos produtos e 

serviços, fazendo girar o ciclo econômico (FONTENELE, 2010).  

Embora empreendedorismo também seja acumulação de capital, a não 

incorporação de progresso técnico (inovação) faz com que grande parte dos 

negócios brasileiros permaneça no mercado sem valor agregado nenhum, 

competindo apenas com o fator preço, que por sua vez não favorece os pequenos 

negócios, principalmente pela escala de produção.  

Os pequenos empreendimentos provocam um debate crescente envolvendo 

geração de empregos, crescimento econômico e diminuição das desigualdades 

sociais. Várias pesquisas evidenciam uma correlação positiva entre o 

empreendedorismo e o crescimento econômico, desenvolvendo a cadeia produtiva 

de maneira sustentada, com mais empregos e menos desigualdades (SARFATI, 

2013). Contudo, outras revelam que o empreendedorismo não promove o 

crescimento econômico como podemos perceber no gráfico 3, a medida que o PIB 

diminui, aumenta o número de empreendedores no Brasil , ou seja, deduz-se que o 

número de novos empreendimentos nada mais é do que a busca por alternativas de 

sobrevivência em situações de poucas oportunidades de trabalho formal, e muito 

provavelmente, como observado por Fontenelle (2010), países mais pobres o 

empreendedorismo se da por necessidade sem nenhuma inovação.  

Muito provavelmente, ao surgir novas oportunidades em indústrias os 

pequenos empreendedores podem migrar para estes postos de trabalho e encerrar 

as atividades nos empreendimentos criados.   

Esse fenômeno deve ser acompanhado de políticas públicas que favoreçam o 

pequeno empreendedor a continuar investindo em seu negócio de maneira 

sustentada, de forma que ele possa continuar gerando possíveis condições de 

promoção do desenvolvimento econômico local. 
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3 EMPREENDEDORISMO 

 

 

Neste capítulo, pretendeu-se situar o leitor nas perspectivas teóricas acerca do 

Empreendedorismo, no sentido de subsidiar esse estudo sobre os vínculos 

existentes entre Educação Empreendedora e Desenvolvimento Econômico Local. 

Para tanto, elencou-se três abordagens de relevância para compreensão e maior 

delimitação da temática de estudo. Na seção 3.1 CONCEITO E HISTÓRICO 

apresentam-se algumas características, compreensões e definições acerca do 

Empreendedorismo, tomando-se como referência autores como Dornelas (2012), 

Maximiano (2011) e Sarkar (2008). Fez-se ainda um histórico revelador do processo 

de expansão, disseminação e consolidação do constructo. Em 3.1.1 

EMPREENDEDORISMO NO BRASIL, problematiza-se o conceito de 

empreendedorismo, no caso brasileiro, apontando algumas especificidades e 

influências. Para tanto, além dos autores supracitados, contou-se com o suporte 

teórico de Oliveira (2014). Por fim, no 3.1.2 EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, 

abordam-se as discussões a respeito do tema, trazendo pesquisas recentes 

realizadas por todo o Brasil, além das perspectivas de autores como Dornelas 

(2012). 

 

 

3.1 Conceito e Histórico 

 

 

De acordo com Sarkar (2008), apesar do conceito de empreendedorismo já 

existir a bastante tempo, sua popularidade renasce nos últimos tempos como se 

fosse uma grande novidade. Sinaliza talvez um caminho ou solução para resolver a 

atual situação econômica de modo geral ou especificamente de uma determinada 

região. Ele ainda aponta que: 

A palavra empreendedorismo deriva do francês “entre” e “prendre” que 
significa qualquer coisa como “estar no mercado entre o fornecedor e o 
consumidor”. Muitas vezes é dada à palavra empreendedorismo uma 
conotação diferente, devido à diversidade de significados que têm sido 
utilizados há séculos. Curioso é o fato de a palavra empreendedorismo não 
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ser reconhecida no programa Microsoft Word, na língua portuguesa. 
(SARKAR, 2008, p. 21). 
 

A popularidade do termo a partir dos anos 2000 se dá em função de novas 

pesquisas e estudos na área. Desde então o assunto vem tomando relevância e 

despertando o interesse dos pesquisadores por todo o mundo. Para se entender seu 

significado e sua real importância no desenvolvimento econômico local, são 

necessárias mais informações em termos de sua definição e histórico. 

A capacidade para assumir riscos ao começar uma empresa; seria uma 

espécie de característica de um empreendedor. Trata-se de uma palavra que vem 

do latim “impreendere” e significa realizar tarefa laboriosa, difícil (MAXIMIANO, 

2011). 

Já para Dornelas (2012), toda transformação de idéias em oportunidades que 

criam negócios de sucesso envolvendo pessoas e processos podem ser definidos 

como Empreendedorismo. A ideia do termo “empreendedor” já era utilizada na Idade 

Média, definindo aquele que gerenciava grandes projetos de produção, assumia a 

gestão dos projetos, mas não necessariamente todos os riscos e geralmente os 

recursos utilizados eram provenientes do governo do respectivo local. Na Idade 

Média surgem indícios de que assumir riscos estaria ligado ao empreendedorismo. 

O estabelecimento de acordos comerciais com o governo para a oferta de algum 

produto ou serviço, com preços geralmente prefixados caracterizava risco, uma vez 

que qualquer resultado dessa operação era de responsabilidade do “empreendedor”. 

No século VXIII, Richard Cantillon diferencia o empreendedor do capitalista, 

apontando que o primeiro era o que assumia riscos e o segundo era o fornecedor de 

capital. 

Na perspectiva de Maximiano (2011), existem estudos referenciais sobre o 

empreendedor e o empreendedorismo. Eles se dividem entre o pensamento 

econômico e o comportamental. Os primeiros associam a inovação e o 

desenvolvimento econômico, enquanto os segundos enfatizam a disposição para 

correr riscos, as atitudes e a criatividade. Ele ainda destaca entre os principais 

economistas estudantes do tema, Cantillon, Say e Schumpeter. No século XVIII, 

Cantillon em um de seus trabalhos evidencia o papel importante do empreendedor 

no desenvolvimento econômico. Ainda identifica a disposição do empreendedor em 
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assumir os riscos de comprar determinados produtos por preços já estabelecidos e 

ter de vender por um preço desconhecido. 

Richard Cantillhon, em 1734, já analisava o comportamento das pessoas que 

abriam e atuavam em novos negócios, buscava perceber como esses negócios se 

desenvolviam ao longo do tempo, além de ter criado o termo “entrepreneurship” 

(termo para designar o profissional inovador em um negócio e que também assume 

ou corre riscos). Jean-Batiste Say consolidou o termo empreendedor dizendo que as 

pessoas que tinham capacidade para transferir recursos de um negócio para outro, 

mais lucrativo, eram consideradas empreendedoras. Mais atualmente, em 1949, o 

empreendedorismo foi idealizado pelo economista Joseph Schumpeter, o qual 

destacava enquanto empreendedor, aquele empresário capaz de mudar a realidade 

dos negócios com base na criatividade e na inovação, capaz de colocar em 

execuções novas combinações de fatores de produção, abrir novos mercados, 

conquistar novas fontes de matérias primas, alcançando assim resultados 

interessantes. Peter Drucker, também no século XX, contribuiu nesse mesmo 

sentido, acrescentando à atividade empreendedora o risco do negócio. Ou seja, todo 

empreendedor deve estar disposto a assumir e correr alguns riscos inerentes a cada 

tipo de negócio. 

Alguns empresários (além dos economistas) também contribuíram, ao longo 

dos anos, para a atividade empreendedora ser observada e analisada. 

Voltando aos séculos XVIII e XIX, o economista Pierre Du Pont acreditando no 

livre comércio, conseguiu o crescimento das empresas de sua família. James Watt 

incorporou nas suas atividades o planejamento, incentivos à produtividade e planos 

direcionados aos empregados, o que veio garantindo maior sustentação aos seus 

empreendimentos. Francis Lowell, busca na Grã-Bretanha informações sobre teares, 

copiando e fazendo melhor em sua fábrica; ainda entre os séculos XIX e XX, um dos 

empreendedores que mais se destacou foi Henry Ford, que revolucionou a indústria 

automobilística mundial com a produção em massa, reduzindo seus custos. Amadeo 

Giannini também empreendeu com alterações na forma de realizar as atividades 

bancárias, alterando horários de atendimento, diversificando seus negócios através 

de participações societárias e outros. Sam Walton proporcionou uma grande 

mudança no sistema de varejo mundial, e um pouco mais à frente, nos séculos XX e 
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XXI, Katharine Graham empreende no jornalismo ao introduzir a investigação 

jornalística (OLIVEIRA, 2014). 

Analisando cada empreendedor nos seus respectivos momentos históricos, 

identifica-se em cada ação uma alternativa às atividades disponíveis naquele 

momento. Arriscar em algo novo, inovar, superar expectativas, reduzir custos, fazer 

benchmarking, tudo isso são atitudes empreendedoras; atitudes que tentam trazer 

para os negócios uma nova perspectiva, gerando mais resultados e satisfação dos 

consumidores. 

De acordo com Dornelas (2012), entre os séculos XIX e XX, frequentemente 

chamava-se os empreendedores de administradores ou gerentes; equívoco inclusive 

cometido nos dias de hoje, quando a análise se dá apenas ao campo gerencial nas 

operações do dia a dia de uma empresa, tais como o pagamento de fornecedores e 

impostos, o planejamento de ações de marketing, sempre com a finalidade de 

maximização do capital. 

Aqui cabe uma breve análise das diferenças e similaridades entre 
administradores e empreendedores, pois muito se discute a respeito desse 
assunto. Todo empreendedor necessariamente deve ser um bom 
administrador para obter o sucesso, no entanto, nem todo bom 
administrador é um empreendedor. O empreendedor tem algo mais, 
algumas características e atitudes que o diferenciam do administrador 
tradicional (DORNELLAS, 2012, p.20-21) 
 

A confusão com os termos administradores e empreendedores se dá em 

função de ambos, a princípio, possuírem capacidade gerencial, o que não deixa de 

ser verdade. Entretanto, um administrador tradicional tem foco apenas nos 

processos gerenciais e operacionais da empresa, garantindo sempre os melhores 

resultados frente ao capital investido. Já o empreendedor tem pensamentos e 

estratégias com foco em outros aspectos do negócio, tais como gerar renda e 

emprego, solucionando problemas dos envolvidos em dada localidade, promovendo 

ações para além daquelas esperadas por um administrador. 

Percebe-se claramente que as definições são semelhantes sob as perspectivas 

de cada autor e que a capacidade para assumir riscos, envolvimento das pessoas 

com o mercado, capacidade transformadora e inovação são elementos presentes 

nas definições de maneira explícita e implícita. Apesar de a literatura apontar para 

as principais características norteadoras do empreendedor, no Brasil o tema ganha 
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relevância na última década, mas ainda deixa muitas dúvidas no que diz respeito à 

definição do empreendedor, assunto de que se tratará a seguir. 

 

 

3.1.1 Empreendedorismo no Brasil 

 

 

A difusão do conceito de empreendedorismo é algo recorrente nos últimos 

anos no Brasil, principalmente entre os anos 2000 a 2010, período esse considerado 

um marco da consolidação do tema e de muita relevância para o país. Apesar de 

recente no Brasil, o tema não é inédito e o interesse pelo assunto se dá 

principalmente em função de que nos Estados Unidos da América - EUA, centro do 

capitalismo mundial, o termo “entrepreneurship” é conhecido e referenciado há 

muitos anos (DORNELAS, 2012). 

O sucesso dos empreendimentos nos EUA contamina todo o mundo e isso faz 

com que, especialmente no Brasil, os empreendedores das pequenas, médias e 

grandes empresas se espelhem em histórias de sucesso e busquem ações 

semelhantes para a promoção de seus negócios. O fator inovação é sem dúvida o 

principal diferencial quando se pensa em valor agregado ao produto e no serviço e 

crescimento rápido e sustentado dentro dos mercados mais competitivos do mundo. 

Oliveira (2014) aponta que no Brasil, o forte protecionismo econômico, o 

mercado fechado durante um longo tempo, o baixo nível de tecnologia e o foco no 

mercado interno atrasaram o desenvolvimento do empreendedorismo no país.  

Dornelas (2012) sinaliza ainda que, no caso brasileiro, existe uma necessidade 

de diminuir as altas taxas de mortalidade das pequenas empresas e, em função 

disso, o termo empreendedorismo tem recebido uma atenção especial por parte de 

todos os setores interessados, tais como o governo, instituições de ensino, 

entidades de classe e outros. Outro fator que alavancou o interesse pelo assunto foi 

a globalização, que impulsionou as empresas a serem mais eficientes, a reduzir 

custos e principalmente a apresentar soluções inovadoras ao mercado. Em 

contrapartida, uma das consequências imediatas desse processo foi o aumento do 
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índice de desemprego, principalmente nas grandes cidades, onde a concentração de 

empresas é maior do que nas cidades de pequeno porte. Diante desse cenário, os 

ex-funcionários dessas empresas começaram a criar novos negócios, às vezes 

mesmo sem experiência no ramo, utilizando o pouco que ainda lhes restou de 

economias pessoais, fundo de garantia e outros. 

Segundo Maximiano (2011), uma pesquisa realizada no ano 2000 pela Global 

Entrepreneurship Monitor, uma das principais organizações de estudos sobre 

empreendedorismo do mundo, o Brasil ocupava o primeiro lugar no campeonato 

mundial de espírito empreendedor, apontando que para cada oito brasileiros em 

idade adulta, um estava abrindo ou pensando em abrir um negócio, proporção essa 

50% maior do que a apontada na Austrália, que apareceu em terceiro lugar. A 

mesma pesquisa revelou também que 98% das empresas pesquisadas eram micro 

e pequenas empresas, empregando cerca de 40 milhões de pessoas. Contudo, esse 

autor salienta que: 

No Brasil (...), a probabilidade de manter um novo negócio por mais de três 
anos é relativamente baixa. Uma das principais razões é a falta de políticas 
públicas que viabilizem a consolidação de novos empreendimentos. O país 
não apresenta um cenário muito acolhedor ao pequeno empreendedor. Há 
poucas linhas de crédito ― e a falta de financiamento, em muitos casos, 
impede a realização do negócio ―, os juros são altos e, além disso, os 
tributos e as obrigações trabalhistas constituem uma pesada carga para o 
empreendedor. Segundo estudo do Banco Mundial, o Brasil faz feio em 
matéria de apoio aos empreendedores, ficando em 119° posição em uma 
lista de 155 países, atrás de seus principais competidores emergentes, 
como México (73°), Rússia (79°) e China (91°) (MAXIMIANO, 2011, p.7). 
 

Com base no estudo feito pela Global Entrepreneurship Monitor, as empresas 

Brasileiras têm as maiores cargas tributárias do mundo, sendo necessárias mais de 

2500 horas por ano de trabalho para pagar os tributos. Somente o fato de abrir uma 

empresa no Brasil, já esta condicionado ao pagamento de impostos antes mesmo de 

haver algum faturamento, sem mencionar os trâmites legais, já que são necessários 

mais de cento e cinquenta dias para se abrir uma empresa e, dependendo do 

negócio, a obtenção de licenças pode levar mais de um ano. Apesar desse cenário, 

existem esforços para a promoção do empreendedorismo no Brasil. Entidades como 

o SEBRAE, incubadoras de negócios, instituições de ensino e até programas 

governamentais têm colaborado para a promoção de novos empreendimentos. 

(MAXIMIANO, 2011). 
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Manter um negócio aberto no Brasil nem sempre é tarefa fácil, e um dos 

motivos é a falta de conhecimento gerencial à frente dos negócios. Esse despreparo 

corrobora para o fechamento precoce dessas empresas, e o que antes deveria 

promover o desenvolvimento da região, gerando empregos e renda, ao contrário, 

aumenta as estatísticas de pequenas e médias empresas que fecham as portas 

antes do terceiro ano de vida.  

Quando percebem, esses profissionais já estão gerenciando seus próprios 

negócios. Essa conjunção de fatores somados e ao ímpeto do brasileiro em buscar 

sua independência através do próprio negócio e da relevância das micro e pequenas 

empresas para a economia do país, despertaram discussões a respeito do tema 

empreendedorismo, com crescente ênfase para pesquisas relacionadas ao assunto 

no meio acadêmico. Da mesma forma, com a criação de programas específicos 

voltados ao público empreendedor. Nesse sentido, é oportuno um estudo mais 

aprofundado a respeito do conceito de empreendedorismo, tendo em vista que a 

maior parte dos negócios criados no país é concebida por pequenos empresários, os 

quais nem sempre têm acesso a um conhecimento sistematizado acerca de gestão 

empresarial, atuando geralmente de forma intuitiva e sem planejamento. Esse fato 

pode ter impacto direto no elevado índice (50%) de mortalidade dessas pequenas 

empresas, ainda em seus primeiros anos de atividade (DORNELAS, 2012). 

Corroborando esse fato, Oliveira (2014) reforça a informação de que no Brasil a 

maioria dos empreendimentos é composta por micro e pequenas empresas, 

raramente de médio porte, as quais infelizmente não completam um ano de vida e 

muito raramente alcançam os cinco. Convém ainda acrescentar, que de acordo com 

a literatura econômica, o pequeno capital, classificado como firma individual (aquela 

que é possuída e/ou operada por apenas 1 indivíduo), apresenta algumas 

desvantagens em relação às empresas de maior porte e de capital aberto. (BYRNS; 

STONE, 1996) 

O tamanho é limitado pela riqueza inicial do proprietário, por sua 
capacidade de obter crédito e pelos lucros dos negócios ao longo do tempo. 
A acumulação de capital tende a ser um processo lento. Os proprietários 
normalmente realizam a maior parte das funções dos administradores, e 
essas firmas não são permanentes (...). (BYRNS; STONE, 1996, p.148) 
 

O debate e o investimento em estudos e pesquisas em torno do tema 

empreendedorismo tornam-se cada vez mais necessários e relevantes, 
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considerando-se que a promoção do empreendedorismo pode viabilizar e facilitar o 

processo de recuperação e desenvolvimento das regiões, onde a sua promoção 

ocorre de forma sistemática. 

Para Barcelos (2013), a cultura do empreendedorismo precisa ser disseminada 

principalmente no ambiente escolar, sendo essa uma das possibilidades para se de 

alcançar o necessário desenvolvimento social e econômico.  

Acredita-se que as instituições de ensino possam colaborar, através de 

propostas para a disseminação do empreendedorismo, para reduzir o número de 

empresas que fecham as portas logo nos primeiros anos de sua abertura.  

A seguir, a proposta é discutir a oferta da Educação Empreendedora pelas 

instituições de ensino, bem como seus impactos para o desenvolvimento das 

localidades onde ela acontece. 

 

 

3.1.2 Educação Empreendedora 

 

 

Alguns pesquisadores apontam para a importância atual do empreendedorismo 

no desenvolvimento econômico e para a necessidade de se construir uma sociedade 

empreendedora, acreditando que o ensino seja o grande estimulador desse 

processo. Vieira, Melatti e Ribeiro (2011), chamam a atenção para o fato de que “a 

efetiva aprendizagem da disciplina de Empreendedorismo depende da adoção de 

métodos e práticas de ensino específicas, essas diferentes do que se vê 

tradicionalmente”.  

O ensino do empreendedorismo destaca Krakauer (2014), se dá do ponto de 

vista teórico sob três abordagens: das características de personalidade; do 

empreendedorismo como processo e do empreendedorismo como processo 

cognitivo. No primeiro, os estudos tentam compreender os traços de personalidades 

do empreendedor, o que acaba criando dois grupos de indivíduos: um grupo em que 

os indivíduos nascem empreendedores e outro que jamais serão empreendedores. 

No empreendedorismo enquanto processo, a relação do indivíduo com a 
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oportunidade passa a ser o objeto de estudo na compreensão, identificação, 

avaliação e exploração das oportunidades. E, por fim, o empreendedorismo como 

processo cognitivo, que busca entender a interação entre o pensar e o agir do 

indivíduo; estuda-se a forma, as estruturas de conhecimento desse indivíduo, como 

ele analisa uma oportunidade, abre um negócio ou inicia um projeto.  

O surgimento da economia empreendedora vincula-se, para além de questões 

de ordem econômica, a aspectos que abrangem as dimensões culturais que dizem 

respeito aos costumes, hábitos de cada região e de seu povo, a questões 

psicológicas, ligadas diretamente ao comportamento das pessoas envolvidas, como 

elas foram e são moldadas ao longo da vida, quais são os exemplos relacionados ao 

empreendedorismo e a questões tecnológicas, ligadas ao nível de tecnologia 

disponível para desenvolvimento de atividades nas diversas regiões. Isso se deve, 

conforme aponta Drucker (2005), às novas aplicações da Ciência da Administração, 

que recupera os valores, as atitudes e os elementos da parte comportamental dos 

profissionais.  

Segundo Sarkar (2008), o apontamento de que as habilidades para 

empreender sejam genéticas, não impede que a educação empreendedora possa 

ser ensinada, ou promovida, fazendo florescer os traços empreendedores nas 

pessoas que se disponham a buscar esse aprendizado.  

A sociedade cada vez mais olha para os estabelecimentos de ensino em 
geral e para as universidades em particular, a fim de fomentar 
empreendedorismo. No caso de países como os Estados Unidos, as 
universidades têm tradição longa em ser um ninho de empreendedores. 
(SARKAR, 2008, p.68).  
 

Em determinados cursos espalhados pelo mundo, algumas posturas do corpo 

docente revelam um problema grave relacionado aos cursos de Administração de 

Empresas, considerado o principal curso na disseminação do empreendedorismo. A 

crença de que os futuros egressos do curso não necessitam de presenciar 

atividades práticas, visitas a empresas, vivenciar as atividades de gestão no dia a 

dia das empresas é comum. Para Dornelas (2010) casos reais apresentados por 

meio de estudos de casos, enfrentamento de problemas reais, análises de 

oportunidades, decisões, crises, avaliação de riscos em determinados investimentos 

são de grande importância e contribuição no ensino do empreendedorismo, apesar 

de alguns docentes afirmarem nunca terem trabalhado em uma empresa e não 
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vêem a menor necessidade de levar esses casos práticos para a sala de aula. O 

modelo de aulas espalhado nas faculdades e universidades dos Estados Unidos (e 

do mundo todo) são predominantemente palestras, o sistema de aula que acontece 

em mais de 90% dos casos tem o aluno passivo no processo, ou seja, somente 

escutando uma série de informações repassadas pelos professores. Ele ainda faz à 

seguinte crítica:  

Imagine um professor de medicina que nunca viu um paciente, nunca 
assistiu nem realizou uma cirurgia ou procedimento, e nunca foi a um 
hospital por qualquer motivo ― e nunca quis fazer isso. Por mais absurdo 
que possa parecer isso é equivalente ao que esse professor de 
administração estava apregoando. É o cúmulo da arrogância acadêmica. 
Para alguns de nós, isso é o que você espera que os concorrentes pensem 
e acreditem (DORNELAS, 2010, p.10).  
 

O ensino do empreendedorismo deve ser pensado de maneira pragmática, 

envolvendo os alunos na construção do conhecimento. Faz-se necessária uma 

mudança na maneira de ensinar, de compartilhar as informações, agregando mais 

conhecimento através de atividades práticas que envolvam todos no processo de 

aprendizagem. Falar de empreendedorismo e inovação da mesma maneira de 

sempre é incoerente. O estímulo à inovação deve começar com a própria maneira 

de discutir o assunto.  

Para muitos a capacidade de empreender e ter sucesso é limitada a apenas 

algumas pessoas, as quais já nascem com as habilidades inerentes ao 

empreendedor e o sucesso uma consequência esperada. Logo, se alguma pessoa 

nasce sem essas características, não deve se arriscar a empreender. Para outros, 

entretanto, habilidades necessárias ao empreendedor, tais como inovação; 

capacidade para identificar e analisar as oportunidades; liderança e planejamento 

podem ser disseminadas e apreendidas por qualquer pessoa que queira se arriscar 

em algum empreendimento e que, o sucesso está ligado a outras variáveis do micro 

e do macro ambiente do empreendimento, tais como volatilidade da economia; 

disponibilidade de recursos; ambiente propício ao desenvolvimento; infraestrutura, e 

outros (DORNELAS, 2012).  

 

Ainda segundo o autor:  

Os empreendedores inatos continuam existindo, e continuam sendo 
referências de sucesso, mas muitos outros podem ser capacitados para a 
criação de empresas duradouras. Isso não garante que apenas pelo ensino 
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do empreendedorismo serão gerados novos mitos como Bill Gates, Sílvio 
Santos, Olavo Setúbal e Antônio Ermírio de Moraes. No entanto, com 
certeza o ensino de empreendedorismo ajudará na formação de melhores 
empresários, melhores empresas e na maior geração de riqueza ao país 
(DORNELAS, 2012, p.30).  
 

Na perspectiva de Dornelas (2012), entender os objetivos do ensino do 

empreendedorismo é tarefa fundamental para as instituições de ensino. Em qualquer 

curso que tenha essa finalidade, a identificação e análise de oportunidades; 

habilidades do empreendedor; processo de inovação; impacto do 

empreendedorismo no desenvolvimento econômico das regiões; manutenção dos 

negócios de maneira sustentável; gerenciamento da ferramenta Plano de Negócios 

e sua importância para o empreendedor, além de fontes de recursos financeiros 

para investimentos deveriam fazer parte da matriz curricular obrigatoriamente. Com 

base nisso, ainda se faz necessária a junção de três áreas classificadas em técnica, 

gerencial e pessoal. As duas primeiras dizem respeito às habilidades de liderar 

equipes; conhecer as ferramentas necessárias à gestão dos negócios; captar 

informações no mercado; ser um bom comunicador; entender os processos nas 

áreas de operações, finanças, logística, produção, comercial dentre outras. A última, 

mas não menos importante, diz respeito às características do próprio empreendedor, 

onde destaca-se a disciplina; a capacidade para assumir riscos; ser visionário, 

observando as oportunidades do mercado, além de ter paciência para colher os 

resultados do seu negócio.  

O empreendedorismo é um tema que vem sendo explorado em diversas 

pesquisas devido ao papel que desempenha na economia e no desenvolvimento de 

regiões e países. Este papel está associado a uma característica peculiar desse 

fenômeno: a criação de novos negócios por sujeitos empreendedores (ROCHA e 

FREITAS, 2014). A criação de novos negócios pode proporcionar mais 

desenvolvimento para as regiões em função da geração de renda e empregos e, 

consequente giro (possibilidades de mais oferta de produtos, serviços, geração de 

emprego, renda, etc.) da economia local e regional. Em função desse movimento, o 

empreendedorismo passa a ser importante no processo de alavancagem da 

economia de um determinado local.  

Com isso, diversas modalidades de ensino têm sido aplicadas no processo de 

educação empreendedora, resultando na criação das Atividades Educacionais de 
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Formação em Empreendedorismo - AEFE. Palestras, estudos de casos, simulações 

e jogos sobre empreendedorismo, recomendações de leitura e projetos 

desenvolvidos em grupos. Nesse sentido, o destaque maior vai para os Cursos de 

Administração de Empresas em instituições de ensino superior.  

A percepção das lideranças políticas, das instituições de ensino e dos atores 

envolvidos no processo de desenvolvimento é de que é possível estimular as 

competências empreendedoras em qualquer indivíduo que esteja disposto a 

empreender e, automaticamente, promover determinada região no aspecto 

econômico e social. O ensino do empreendedorismo nas instituições escolares se 

espalhou nos últimos anos com a finalidade de promover novos negócios e fomentar 

economias regionais.  

O papel do empreendedorismo no desenvolvimento econômico além de poder 

promover o aumento de produção e renda per capita, pode também fomentar 

mudanças na estrutura dos negócios e da sociedade. Essas possíveis mudanças, 

por sua vez, são acompanhadas pelo crescimento e por maior produção e, 

consequentemente, melhor distribuição de renda com a geração de novos possíveis 

postos de trabalho. O processo de inovação é visto como fator muito importante para 

o crescimento econômico e como estimulante para as relações de novos negócios, 

tanto para quem oferta os novos produtos e serviços, quanto para quem consome as 

soluções inovadoras lançadas no mercado (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2009).  

Mais uma vez o empreendedorismo figura como força motriz no processo de 

desenvolvimento econômico local podendo gerar mais produtividade, emprego e 

consequentemente maior distribuição de renda entre as pessoas das sociedades 

que experimentam esse fenômeno. Como fator diferenciador nos processos de 

abertura de novas empresas, a inovação em produtos e serviços pode acelerar 

ainda mais o desenvolvimento das regiões além de agregar valor daquilo que se 

produz e oferta.  

É importante frisar que os novos empreendimentos só irão conseguir 

desenvolver as regiões se conseguirem promover o aumento da produtividade e o 

aumento da renda. 

Dolabela (2008) sinaliza que o modelo direcionado para a formação de 

trabalhadores em uma economia movida pelas grandes empresas e pelo Estado já 
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cumpriu sua missão, já se esgotou. O foco foi alterado para a criação de pequenos 

negócios, e assim é inevitável nesse momento formar novos empregadores, mais do 

que isso, desenvolvedores locais, com uma visão mais ampla do mundo e das 

necessidades das pessoas em cada região, pensando de maneira globalizada. 

Entretanto, o modelo de ensino que é disseminado, infelizmente ainda não se 

direciona para o empreendedorismo e em todos os níveis busca-se a formação 

profissional para o mercado de trabalho, cultuando a grande empresa, sem dar a 

devida atenção aos pequenos negócios. A maioria dos cursos de gestão tem foco na 

formação para os grandes negócios e, além disso, a relação entre a universidade e 

os entes promotores do empreendedorismo como financiadores e cooperativas, a 

aproximação com pequenos negócios, levando a prática para a sala de aula, itens 

esses considerados indispensáveis para a formação dos empreendedores, 

acontecem de maneira muito discreta, mostrando que os estreitamentos dessas 

relações ainda não são comuns no Brasil. 

O crescimento econômico sustentável é consequência do grau de 
empreendedorismo de uma comunidade. As condições ambientais 
favoráveis ao desenvolvimento precisam de empreendedores que as 
aproveitem e que, através de sua liderança, capacidade e de seu perfil, 
disparem e coordenem o processo de desenvolvimento, cujas raízes estão, 
sobretudo em valores culturais, na forma de ver o mundo. O empreendedor 
cria e aloca valores para indivíduos e para a sociedade, ou seja, é 
responsável pela inovação tecnológica e crescimento econômico. 
(DOLABELA, 2008, p.24, 25).  
 

O desenvolvimento econômico local acontece através do comportamento 

empreendedor da comunidade. Esses empreendedores valorizam o potencial de 

cada região, explorando ao máximo o que cada uma delas pode oferecer. A 

disseminação do empreendedorismo nas localidades depende, sobretudo de 

parcerias com as instituições de ensino para incrementar a preparação dos atores, 

elevando o nível de pequenos e médios empreendimentos, fazendo com que os 

mesmos se tornem uma opção prioritária. (DOLABELA, 2008).  

Trabalhos recentes dedicados ao tema trazem resultados sobre como o ensino 

empreendedor tem sido analisado em diversas regiões do país, promovendo a 

discussão científica do tema de maneira exponencial.  

Em artigo publicado em 2013 por Muylder, Dias e Oliveira, um estudo 

comparativo entre estudantes brasileiros relata uma observação a respeito da 

percepção desses discentes quanto aos aspectos da preparação das instituições de 
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ensino sobre as competências gerenciais; criação do próprio negócio; capacidade 

inovativa; capacidade de lidar com riscos e maturidade profissional. A pesquisa foi 

realizada investigando o quanto os estudantes acreditam que as escolas contribuem 

para os aspectos apontados, considerados essenciais para o empreendedorismo. A 

amostra contou com 313 respostas válidas. Com relação às competências 

gerenciais, 90,4% dos entrevistados acreditam que as instituições de ensino 

contribuem para a formação dos estudantes estimulando suas habilidades 

empreendedoras. Já para a criação dos próprios negócios, apenas 40,9% dos 

estudantes concordaram que a escola contribui sobre esse aspecto, apontando 

ainda para questões intra-empreendedoras, quando as competências são 

desenvolvidas enquanto empregados. Quando questionados sobre o quanto a 

escola contribui para o desenvolvimento da capacidade inovativa, 50,4% 

responderam que a escola contribui totalmente. A escola prepara os alunos de 

maneira significativa para lidar com riscos, é a opinião de 77,4% dos entrevistados. 

E, por fim, 86,9% dos entrevistados responderam acreditar que as instituições de 

ensino contribuem positivamente para a formação da maturidade profissional. Os 

autores concluíram com esse trabalho que a percepção dos estudantes com relação 

à formação empreendedora é positiva e de fato pode contribuir para o 

empreendedorismo.  

Embora a pesquisa não evidencie novos empreendimentos, fica claro que o 

ensino empreendedor desperta nos discentes competências necessárias para o 

desenvolvimento do empreendedorismo.  

Para Anjos, Nobrega e Fechine (2005) é de fundamental importância o 

desenvolvimento de atividades dentro das universidades, que estimulem os 

estudantes em relação a práticas empreendedoras.  Tais autores observaram 

algumas variáveis com relação ao ensino empreendedor, apontando em sua 

pesquisa que 35% dos entrevistados já tinham experiências com gestão em algum 

tipo de negócio, grande parte já tinha participado de discussões sobre o assunto 

dentro da disciplina cujo conteúdo tratava de empreendedorismo e tinham como 

motivação principal empreender para alcançar a independência financeira. Um dos 

pontos importantes revelados pela pesquisa é que para os estudantes, os 

professores não estimulavam em sala de aula a prática empreendedora. Concluíram 
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também que o meio acadêmico tem papel fundamental no fomento do ensino 

empreendedor, mas que outros fatores como famílias com histórico empreendedor; 

regiões mais propícias ao empreendedorismo e aspectos culturais são fortes 

influenciadores para o surgimento de novos negócios.  

O Ensino Empreendedor é ainda um campo para ampla discussão acadêmica. 

Percebe-se claramente que a percepção a respeito do tema se diverge a todo o 

tempo e isso deixa clara a inexistência de um modelo claro para o desenvolvimento 

da Educação Empreendedora nas instituições de ensino. A partir daí surgem 

questionamentos se aspectos culturais e cognitivos podem ser mais eficientes no 

fomento do empreendedorismo do que a Educação Empreendedora promovida nas 

instituições, ou ainda se ambos os aspectos podem caminhar juntos; se é possível 

realmente criar empreendedores através da educação empreendedora, enfim. 

Rocha e Freitas publicaram em 2014 um artigo intitulado “Avaliação do Ensino 

entre Estudantes Universitários por Meio do Perfil Empreendedor” onde o objetivo 

principal era analisar se a aprendizagem do ensino empreendedor de fato alterava 

esse perfil. Essa análise ocorreu entre 407 alunos universitários participantes e não 

participantes do processo da educação empreendedora na cidade de Fortaleza, 

capital do Ceará, nos cursos de Administração de Empresas em instituições de 

ensino superior - IES. O perfil empreendedor foi definido nessa pesquisa através das 

seguintes dimensões: Auto-realização, Liderança, Planejamento, Inovação, Assume 

riscos e Sociabilidade. O resultado desse trabalho evidenciou alterações entre os 

estudantes que participavam de atividades de educação empreendedora de maneira 

significativa em todas as dimensões, excluindo a questão da liderança e a 

sociabilidade. Vale ressaltar que Fortaleza é a quarta cidade do Brasil em número de 

formalizações individuais (Micro Empreendedor Individual). 

É importante observar também o que os empresários pensam a respeito da 

Educação Empreendedora e como eles lidam com isso nos empreendimentos 

criados e gerenciados por eles.  

Em 2006, Júnior C, Araújo, Wolf e Ribeiro publicaram um artigo em que 

analisaram o grau de importância que os pequenos empreendedores davam para as 

ferramentas gerenciais, especificamente o plano de negócios. Pesquisaram 87 

micros ou pequenos empresários das regiões de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 
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São Paulo e Mato Grosso do Sul, considerando esses estados mais acessíveis para 

a realização da pesquisa. Todos os entrevistados estavam estabelecidos no 

mercado há pelo menos três anos nos segmentos da indústria, comércio e serviços, 

totalizando 43 tipos de negócios. Dos empreendedores pesquisados, 62% tinham 

curso superior completo e 72% desses empreendedores apontaram que a educação 

formal foi relevante para o negócio. Independente do grau de instrução, os 

entrevistados apontaram que a educação formal é positiva e ainda acreditam ser 

necessária a criação de políticas voltadas para a educação empreendedora.  

A pesquisa também analisou quantos empreendedores adotaram o plano de 

negócios como ferramenta gerencial e a grande maioria (66%) afirmaram não ter 

adotado nenhum plano formal. Ficou evidenciado também que a maioria dos que 

utilizaram a referida ferramenta tinha formação superior, o que reforça o impacto 

positivo de um ensino empreendedor. Os autores consideraram ao final, a 

importância das instituições de ensino, principalmente dos cursos de Administração 

na oferta do ensino empreendedor, além de verificar uma grande omissão por parte 

dos empreendedores quanto à prática do planejamento, principalmente por não 

lançarem mão de um plano de negócios.  

Percebe-se nas publicações citadas que o ensino empreendedor de fato pode 

provocar alterações na forma de conceber e gerenciar os negócios, tornando-os 

mais sustentáveis do ponto de vista econômico. A Educação Empreendedora é 

reconhecidamente relevante para a preparação do empreendedor frente aos 

desafios que os negócios impõem e deve ser de fato aperfeiçoada, por meio da 

criação de modelos mais assertivos na disseminação do conhecimento, fomentando 

o desenvolvimento local através da criação de novos empreendimentos desde que 

gere empregos e renda.   

Não se pode afirmar que o ensino empreendedor, por meio das pesquisas 

apontadas, de fato contribui para a criação ou manutenção de novos negócios, mas 

sem dúvida as evidências apontam para um caminho em que o resultado possível 

da Educação Empreendedora pode ser sim o surgimento de novos negócios, com 

condições de se manterem longe das estatísticas das pequenas e médias empresas, 

números esses que apresentam um fechamento de 60% dos negócios em até três 

anos, de acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.  
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4 METODOLOGIA   

 

 

As possibilidades oferecidas pelos métodos qualitativos e quantitativos são 

divergentes e nem sempre aceitas umas pelas outras. Embora a pesquisa 

quantitativa apresente-se como infalível no meio acadêmico, e a qualitativa carregue 

um estereótipo de “anti-numérica”, logo, não convincente, as letras e números 

podem estar bem mais próximos e simples do que se imagina (RODRIGUES; MELO; 

MONTEIRO, 2013).  

Esse trabalho de pesquisa, cuja finalidade foi verificar o processo da oferta do 

ensino de empreendedorismo no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sul de Minas Gerais no desenvolvimento econômico local, corrobora 

com as perspectivas de Rodrigues; Melo; Monteiro, para os quais esse tipo de 

trabalho vai muito mais ao encontro do que vem a ser uma pesquisa qualitativa, 

conforme foi descrito anteriormente, embora tenha em sua primeira etapa elementos 

da pesquisa quantitativa. 

Foi realizada uma pesquisa de campo, tendo como possibilidade uma 

aproximação daquilo que se desejou conhecer e estudar, além de, possivelmente, a 

criação de conhecimentos a partir do observado no decorrer dos estudos. 

Inicialmente, realizou-se um levantamento no site do Ministério da Educação, 

no sentido de mapear toda área a ser pesquisada, apontando o número de 

instituições de ensino superior na região e o número de cursos superiores ofertados 

na mesma região, cursos esses em atividade. A sistematização das informações 

pode ser verificada na tabela 1. 
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Tabela 1: Instituições de Ensino Superior 
Ministério da Educação - Sistema e-MEC 

Relatório da Consulta Avançada 

Resultado da Consulta Por:  Instituição de Ensino Superior 

Relatório Processado: 10/06/2017-17:30:22 Total de 13 instituições 

Código Instituição(IES) Município UF Organização 
Acadêmica Categoria Situação 

3
972 CENTRO SUPERIOR DE ENSINO E PESQUISA DE MACHADO (CESEP) Machado MG Faculdade Privada Ativa 

3
522 FACULDADE CATÓLICA DE POUSO ALEGRE (FACAPA) Pouso Alegre MG Faculdade Privada Ativa 

1
71 FACULDADE DE DIREITO DO SUL DE MINAS (FDSM) Pouso Alegre MG Faculdade Privada Ativa 

1
8383 Faculdade IPEL Pouso Alegre MG Faculdade Privada Ativa 

4
863 FACULDADE PITÁGORAS DE POÇOS DE CALDAS Poços de Caldas MG Faculdade Privada Ativa 

1
7631 

FACULDADE SENAI DE TECNOLOGIA DE POÇOS DE CALDAS (FATEC 
POÇOS) Poços de Caldas MG Faculdade Privada Ativa 

1
9865 Faculdade Una de Pouso Alegre (Una Pouso Alegre) Pouso Alegre MG Faculdade Privada Ativa 

3
823 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE POUSO ALEGRE (FAPA) Pouso Alegre MG Faculdade Privada Ativa 

4
358 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE 
MINAS GERAIS (IF SUL DE MINAS) Pouso Alegre MG IFSULDEMINAS Pública Ativa 

1
786 INSTITUTO MACHADENSE DE ENSINO SUPERIOR (IMES) Machado MG Faculdade Privada Ativa 

1
1860 

INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO PADRE 
GERVÁSIO (INAPÓS) Pouso Alegre MG Faculdade Privada Ativa 

1
586 UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ (UNIVÁS) Pouso Alegre MG Universidade Privada Ativa 

2
7 UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE (UNINCOR) Três Corações MG Universidade Privada Ativa 

    Fonte: Instituições de Ensino Superior: www.emec.mec.gov.br.  

Na realização da pesquisa no site do Ministério da Educação foi utilizado um 

filtro para seleção das Instituições de Ensino Superior - IES disponível no sítio 

eletrônico e exportado para o excel.  

Após essa exportação, foram inseridos  filtros no sentido de selecionar apenas 

as cidades que fizeram parte deste estudo que são Machado, Poços de Caldas, 

Pouso Alegre, Três Corações, Muzambinho, Carmo de Minas, Inconfidentes e 
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Passos. Essas três últimas, para o MEC, não têm em seus territórios as 

consideradas Instituições de Ensino Superior como podemos observar na tabela 2.  

 

Tabela 2: Cursos de Graduação 
Ministério da Educação - Sistema e-MEC 

Relatório da Consulta Avançada 

Resultado da Consulta Por: Curso de Graduação 

Código IES Instituição(IES) 
Código 
Curso 

Município 
F 

Quantidade de 
Cursos 

4358 
INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS GERAIS (IF SUL DE MINAS) 91915 Inconfidentes MG 9 

1786 INSTITUTO MACHADENSE DE ENSINO SUPERIOR (IMES) 48139 Machado MG 7 

4358 INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS GERAIS (IF SUL DE MINAS) 1279598 Machado MG 8 

3972 CENTRO SUPERIOR DE ENSINO E PESQUISA DE MACHADO (CESEP) 4144 Machado MG 15 

4358 INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS GERAIS (IF SUL DE MINAS) 1106312 Muzambinho MG 8 

1036 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) 60418 Passos MG 28 

4358 INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS GERAIS (IF SUL DE MINAS) 1334005 Passos MG 5 

30 UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO (UNIFENAS) 73265 Poços MG 3 

338 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC MINAS) 14778 Poços MG 14 

4863 FACULDADE PITÁGORAS DE POÇOS DE CALDAS () 117248 Poços MG 14 

17631 
FACULDADE SENAI DE TECNOLOGIA DE POÇOS DE CALDAS (FATEC 
POÇOS) 5001001 Poços MG 1 

4358 INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS GERAIS (IF SUL DE MINAS) 1313443 Poços MG 5 

595 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG) 1161400 Poços MG 4 

1036 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) 70732 Poços MG 1 

1586 UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ (UNIVÁS) 63710 Pouso Alegre MG 19 

3823 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE POUSO ALEGRE (FAPA) 118661 Pouso Alegre MG 4 

19865 Faculdade Una de Pouso Alegre (Una Pouso Alegre) 1306382 Pouso Alegre MG 5 

171 FACULDADE DE DIREITO DO SUL DE MINAS (FDSM) 5187 Pouso Alegre MG 1 

4358 INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS GERAIS (IF SUL DE MINAS) 1266425 Pouso Alegre MG 4 

3522 FACULDADE CATÓLICA DE POUSO ALEGRE (FACAPA) 88963 Pouso Alegre MG 2 

11860 
INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO PADRE 
GERVÁSIO (INAPÓS) 1045684 Pouso Alegre MG 1 

27 UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE (UNINCOR) 2139 Três Corações MG 19 

Total 177 

Fonte:Cursos de graduação: www.emec.mec.gov.br.  
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Utilizando a mesma metodologia anterior, filtrou-se posteriormente as cidades 

participantes desse projeto por meio do termo de busca “Curso de Graduação”. A 

única cidade que ficou fora do contexto pertencente à região do IFSULDEMINAS foi 

Carmo de Minas, por não oferecer atualmente nenhum curso de Graduação.  

Após o mapeamento, o trabalho se restringiu a investigar os alunos egressos 

de 4,52% (8 instituições das 177 mapeadas na pesquisa) das instituições que 

oferecem cursos de ensino Técnico e Superior, especificamente pertencentes à rede 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, 

totalizando oito campi, pelos seguintes motivos:  

 Este pesquisador faz parte do corpo docente do IFSULDEMINAS, o que 

facilitou o acesso aos bancos de dados que foram utilizados;  

 Pesquisa pioneira no campus Passos, onde esse pesquisador esta lotado;  

 Levantamento de evidências sobre informações de senso comum sobre o 

desenvolvimento da região em função do IFSULDEMINAS com foco no 

empreendedorismo;  

 Os cursos de graduação encontrados na pesquisa em sua grande maioria não 

apresentam disciplinas em suas ementas sobre o tema Empreendedorismo.  

A pesquisa teve a colaboração dos alunos egressos dos cursos de nível 

Técnico e Superior do IFSULDEMINAS, em cujas matrizes curriculares há disciplinas 

ligadas ao empreendedorismo. Na tabela 3 verificam-se os cursos e a quantidade 

dos mesmos nos oito Campi do IFSULDEMINAS, os quais oferecem disciplinas 

ligadas ao ensino empreendedor. 
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Tabela 3. Cursos técnicos e superiores com oferta de ensino Empreendedor   do 

IFSULDEMINAS 

Cursos Técnicos e Superiores que ofertam ensino empreendedor 

Técnicos Campus 

Informática 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Comunicação Visual 1 

Produção de Moda 1 

Modelagem do Vestuário 1 

Mecânica 5 

Administração 2, 3, 4, 7 

Segurança do Trabalho 2, 4, 6, 7, 8 

Logística 5 

Edificações 2, 3 

Superiores Campus 

Ciência da Computação 7 

Gestão Ambiental 6 

Legenda dos Campus 

1- Passos; 2 - Pouso Alegre; 3 - Poços de Caldas; 4 - Carmo de Minas 

5 - Três Corações;  6 - Inconfidentes; 7 - Muzambinho ; 8 - Machado 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Importante destacar que o Curso de Administração de Empresas, considerado 

um dos principais em oferta do ensino empreendedor, não consta na tabela em 

função de não ter formado ainda alunos nos Campi onde o mesmo é ofertado. O 

curso é recente nas diversas unidades. 

A pesquisa se dividiu em duas etapas: na primeira, foram enviados formulários 

eletrônicos para 287 alunos egressos do IFSULDEMINAS distribuídos em todos os 

cursos citados na tabela 3. Constituiu-se de perguntas estruturadas e objetivas, cuja 

finalidade era responder às questões propostas no projeto. O contato com os 

egressos se deu por meio de registros existentes na Diretoria de Egressos do 

IFULSDEMINAS, os quais foram disponibilizados pelo coordenador do setor para a 

realização da pesquisa. Vale ressaltar que as informações contidas na diretoria 

totalizaram o número de 638 alunos egressos na data da realização da pesquisa, 
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dos quais somente 287 alunos formaram-se em cursos, cujas matrizes curriculares 

possuíam disciplinas relacionadas ao empreendedorismo. 

O formulário foi previamente testado com professores da área de gestão com a 

finalidade de possíveis ajustamentos na ferramenta de coleta. 

Para definição da amostra, utilizou-se as orientações de Barbetta (2006), 

definindo o erro amostral em 10%, garantindo assim 90% de confiança dos dados da 

amostra. Uma vez que a população é pequena e conhecida, foi aplicada a fórmula a 

seguir para definição do tamanho amostral, visto que define o tamanho da 

população necessária para o erro estimado nessa pesquisa.  

Assim tem-se: 

 

Onde:  

   = é a primeira aproximação do tamanho da amostra  

  = erro amostral  

 

Assim, definido em 10% o erro amostral, tem-se:  

 

  = 1 / (0,1)²: onde, 0,1 é margem de erro.  

  = 1 / 0,01  

  ≈ 100 

 

Em seguida, aplicou-se outra fórmula, para definição do tamanho da amostra 

para realização da pesquisa: 

 

Onde: 
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 N é o número de elementos da população 

 n é o tamanho da amostra 

Logo, ao aplicar os dados obtidos anteriormente chegou-se ao número da 

amostra. 

 n = 287 x 100 / 287+100. 

 n = 28, 700 /387 

 n = 74,16  

Para a realização da pesquisa, após a aplicação da fórmula sugerida por 

Barbetta (2006), chegou-se ao tamanho da amostra igual a aproximadamente 75. O 

questionário eletrônico ficou aberto de 10 de agosto de 2017 até o dia 30 de 

novembro de 2017 e recebeu somente 22 respostas, o que representa 29,3% do 

tamanho da amostra sugerida. Apesar de as respostas não apresentarem o número 

esperado para a confiança sugerida, podemos considerar válido para a pesquisa 

uma vez que o perfil dos entrevistados é semelhante e o método aleatório também 

aumenta a confiança das informações.  

Após esse levantamento, iniciou-se a segunda etapa da pesquisa. Foram 

selecionados aleatoriamente cinco alunos egressos do Campus Passos através de 

planilha disponibilizada pela Secretaria de Registros Acadêmicos da instituição e 

três docentes do Curso de Administração de Empresas do Campus Passos para a 

pesquisa de campo, através de uma entrevista semi-estruturada, com a finalidade de 

colher as percepções locais desses atores sobre a proposta deste trabalho.  

Para Minayo (2002, p.57),  

A entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de campo. Através 
dela, o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores 
sociais. Ela não significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez 
que se insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos atores, 
enquanto sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciam uma determinada 
realidade que está sendo focalizada. Suas formas de realização podem ser 
de natureza individual e/ou coletiva. 
 

A população considerada nesta pesquisa constituiu-se dos alunos egressos 

que receberam a Educação Empreendedora nos cursos técnicos ofertados no 
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IFSULDEMINAS – Campus Passos no período entre 2010 e 2015, além de três 

professores do Curso de Administração de Empresas do Campus Passos.  

Os critérios de inclusão compreenderam a concordância dos participantes em 

participar do estudo e ter recebido a Educação Empreendedora no período citado no 

caso dos alunos egressos; ser Bacharel em Administração de Empresas e lecionar 

as disciplinas de Educação Empreendedora no Campus Passos no caso dos 

docentes, além de acordar em assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, após a ciência dos objetivos do estudo, em questão para os dois 

universos da amostra. 

Os critérios de exclusão incluíram os participantes que não receberam a 

Educação Empreendedora no IFSULDEMINAS – Campus Passos no período citado 

e os docentes que não lecionam disciplinas ligadas à Educação Empreendedora. 

Depois de aplicados os critérios e inclusão e exclusão, a pesquisa contou com 

05 alunos egressos participantes e 3 professores de Administração de Empresas 

que lecionam disciplinas ligadas à Educação Empreendedora.  

Nesta etapa foi utilizada uma entrevista semi-estruturada para os alunos 

egressos e para os docentes.  

Após o consentimento e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido pelos sujeitos da pesquisa (APÊNDICE A), as entrevistas foram 

gravadas na íntegra e em seguida, transcritas e analisadas. 

As entrevistas semi-estruturadas, realizadas com os alunos egressos e os 

docentes que lecionam disciplinas relacionadas à Educação Empreendedora, 

seguiram um roteiro pré-estabelecido (APÊNDICE B). O roteiro abordou informações 

relacionadas aos objetivos deste estudo com a finalidade de elucidar as hipóteses 

levantadas. 

Foi subdividido, inicialmente, em dados de identificação, formação e 

experiência profissional dos participantes e, em seguida, questionamentos acerca da 

problemática estudada. 

Uma das técnicas mais utilizadas para a coleta de dados em trabalhos de 

campo é a entrevista que pode ser estruturada, semi-estruturada e não estruturada, 

de acordo com Minayo (2002). De acordo com os objetivos da pesquisa e a sua 

natureza, a entrevista semi-estruturada foi escolhida por apresentar aspectos 
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importantes para a coleta de dados, colhendo percepções individuais a respeito dos 

objetivos desta pesquisa.  

Inicialmente foi realizado um contato prévio com todos os docentes 

participantes desta pesquisa com a finalidade de convidá-los a participar da mesma. 

Em seguida, de posse da tabela disponibilizada pela Secretaria de Registros 

Acadêmicos do Campus Passos contendo todos os alunos egressos, disparou-se e-

mails para diversos alunos egressos explicando os motivos da pesquisa e 

convidando os mesmos para participação. A taxa de resposta foi zero, sem sequer 

um retorno por parte dos alunos egressos. Assim, entrou-se em contato com alunos 

egressos dentro do mesmo período e com o mesmo perfil citado anteriormente de 

maneira não aleatória (através de convites informais, por telefone, rede sociais e 

contatos próximos), convidando os mesmos para participar. 

Ao alcançar o número mínimo de participantes para a pesquisa, as entrevistas 

foram marcadas e gravadas mediante o consentimento dos mesmos nas 

dependências do Campus Passos, com exceção de dois participantes que 

preferiram ceder às informações em suas respectivas residências.  

As entrevistas ocorreram entre os dias 26 de outubro de 2017 e 10 de 

novembro de 2017.  

Após a entrevista, as falas foram transcritas na íntegra, utilizando os critérios 

de exaltação de conteúdos semelhantes.  

Minayo (2002, p.74) enfatiza que a análise de conteúdo tem por finalidade 

verificar hipóteses e ou descobrir o que está por trás de cada discurso proferido. 

(...) através da análise de conteúdo, podemos encontrar respostas 
para questões formuladas e também podemos confirmar ou não as 
afirmações estabelecidas antes do trabalho de investigação 
(hipóteses). A outra função diz respeito à descoberta do que esta por 
trás dos conteúdos manifestos, indo além das aparências do que 
está sendo comunicado.  

Do ponto de vista operacional, a Análise de Conteúdo, segundo Minayo (2002), 

pode se subdividir em etapas de pré-análise, exploração do material ou codificação 

e tratamento dos resultados interpretados. A etapa da pré-análise compreende a 

leitura e constituição do corpus, formulação e reformulação de hipóteses. A leitura 

flutuante requer do pesquisador o contato direto e intenso com o material de campo, 



56 

 

em que pode surgir a relação entre as hipóteses iniciais, as emergentes e as teorias 

que se relacionam ao tema.  

De acordo com Oliveira (2008), é necessário seguir alguns critérios para 

constituição do corpus ou universo estudado. Esses critérios são: a exaustividade, 

que significa o esgotamento de todo o texto; a homogeneidade que é a separação 

clara dos temas que vão ser trabalhados; a exclusividade que diz respeito à 

classificação dos elementos em apenas uma categoria; a objetividade que facilita a 

interpretação para chegar sempre aos mesmos resultados e a adequação ou 

pertinência que é a adaptação aos propósitos do estudo.  

Durante a fase da pré-análise, o pesquisador procede à formulação e 

reformulação de hipóteses, caracterizada por ser um processo que retoma a etapa 

exploratória por meio da leitura exaustiva do material e o retorno aos 

questionamentos iniciais (OLIVEIRA, 2008). Finalizando esta etapa, são elaborados 

indicadores para a interpretação final.  

Na etapa da exploração do material, o pesquisador identifica as categorias que 

são expressões ou palavras significativas para que o conteúdo de uma fala seja 

organizado. A categorização, para Minayo (2002), consiste num processo de 

redução do texto às palavras e expressões comuns de mesmo sentido, que 

expressam o mesmo pensamento ou comportamento. 

Para Minayo (2002), o pesquisador deve, nesse momento, buscar as inter-

relações e interconexões entre as categorias empíricas e a parte teórica, buscando o 

ponto de partida e o ponto de chegada da compreensão e da interpretação. 

Promove assim, um movimento circular que se inicia do concreto ao abstrato, 

buscando as riquezas dos aspectos particulares e gerais. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

Neste capítulo discutiram-se os resultados da pesquisa realizada em duas 

etapas.  

Na primeira, os resultados da pesquisa quantitativa e suas análises através dos 

gráficos que foram gerados pelo formulário eletrônico.  

 

 

5.1 Primeira etapa  
 

 

Os resultados apresentados indicam as tendências observadas na primeira 

etapa da pesquisa e permitem algumas análises, tomando com referência os 

objetivos deste trabalho.  

Dos questionários enviados, foram respondidos um total de 22, representando 

29,3% das repostas. 

Na tentativa de traçar um perfil dos respondentes, levantou-se informações 

sobre o sexo, em qual Campus do IFSULDEMINAS o Curso foi realizado, o nível de 

escolaridade, raça, faixa etária, renda mensal principal, estado civil e se o imóvel 

onde reside é alugado ou próprio.  

A maioria das pessoas que respondeu é do sexo masculino, representando 

77,3% dos questionários e, coincidentemente, o mesmo valor percentual 

corresponde ao número de ex-alunos que concluíram seus cursos no campus 

Passos. Na pergunta sobre o nível de escolaridade, 50,1% dos respondentes têm 

Ensino Técnico completo e apenas 4,5% possuem Curso Superior completo.  

Até vinte anos encontram-se 31,8% das amostras e de 21 a 30 anos 40,9%.  

Sessenta e oito por cento dos questionários mostrou que a renda principal 

desses alunos egressos é de até dois salários mínimos, e apenas 9,1% recebem 

entre 3 e 5 salários mínimos. A grande maioria é solteira e reside em imóveis 

próprios. 

Após traçado o perfil dos respondentes, partiu-se para as perguntas 

relacionadas à Educação Empreendedora, conforme o objetivo deste trabalho.  
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Inicialmente, perguntou-se aos participantes da pesquisa se receberam a 

educação empreendedora nos cursos que os mesmos fizeram no IFSULDEMINAS, 

onde 90,9% das respostas foram afirmativas. Cinquenta por cento dos egressos 

disseram nunca ter tido contato anterior com Educação Empreendedora, conforme é 

possível verificar no gráfico 4. 

 

Gráfico 4: Contato anterior com o assunto Empreendedorismo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Analisando essas duas perguntas, percebemos como o tema não é difundido 

na sociedade e como é importante que as instituições de ensino contemplem nas 

matrizes curriculares dos seus respectivos cursos disciplinas relacionadas à 

Educação Empreendedora, principalmente como forma de colaborar para o 

desenvolvimento econômico local, no que se concorda com Barcelos (2013). 

Seguindo as indagações sobre a Educação Empreendedora, foi perguntado se 

consideraram as disciplinas ofertadas satisfatórias, ou seja, se foram capazes de 

ajudar de fato na abertura e ou manutenção de um negócio e o quanto o conteúdo 

dessa disciplina essa educação os motivou a empreender? Apesar de a maioria 

considerar a oferta da disciplina muito satisfatória ou satisfatória, somente 31,8% se 

sentiu muito motivado a empreender enquanto 40,9% consideraram a motivação 

razoável. 
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Gráfico 5: Nível de satisfação com as disciplinas estudadas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

Gráfico 6: Motivação para empreender: 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

Na tentativa de compreender essa relação entre a motivação após o contato 

com a Educação Empreendedora de maneira satisfatória, perguntou-se aos alunos 

egressos se os mesmos haviam tentado algum empreendimento. Cinquenta por 

cento da amostra diz não ter sido motivado a empreender, o que nos indica uma 

contradição entre a teoria e prática do empreendedorismo. Na prática, o desejo por 

empreender é menor do que na teoria. Porém, 36,4% dos alunos egressos que 

responderam ao questionário garantiram que somente após contato com esse 

conteúdo é que empreenderam o que pode ser visualizado no gráfico 7. 
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Gráfico 7: Empreendedorismo após a educação empreendedora 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Na busca pelo entendimento sobre o processo da Educação Empreendedora, 

objetivo deste trabalho, outra questão foi sobre as principais dificuldades 

encontradas na oferta do ensino empreendedor. Grande parte dos questionados 

(63,7%) apontaram para aulas monótonas e sem aplicação prática, além da 

ausência de casos reais. Essa colocação vai ao encontro dos referenciais teóricos 

utilizados neste trabalho, os quais apontam a dificuldade dos cursos em oferecer 

uma educação baseada em casos reais, tanto no contexto brasileiro quanto 

internacional. Até nos Estados Unidos da América, principal país empreendedor do 

mundo, a crítica é forte sobre o modelo da Educação Empreendedora. 

Sobre a possibilidade de a Educação Empreendedora fomentar novos 

empreendimentos e promover o Desenvolvimento Econômico Local, 22,7% dos 

entrevistados acredita na constituição de novos empreendimentos, porém o 

Desenvolvimento Econômico Local não é promovido necessariamente em 

decorrência do sucesso desses novos negócios. Grande parte dos respondentes do 

questionário, 40,9% acredita que a Educação Empreendedora, além de promover 

novos empreendimentos também fortalece o Desenvolvimento Econômico Local. 

Outro aspecto relevante questionado foi a respeito dos outros elementos que 

possivelmente podem fomentar o empreendedorismo na região.  

Histórico familiar, aspectos sociais e locais como oportunidades de negócios 

característicos de cada região, necessidade em função do crescente índice de 
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desemprego, além de deixar um espaço para outros motivos observados no gráfico 

8. 

Gráfico 8: Outros aspectos que fomentam o Empreendedorismo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

O que chama atenção nas respostas apontadas é a representação de quase 

32% da “necessidade de se empreender em função do aumento do desemprego”, 

reforçando a máxima de que o empreendedor brasileiro empreende por necessidade 

e não por oportunidade, como mencionado neste trabalho. 

Quando a pergunta foi sobre o que se entendia por Desenvolvimento 

Econômico Local, as respostas foram: 

 “O crescimento econômico de uma região”;  

 “Inovação e geração de empregos”;  

 “Aumento das vagas de emprego e redução da taxa de desemprego, 

juntamente com o aumento do poder aquisitivo dos moradores”;  

 “Desenvolver e extrair o que há de melhor da Cidade, para empreender, 

gerando assim novas oportunidades de empregos”.  

 “O processo de desenvolvimento econômico supõe que ajustes institucionais, 

fiscais e jurídicos são necessários, incentivos para inovações e investimentos, 

assim como fornecer condições para um sistema eficiente de produção e 

distribuição de bens e serviços à população. É o desenvolvimento capaz de 

suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de 
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atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não 

esgota os recursos para o futuro”.  

 “A maior possibilidade de empregos, diminuindo o desemprego na região, 

obtendo uma maior rotatividade de lucros, gerando o desenvolvimento 

econômico. Ou seja, desenvolvimento econômico = menor taxa de 

desemprego”.  

Quando questionados se acreditam que a Educação Empreendedora ofertada 

na região de atuação do IFSULDEMINAS promove o Desenvolvimento Econômico 

Local sob o ponto de vista de geração de emprego e renda, 55% dos respondentes 

acreditam que sim, existe promoção do desenvolvimento econômico. Porém, quase 

41% dos entrevistados apontam para um desconhecimento das evidências sobre o 

assunto, como observado no gráfico 9.  

 

Gráfico 9: Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico Local 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
 
Seguindo essa linha, perguntamos se há percepção clara do Desenvolvimento 

Econômico Local com geração de emprego e renda na região e 72,7% dos 

entrevistados percebem que sim, há evidências claras observadas na região de 

estudo deste trabalho. 

De acordo com Schumpeter (1985), o empreendedor é sempre inovador, capaz 

de aproveitar as oportunidades em momentos de ascensão da economia, trazendo 
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sempre inovações em seus empreendimentos: Você acredita que a educação 

empreendedora promove a inovação nos empreendimentos?  

Esta foi outra pergunta do questionário que apontou que 72,7% acredita na 

inovação dos empreendimentos após a Educação Empreendedora.  

Embora os participantes da pesquisa acreditem na inovação após a Educação 

Empreendedora, a grande maioria dos empreendimentos brasileiros não são 

inovadores e produzem quase sempre as mesmas opções de negócios já 

disponíveis em quase todo segmento.  

 

 

5.2 Segunda etapa 

 

 
Nesta etapa, analisou-se todo o conteúdo coletado nas entrevistas semi-

estruturadas com a finalidade de levantar possíveis informações através de 

categorias que foram formadas.  

 

 

5.2.1 Caracterização profissional dos alunos e professores.  
 

 

A partir dos dados coletados nas entrevistas com os participantes desta 

pesquisa, verificou-se algumas características importantes na análise e 

considerações sobre o tema, visto que a participação no mercado de trabalho, o 

contato com diversos negócios, as experiências empreendedoras ao longo de suas 

trajetórias, ajuda a construir a percepção dessas pessoas com relação ao estudo 

proposto.  

O estudo contou com a participação de 3 professores do Campus Passos e 

mais 5 alunos egressos também do Campus Passos que, em seus respectivos 

cursos, tiveram contato com Educação Empreendedora conforme tabelas 4, 5 e 6. 
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Tabela 4: Distribuição dos Docentes participantes da pesquisa, quanto à sua 
titulação. Passos, MG 2017. 

Descrição Formação Docente Conclusão do Curso 
Professor 1 Mestre em Administração 2010 
Professor 2 Mestre em Administração 2014 
Professor 3 Doutora em Administração 2017 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 
Tabela 5: Distribuição dos Alunos egressos participantes da pesquisa, quanto 

ao curso em que se formaram. Passos, MG 2017. 
Descrição Formação Discente Conclusão do Curso 

Aluno 1 Técnico em Comunicação Visual 2015 
Aluno 2 Técnico em Comunicação Visual 2015 
Aluno 3 Técnico em Vestuário 2015 
Aluno 4  Técnico em Vestuário 2015 
Aluno 5 Técnico em Informática 2016 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Caracterizando ainda mais os participantes desta pesquisa, a tabela 6 

evidencia a participação de cada um no mercado de trabalho, em empreendimentos 

diversos, sejam enquanto colaboradores sejam enquanto empreendedores. Essas 

características são importantes nas análises dos resultados a seguir, uma vez que 

remete à perspectiva de cada um dos entrevistados em relação à Educação 

Empreendedora. 

  

 

Tabela 6: Distribuição dos participantes da pesquisa quanto à sua experiência 
no mercado de trabalho.  
Descrição Anos no mercado de Trabalho Já teve experiência empreendedora? 
Professor 1 25 Sim 
Professor 2 12 Não 
Professor 3 8 Não 

Aluno 1 27 Não 
Aluno 2 11 Sim 
Aluno 3 12 Não 
Aluno 4 5 Sim 
Aluno 5 3 Não 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Por meio dessa informação, percebe-se que apenas dois alunos participantes 

empreenderam ao longo de sua vida produtiva até o momento. Com relação aos 

docentes, apenas um teve experiência empreendedora em sua carreira profissional. 

Observou-se também que não necessariamente muitos anos de experiência no 

mercado de trabalho têm relação direta com a ação de empreender ou não. Como é 

notório, um participante da pesquisa cujo tempo de experiência no mercado de 

trabalho é mínimo, já teve uma experiência empreendedora.  

 

 

5.3 Análise do Conteúdo 
 

 

A partir das narrativas dos participantes desta pesquisa, foi possível identificar 

seis categorias, a saber: 1) O que penso sobre a Educação Empreendedora; 2) O 

que entendo por Desenvolvimento Econômico Local; 3) As relações que vejo entre a 

Educação Empreendedora, Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico 

Local; 4) A necessidade de empreender; 5) A Educação Empreendedora para além 

do empreendedorismo; 6) O IFSULDEMINAS e o Ensino do Empreendedorismo.  

 

 

Categoria 1 – O que penso sobre a Educação Empreendedora 
 

 

A análise dos dados possibilitou evidenciar a importância da Educação 

Empreendedora no desenvolvimento pessoal e profissional na perspectiva dos 

participantes da pesquisa. Fica claro que após a oferta da Educação 

Empreendedora, novas possibilidades tendem a surgir enquanto oportunidades de 

um futuro melhor, como seguem nas falas transcritas a seguir: 

“Creio que seja uma coisa voltada pro meu profissional, eu não quero 
depender de um patrão para ganhar o meu dinheiro, eu tenho um sonho de 
crescer, ganhar meu próprio dinheiro, e eu acho que a escola me deu essa 
visão” (Aluno 2). 
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“Preparar o aluno para o comércio, para enfrentar, ter uma desenvoltura, 
focado no seu futuro. Se ele resolver ser um empresário ele vai ter mais 
facilidade na abertura de seu negócio, no desenvolvimento” (Aluno 1). 

 
“Eu Acredito muito na Educação Empreendedora. Embora a pessoa seja 
tímida ela pode desenvolver e aprender as questões do planejamento. A 
maioria das empresas fecha por problemas relacionados à falta de 
planejamento e falta de plano de negócio. A Educação Empreendedora 
deve começar com os alunos ainda em fase de alfabetização, simulando 
negócios, comércio, etc. Se estendendo por toda a vida estudantil” 
(Professor 1). 

“Tentativa de desenvolver o espírito empreendedor nos alunos para que 
sejam empreendedores não só abrindo os próprios negócios, mas que 
possam também ter características empreendedoras nos diversos negócios 
que eles venham a trabalhar” (Professor 2).  

Percebe-se nas falas que a Educação Empreendedora pode de fato contribuir 

para a formação profissional e pessoal de cada um, abrindo uma nova visão sobre 

os negócios e suas possibilidades. Desde fomentar o sonho de empreender até 

auxiliar os negócios através de uma gestão mais eficiente e profissional são 

benefícios percebidos pelos participantes com relação à Educação Empreendedora.  

Como menciona Dornelas (2012), o ensino do empreendedorismo, sem dúvida 

pode proporcionar mais geração de riqueza no país, formando novos empresários e 

criando negócios mais duradouros.  

Corroborando com essa linha de pensamento, Rocha e Freitas (2014) apontam 

para o papel fundamental do empreendedor no desenvolvimento local e, diante 

disso, o ensino da Educação Empreendedora enquanto fator determinante neste 

processo.  

Além de estimular as possibilidades de novos negócios, os contatos com 

disciplinas ligadas ao empreendedorismo podem potencializar os resultados de 

negócios já em andamento  
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Categoria 2 – O que entendo por Desenvolvimento Econômico Local.  
 

 

O entendimento sobre o Desenvolvimento Econômico Local foi essencial para 

responder as hipóteses deste trabalho. Nos trechos a seguir colheram-se as 

percepções dos participantes sobre o Desenvolvimento Econômico Local. 

“É a renda gerada no estado, país, na região de Passos” (Aluno 5). 

“Quando você consegue dentro de uma região fortalecer as relações 
econômicas de produção e consumo dentro daquele espaço. É preciso 
favorecer o que tem na região e fortalecer a troca entre produtores e 
prestadores de serviços. O dinheiro tem que ficar dentro do local” (Professor 
3). 

“Desenvolvimento da região, com negócios mais sólidos, que possam 
contribuir para movimentação da economia da região” (Professor 2). 
 
“As cidades se desenvolvem mais com a chegada de novas indústrias, 
empresas, gerando empregos, demandas por produtos e serviços, etc. o 
Desenvolvimento Econômico Local é impulsionado pelo empreendedorismo” 
(Professor 1). 

 

Os participantes em suas colocações acreditam que geração de renda, 

negócios mais sólidos, circulação de produtos e serviços dentro do local, novos 

negócios e outros são capazes de desenvolver a região e isto é Desenvolvimento 

Econômico Local na percepção dos participantes da pesquisa. 

O que norteia o conceito de desenvolvimento, expresso por Bresser Pereira 

(2006), tem a ver com o aumento sustentado da produtividade e da renda por 

habitante, com acumulação de capital e progresso tecnológico. 

Percebe-se nas falas dos participantes da pesquisa que a geração de mais 

negócios na região demanda mais produtos e serviços, e este movimento pode 

fomentar a atividade econômica, gerando mais emprego e renda aos habitantes 

locais, embora não se pode garantir essa afirmação.  

Pesquisas recentes consideram que em países em subdesenvolvimento como 

é o caso brasileiro, quanto maior o número de empregos formais, menor a taxa de 

empreendedorismo e quanto maior a taxa de empreendedorismo menor o PIB, ou 

seja, não se pode garantir que o empreendedorismo impulsiona o Desenvolvimento 

Econômico Local, pelo contrário, o empreendedorismo no caso brasileiro pode ser 

considerado uma alternativa a falta de trabalho formal.  
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Categoria 3 – As relações que vejo entre a Educação Empreendedora, 
Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico Local 
 

 

Nesta categoria, levantou-se a percepção dos entrevistados sobre o impacto da 

Educação Empreendedora sobre o Empreendedorismo e se o empreendedorismo 

promove o Desenvolvimento Econômico Local na percepção dos participantes. 

Lembrando que um dos objetivos deste trabalho é responder se a Educação 

Empreendedora promove o Desenvolvimento Econômico Local através de novos 

empreendimentos, capazes de gerar mais emprego e renda na região. 

“Uma coisa pode se relacionar a outra ou não. Embora os alunos aprendam 
sobre, nem sempre eles querem empreender. Isso vai muito da perspectiva 
de cada aluno. Alguns empreendem e outros não. O incentivo é importante, 
mas não quer dizer que todos serão empreendedores. Uns querem outros 
caminhos profissionais, mas, em todos os lugares onde acontece 
empreendedorismo existe o Desenvolvimento Econômico Local. Os novos 
negócios movimentam a cadeia local demandando novos produtos, 
serviços, atividades econômicas, etc.” (Professor 1). 

“A Educação Empreendedora promove e ajuda a abrir mais portas, porque, 
eu vejo assim e já vi acontecer isso. Uma pessoa que estudou e abriu o 
negócio e foi pra frente, ele conheceu outras pessoas que se interessou 
pelo tema e buscou fazer o curso para aprender também, abrindo 
horizontes. O curso indiretamente foi divulgado e deu certo na prática 
(Aluno 1). 

 “Sim. Se as pessoas desenvolverem as habilidades e competências 
necessárias sim, pelo menos teoricamente deveriam contribuir. A educação 
empreendedora é capaz de fomentar o empreendedorismo se for bem 
realizado” (Professora 2). 

 

Percebe-se nas respostas que as posições sobre o tema nem sempre são 

unânimes. Embora a Educação Empreendedora abra novas possibilidades e até de 

fato saia da sala de aula e aconteça o empreendimento em função dela como 

relatado pelo Aluno 1, não necessariamente significa dizer que esses alunos serão 

todos empreendedores. Podem existir outros fatores que impactam este processo. 

Em tese, a Educação Empreendedora deve contribuir para o aumento do 

empreendedorismo e este por sua vez pode desenvolver as regiões de maneira 

mais sustentada gerando mais emprego e renda.  
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Categoria 4 – A necessidade de empreender  
 

 

Nesta quarta categoria, buscou-se perceber o que levaria as pessoas a 

empreenderem, além da educação empreendedora. Aspectos que não estão ligados 

à oferta de conteúdos educacionais ligados ao empreendedorismo os quais também 

motivam a criação de novos negócios. 

“A crise leva as pessoas a empreenderem para sobreviver, revendas, 
existem muitos comerciantes que trabalham em casa para sobreviver” 
(Aluno 5). 

“Então, eu acho que as pessoas arriscam muito, em função da crise 
financeira, e arrumam qualquer coisa para tentar ganhar dinheiro com a 
cara e com a coragem, se der certo deu se não der pelo menos eu tentei” 
(Aluno 4). 

“Empreendedorismo tem uma coisa da pessoa, do indivíduo inquieto que 
está sempre buscando uma solução e não sei se o fato de ter recebido a 
Educação Empreendedora ou não tem a ver com isso. Outro ponto é a 
necessidade de esta cansado de tentar se encontrar no mercado de 
trabalho” (Professor 3).  

“Com certeza a maioria dos empreendimentos acontecem por necessidade, 
a grande modalidade de empreendedorismo no Brasil e devido à crise dos 
últimos anos o número de negócios por necessidade é o grande movimento 
empreendedor em função da falta de opção no mercado” (Professor 2).  

 

Fica clara a percepção dos participantes com relação à necessidade de 

empreender frente à falta de oportunidades no mercado de trabalho. Grande parte 

dos empreendimentos brasileiros é motivada pela necessidade e escassez de 

trabalho formal disponível na maioria das regiões. Corroborando com essa 

afirmativa, Fontenele (2010) em seu estudo sobre Empreendedorismo e 

Crescimento Econômico apontou que o empreendedorismo em países mais pobres 

a renda per capita baixa (o que é o caso do Brasil) tem relação negativa com a 

atividade empreendedora, ou seja, quanto menor essa renda maior a chance de 

pessoas buscarem alternativas de sobrevivência; ele chama isso de 

Empreendedorismo de Necessidade, e ressalta que os mesmos têm pouca ou 

nenhuma associação com a inovação.  



70 

 

Empreendimentos sem elementos de inovação fatalmente caem na dinâmica 

de mercado cada vez mais agressiva, dificultando a sobrevivências dos negócios. 

Em artigo publicado em 2008, Barros e Pereira afirmou que em municípios mineiros 

onde a taxa de desemprego é maior, a taxa de empreendedorismo também é maior, 

porém o PIB é menor, contrariando a afirmativa do Desenvolvimento Econômico 

Local em função do Empreendedorismo.  

Essa constatação reforça que o empreendedorismo por necessidade é ainda o 

mais praticado no Brasil e ele tem pouca influência sobre o Desenvolvimento 

Econômico Local, em função de não conter inovação que seja capaz de agregar 

valor e potencializar os negócios de maneira expoente.  

 

 

Categoria 5 - A Educação Empreendedora para além do Empreendedorismo 
 

 

Surge aqui uma perspectiva sobre os objetivos da Educação Empreendedora; 

o participante acredita que nem sempre o ensino do Empreendedorismo deve 

apenas direcionar o aluno para a abertura de um novo negócio.  

“A Educação Empreendedora é pra além de se ter um negócio e não 
necessariamente vem para a prática empreendedora; em Passos, a 
quantidade de pessoas formadas para o empreendedorismo é muito pouco 
e a cidade não é receptiva para novos empreendimentos. O curso de moda 
é um pouco maior pela característica da cidade. No curso de Publicidade o 
mercado é saturado. No curso de Informática, não vejo potencial 
empreendedor nenhum em Passos; existe uma carência muito grande de 
apoio a empreendedores de necessidade; Passos não se vende produtos 
de valor agregado e a escala no início do negócio é muito difícil, mas não 
vejo uma relação direta da educação com a prática e não vejo também que 
deve haver sempre” (Professor 3). 

 

As características do empreendedor citadas por Dornelas (2012) (inovação, 

liderança, disciplina e planejamento), ao serem desenvolvidas promovem cidadãos 

mais capazes de contribuir para abertura de novas oportunidades, não só enquanto 

empreendedores, mas também como colaboradores em empresas não 

necessariamente criadas por eles.  
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Em uma pesquisa publicada em 2013 por Muylder, C. F; Dias, A. T; Oliveira, C. 

L, 40,9% das 313 respostas válidas apontavam que a formação empreendedora 

estimula a criação de novos negócios, mas 59,1% acreditavam que as habilidades 

desenvolvidas com a oferta da Educação Empreendedora contribuíam muito para o 

desenvolvimento de atividades enquanto empregados, o que foi chamado de intra-

empreendedorismo.  

Não necessariamente o empreendedorismo vem como solução para todas as 

pessoas. Embora a taxa de novos empreendimentos seja alta no Brasil, a 

sustentabilidade destes negócios não segue a mesma linha e grande parte deles 

não têm vida longa. Entretanto, as características empreendedoras podem ser 

estimuladas e desenvolvidas, por meio de um processo de longo prazo na formação 

do indivíduo, antes de empreender um novo negócio. É necessário experenciar os 

negócios antes de abrir, principalmente sem conhecer os conceitos básicos que 

norteiam a gestão dos empreendimentos. 

 

 

Categoria 6 - O IFSULDEMINAS e o Ensino do Empreendedorismo 
 

 

Nesta categoria, os participantes da pesquisa apontaram os pontos positivos e 

negativos do ensino do empreendedorismo no IFSULDEMINAS – Campus Passos.  

 

“O ponto negativo é de transferir a responsabilidade para o indivíduo 
levando em consideração que os alunos são muito humildes e ainda 
precisam de experiência de mercado de trabalho (carteira assinada). O lado 
positivo é desenvolver o potencial para soluções de diversos problemas, 
criatividade, tirar da zona de conforto, acho ruim a forma em que o 
empreendedorismo é ensinado, acho a teoria fraca, muito limitada, 
considero as aulas mais do mesmo, não consegui ainda desenvolver outra 
metodologia. (professor 3) 

“Alguns alunos do ensino médio já imaginam o que sejam empreender e a 
disciplina já vai preparando esses alunos para projetos futuros. As aulas são 
ministradas com teorias e práticas para assimilar os conteúdos em sala de 
aula. Eles fazem todas as etapas do plano de negócio até a finalização da 
proposta. Isso facilita a vida de quem quer levar o projeto adiante e de fato 
empreender. Partir da proposta até para criação de uma Startup. Os 
aspectos negativos é a falta de envolvimento com a disciplina de maneira 
mais acentuada tanto os alunos quanto os professores que as vezes ficam 
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apenas ligados a teoria e não a prática. Falta incentivo da parte dos 
professores para estimular os alunos a se envolver mais” (professor 1). 

 “Começamos com uma professora com método de ensino e no meio do 
curso foi trocado de professora com outro método completamente diferente, 
adaptar-se ao padrão delas foi difícil, porém gostei muito das duas porque 
as aulas eram dinâmicas e nos mostravam o que realmente acontecia em 
um comércio, por exemplo, trouxeram experiências pessoais e deixaram 
tudo mais claro, uma hora ou outra falta alguma coisa prática, mas não ficou 
muito desfocado não” (aluno 5). 

 

Nas narrativas observou-se como ponto negativo em quase todos os casos a 

falta de um direcionamento mais prático para o ensino do empreendedorismo. A 

tradicional maneira de ensino não favorece de maneira significativa o aprendizado 

do empreendedorismo.  

O modelo de aula espalhado pelos Estados Unidos da América, principal país 

empreendedor do mundo tem formato de palestras, aponta Dornelas (2010). A 

necessidade de se trabalhar com casos reais, buscar soluções de problemas e 

correr riscos é fundamental para o desenvolvimento do empreendedorismo segundo 

o autor.  

Pensar o ensino do Empreendedorismo como alavanca para o 

Desenvolvimento Econômico Local requer um grande esforço por parte das 

instituições de ensino em disseminar o conhecimento e fazê-lo de fato se tornar 

realidade. Pensar o ensino empreendedor usando a mesma metodologia utilizada há 

anos não parece ser nada motivador.  

Como fator determinante neste processo, a Inovação, característica do 

empreendedor deve ser instigada no processo de ensino. Ensinar 

Empreendedorismo sem inovar na forma como se faz, não parece garantir bons 

resultados.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Educação Empreendedora se mostra cada vez mais importante no processo 

de formação profissional como potencializadora de novos negócios e novas formas 

de se fazer os mesmos negócios. É inegável a importância que se da ao tema 

dentro das instituições de ensino e como ele ainda tem muito espaço para produção 

de novos conhecimentos.  

Embora exista concordância na importância do ensino do Empreendedorismo e 

a grande parte das pessoas considere que a Educação Empreendedora altera a 

condição do indivíduo frente a novas oportunidades, alguns participante deste 

trabalho indicam possíveis falhas no processo de disseminação. As aulas 

monótonas e sem aplicação prática ainda é o modelo adotado por grande parte das 

instituições de ensino e também no IFSULDEMINAS. 

Ficou claro a insatisfação de alguns participantes da pesquisa no que diz 

respeito à forma que a Educação Empreendedora é conduzida, sem elementos de 

inovação no processo de ensino, ou seja, a reprodução do conhecimento na velha 

forma de ensinar. 

Pensar em novos empreendimentos a partir da Educação Empreendedora, 

empreendimentos esses capazes de alavancar as regiões do ponto de vista 

econômico gerando emprego e renda deve ser o objetivo das instituições de ensino 

e para isso se faz necessário mudar a forma de ensino, inovar a sala de aula 

despertando a criatividade e inovação nos alunos. Ensinar empreendedorismo sem 

inovar na maneira que se ensina é no mínimo contraditório.  

Apesar de a Educação Empreendedora abrir novos horizontes e promover a 

possibilidade de novos negócios, percebeu-se que o empreendedorismo por 

necessidade acaba sendo o grande motivo presente na maioria dos casos. A crise 

econômica que o país experimentou nos últimos três anos (2015 – 2017), a falta de 

trabalho formal junto à necessidade de sobrevivência leva a criação de novos 

empreendimentos sem elementos importantes da Educação Empreendedora como 

pesquisa de mercado, planejamento financeiro, projeções econômicas de curto, 
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médio e longo prazo e principalmente a inovação. Praticamente todos os 

participantes apontaram como uma das alternativas, abrirem novos negócios em 

função da necessidade de sobrevivência dos indivíduos em diversas regiões no caso 

brasileiro.   

Não se observa em grande parte dos negócios elementos de inovação 

colocando os mesmos em situações mercadológicas mais difíceis, reduzindo a 

possibilidade de sustentação desses negócios por muito tempo.  

Sem inovação, dificilmente os negócios conseguem chegar ao terceiro ano de 

vida e não são capazes de promover o Desenvolvimento Econômico Local. 

Como mencionado por Bresser Pereira (2006), o grau de inovação de um 

negócio (progresso tecnológico) esta ligado intrinsecamente a sustentabilidade dele 

ao longo dos anos.    

A Educação Empreendedora ofertada no IFSULDEMINAS segue a mesma 

linha de grande parte ofertada em todo país. O modelo de ensino ainda é tradicional 

e não necessariamente consegue despertar no aluno o interesse pelo 

empreendedorismo. A ausência de políticas públicas mais robustas também afasta 

esses alunos do interesse de empreender, uma vez que o custo para abrir e manter 

um negócio no Brasil é extremamente alto e em alguns casos inviável.  

Embora estejamos em um período que se discute muito o empreendedorismo e 

existe movimento que fomentem essa prática, não podemos afirmar que a Educação 

Empreendedora promove o Desenvolvimento Econômico Local.  Sem dúvidas novos 

negócios se formam a partir deste movimento, porém esses negócios são poucos 

para garantir geração de emprego e renda capaz de mudar a situação econômica 

local.  

A observação dos participantes desta pesquisa a respeito do Desenvolvimento 

Econômico Local em sua maioria, não coloca o empreendedorismo como principal 

motor neste processo. A chegada de novas indústrias e negócios mais consolidados 

seriam os responsáveis por este desenvolvimento e o empreendedorismo a partir 

daí poderia acontecer de forma mais acelerada o que vai contra alguns estudos já 

realizados que apontam um movimento contrário a essa afirmação. Quanto mais as 

indústrias são capazes de gerar emprego, menor a taxa de empreendedorismo nos 
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países subdesenvolvidos. Quanto menos indústrias, mais empreendimentos por 

necessidade e não por oportunidade. 

Assim, a Educação Empreendedora ofertada no IFSULMDEMINAS embora 

considerada de muita importância não garante o Desenvolvimento Econômico Local, 

apesar de ser benéfica para a região.  

Na grande maioria das vezes, o empreendedorismo não passa de mais uma 

disciplina na grade dos cursos, quando na realidade ela deveria se preocupar em 

formar empreendedores e fomentar mais pesquisas na área como forma de 

potencializar a Educação Empreendedora.  

O desenvolvimento de mais pesquisas dentro das instituições de ensino ligadas 

ao movimento empreendedor, buscar parcerias com os atores públicos e privados 

para discussão de políticas públicas que facilitem as ações empreendedoras, 

promover encontros periódicos com o maior número possível de interessados no 

assunto para discutir e propor ações ligadas ao tema, são sugestões para fomentar 

o empreendedorismo na região.  

Este trabalho serve de referencia para o IFSULDEMINAS sobre este processo 

no que diz respeito a novas políticas adotadas pela instituição na aproximação dos 

demais atores locais, promovendo assim mais ações capazes de fomentar ainda 

mais o impacto da Educação Empreendedora.  

Como limitação, este trabalho não pesquisou empreendimentos recentes na 

cidade para analisar o quanto a Educação Empreendedora impactou ou não esses 

negócios e qual a percepção dos empreendedores locais sobre o tema estudado, ter 

tido apenas 29% de retorno dos formulários eletrônicos enviados na primeira etapa 

da pesquisa, número abaixo do esperado no método utilizado, além de na segunda 

etapa da pesquisa (fase qualitativa) ter participantes somente do IFSULDEMINAS - 

Passos.  
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APÊNDICE A – Instrumento de Coleta de Dados 

 
 

BLOCO I – IDENTIFICAÇÃO E PERFIL SOCIOECONÔMICO 
 

Curso:_________________________________________________________ 

Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) 

 

1. Campus do Ifsuldeminas 

a) Passos 

b) Poços de Caldas 

c) Pouso Alegre 

d) Muzambinho 

e) Inconfidentes 

f) Machado 

g) Três Corações 

h) Carmo de Minas 

 
2. Escolaridade? 

( ) Ensino Médio Técnico (cursando) 
( ) Ensino Médio Técnico (completo) 
( ) Ensino Superior (cursando) 
 

( ) Ensino Técnico (cursando)                                                     
( ) Ensino Superior (completo) 
( ) Ensino Técnico (completo) 

3. Faixa etária? 

( ) Até 20 anos 
( ) De 21 à 30 anos 
( ) De 31 à 40 anos 

( ) De 41 à 50 anos 
( ) Acima de 51 anos 

 
4. Raça: 

( ) Branco 
( ) Negro 
( ) Amarelo 

( ) Indígena 
( ) Parda 

 
5. Renda mensal principal: 

( ) Até 1 salário mínimo 
( ) De 1 a 2 salários mínimos 
( ) De 2 a 3 salários mínimos 

( ) De 3 a 5 salários mínimos 
( ) Acima de 5 salários mínimos 

 
6. Estado civil? 

( ) Solteiro(a) 
( ) Casado(a) 

( ) Viúvo(a) 
( ) Divorciado(a)
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7. O imóvel em que reside é: 
 
( ) Imóvel próprio quitado 
( ) Imóvel em aquisição (financiado). 
( ) Imóvel alugado. 
( ) Imóvel cedido 
( ) Outro 
 
8. No seu curso você teve disciplinas ligadas ao empreendedorismo? 

a) Sim 

b) Não 

 

BLOCO II – EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

LOCAL 

 

9. Você já teve contato anterior com o assunto? 

a) Sim  

b) Não 

 

10. Em caso positivo, as disciplinas estudadas foram consideradas por você 

satisfatórias, capazes de ajudar-te em um possível empreendimento, abertura 

de um negócio? 

a) Muito Satisfatórias 

b) Satisfatórias 

c) Pouco satisfatórias 

d) Não contribuiu em nada 

 

11. A educação empreendedora te motivou a empreender? 

a) Sim, me motivou muito 

b) Motivou-me razoavelmente 

c) Não interferiu em meu desejo por empreender 

d) Desmotivou-me em empreender 

 

12. Você empreendeu após receber a educação empreendedora? 
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a) Sim, empreendi em função da educação empreendedora recebida 

b) Não, já era empreendedor antes de receber a educação empreendedora 

c) Não tive o desejo de empreender. 

13. Quais as principais dificuldades encontradas na oferta da educação 

empreendedora? 

a) Ambiente inadequado 

b) Aula monótona sem aplicação prática 

c) Material didático disponível inadequado 

d) Ausência de casos reais 

e) Outros ____________________________________________________ 

 

14. Acredita que a educação empreendedora é capaz de formar novos 

empreendimentos na região de atuação do IFSULDEMINAS e promover o 

desenvolvimento econômico local? 

a) Sim. A educação empreendedora ofertada forma novos empreendimentos, 

porém não promove o desenvolvimento econômico local.  

b) Sim. A educação empreendedora ofertada forma novos empreendimentos, e 

promove o desenvolvimento econômico local. 

c) Não. A educação empreendedora ofertada não forma novos 

empreendimentos 

d) Em alguns caso pode ser que se formam novos empreendimentos 

e) Desconheço empreendimentos formados a partir de empreendedores que 

receberam a educação empreendedora.  

 

15. Quais outros aspectos você aponta para o fomento do 

empreendedorismo na sua região? 

a) Histórico familiar 

b) Aspectos sociais locais como oportunidades de negócios característicos de 

cada região 

c) Necessidade em função do crescente índice de desemprego 
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d) Outros_________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
16. O que você entende por desenvolvimento econômico Local?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

17. Acredita que a educação empreendedora ofertada na região de atuação 

do IFSULDEMINAS promove o desenvolvimento econômico local sob o ponto 

de vista de geração de emprego e renda? 

a) Sim 

b) Não 

c) Desconheço evidencia sobre o assunto. 

 

18. De acordo com o autor Schumpeter, o empreendedor é sempre inovador, 

capaz de aproveitar as oportunidades em momentos de ascensão da 

economia, trazendo sempre inovações em seus empreendimentos: Você 

acredita que a educação empreendedora promove a inovação nos 

empreendimentos? 

a) Sim 

b) Não 

c) De maneira limitada.  

 

19. Qual a diferença entre empresário, empreendedor e administrador? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________ 
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20.  Nos empreendimentos observados por você, há alguma evidência clara 

de que o mesmo promova o desenvolvimento econômico local, gerando 

emprego e renda? 

a) Sim 

b) Não 

c) Não consigo identificar nenhum elemento 

 

21. Há mais alguma questão relativa ao tema que não foi abordada e que 

você gostaria de comentar? 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

“EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E DESENVOLVIMENTO LOCAL” 

 

Eu, João Marcos Fernandino Evangelista, estudante do Programa de Pós-Graduação 

em Desenvolvimento Regional – CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA 

(UNI- FACEF), convido-lhe a participar da pesquisa intitulada “Educação empreendedora e 

desenvolvimento local” sob orientação do Prof. Dr. Hélio Braga.  

Esse estudo tem por objetivo verificar a existência de possíveis relações entre a 

educação empreendedora nos cursos do IFSULDEMINAS e o desenvolvimento econômico 

local. A sua participação é muito importante, dada sua experiência e formação na área, no 

que se refere à obtenção de dados científicos que contribuam para ampliar o debate 

acadêmico em torno da educação empreendedora e seus desdobramentos no 

desenvolvimento econômico. 

As entrevistas são individuais e resguardarão a sua identidade enquanto participante, 

sendo-lhe reservada inclusive a liberdade de não responder a alguma questão, caso não 

queira. Desse modo, será assegurado o sigilo sobre a sua participação nesse estudo, 

garantindo-lhe anonimato tanto nos resultados quanto na publicação da futura dissertação e 

artigos científicos. Diante do exposto, peço-lhe autorização para gravação em áudio da 

entrevista, essa que será transcrita por esse pesquisador, o mais fidedignamente possível, a 

fim de que se proceda à análise dos dados.  

Você receberá uma via desse termo, e através do email 

joao.evangelista@ifsuldeminas.edu.br poderá, a qualquer momento, solicitar 

esclarecimentos sobre sua participação na pesquisa como também tirar dúvidas sobre o 

projeto. 

 

Declaro que entendi o objetivo da pesquisa e as possíveis contribuições da minha 

participação, e assim, formalizo o meu aceite. 

Nome do participante da pesquisa: _______________________________________ 
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Documento de identificação_____________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa: ___________________________________ 

     Local e data: ________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



87 

 

APÊNDICE C – Roteiro de Entrevista 

 

 

Roteiro de entrevistas para docentes e alunos egressos 

1. Qual sua formação acadêmica? 

2. Você poderia falar um pouco sobre sua experiência profissional? 

3. O que você entende por educação empreendedora? 

4. O que você entende por desenvolvimento econômico local? 

5. Você poderia levantar alguns aspectos, positivos e negativos a respeito 

da oferta da educação empreendedora nos cursos do IFSULDEMINAS.  

6. Em sua experiência (como docente/profissional) que relações você 

percebe entre: educação empreendedora e o empreendedorismo? 

7. Na sua visão, o empreendedorismo promove o desenvolvimento 

econômico local? Poderia falar mais sobre isso? 

8. Em nosso contexto local, que fatores você considera impactante no 

desenvolvimento econômico local? 

9. Existem outros aspectos que levam as pessoas a empreender em sua 

opinião? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


