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RESUMO 

A criação de negócio está atrelada a busca por oportunidades, ao planejamento para o novo 

empreendimento, a recursos, dentre outras questões (KICKUL et al., 2009). Conhecer melhor 

o perfil do empreendedor dos discentes ou seu potencial empreendedor se configura com parte 

preponderante das influências as quais este indivíduo está exposto para a criação ou não do seu 

próprio negócio. Por sua parte é importante entender como o seu estilo cognitivo se associa a 

aquilo. Esta pesquisa buscou analisar os estilos cognitivos segundo o modelo se Allinson e 

Hayes (1996,2012) e o potencial empreendedor a partir do modelo de Carland 

Entrepreneurship Index (CEI) dos discentes dos cursos de Ciências contábeis de duas 

instituição comunitárias de ensino superior (IES). A amostra total esteve composta por 159 

estudantes, sendo 84 de uma IES e 75 da outra. Considerando que esses estilos se associam com 

potenciais microempreendedores e empreendedores respectivamente, se corrobora que essas 

diferenças se manifestem no número de respondentes. Desde tal ponto de vista é interessante 

utilizar estas informações no planejamento de disciplinas que estimulem o empreendedorismo, 

seguindo assim a tendência mundial de passar de um ensino universitário para a 

empregabilidade para o aprender a empreender. 

 

Palavras-chave: Estilo cognitivo. Potencial Empreendedor. Empreendedorismo. 

 

Área Temática do Evento: Educação e Pesquisa em Contabilidade (EPC). 

 

1 INTRODUÇÃO 

Um empreendedor não tem seu perfil propriamente definido, este indivíduo deve obter 

características, tais como: disciplina, saber identificar os riscos, ter capacidade de planejamento, 

ser capaz de visualizar uma oportunidade de negócio antes de realizar um investimento, ser 

tolerável com os erros e buscar aprender com estes, ser um líder capaz de motivar e gerenciar 

pessoas e processos que envolvem uma organização (REIS; ARMOND, 2012). Para Kickul et 

al. (2009) a criação de negócio está atrelada a busca por oportunidades, ao planejamento para 

o novo empreendimento, a recursos, dentre outras questões. Neste contexto, conhecer melhor o 

perfil do empreendedor ou seu potencial empreendedor se configura com parte preponderante 
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das influências as quais este indivíduo está exposto para a criação ou não do seu próprio 

negócio.  

Com o intuito de compreender e conhecer o potencial empreendedor dos brasileiros 

algumas pesquisas empíricas foram realizadas com estudantes universitários (CULTI-

GIMENEZ, 2006; PENZ et al., 2014), com comerciantes (VIEIRA et al., 2013), clientes e 

futuros empreendedores (FERREIRA; GIMENEZ; RAMOS, 2005; FREITAS et al., 2009), e 

ainda, com empresários (KOERNIJEZUK, 2004). Os achados destas pesquisas apontam a 

presença do potencial empreendedor dentre os brasileiros.  

Neste contexto, identificar os fatores que auxiliam na percepção do espectro que envolve 

a figura do indivíduo empreendedor, bem como os aspectos psicológicos, sobretudo no estilo 

cognitivo dos potenciais empreendedores que pode auxiliar na transformação social de um país.  

De acordo com Kickul et al. (2009) pouco se sabe sobre as maneiras pelas quais os estilos 

cognitivos facilitam ou inibem a capacidade empresarial individual, quando se confrontam com 

os desafios associados às diferentes etapas do processo de criação de um novo negócio 

(KICKUL et al., 2009).  

A cognição de uma pessoa é muito relevante para a seleção, colocação, treinamento, 

orientação e desenvolvimento profissional, além da composição de equipes de trabalho e o 

gerenciamento de conflitos (ALLISON; HAYES, 2012). Kickul et al. (2009) ressaltam que 

quando os indivíduos têm a possibilidade de se tornarem empreendedores e pensarem sobre as 

diferentes competências necessárias para se criar um novo empreendimento, seus estilos 

cognitivos podem de fato promover um autopercepção e inibir alguns fatores, além de reforçar 

o potencial empreendedor destes indivíduos.  

Na literatura, poucos estudos têm sido realizados com o intuito de examinar a relação 

do empreendedorismo no contexto do processo de criação de um novo empreendimento com 

os estilos cognitivos (KICKUL et al., 2009). No contexto nacional, não foram localizados 

estudos que relacionassem estes constructos ou suas nuances como a intenção empreendedora, 

competência empreendedora, potencial empreendedor, orientação empreendedora, 

comportamento empreendedor e assim por diante, com destaque para a pesquisa realizada por 

Nascimento, Verdinelli e Lizote (2014) que analisaram as relações do estilo cognitivo com a 

autoeficácia e a intenção empreendedora em estudantes universitários. Assim, para contribuir 

com esta lacuna de pesquisa, este estudo busca analisar como se associa o estilo cognitivo e o 

potencial empreendedor nos estudantes dos cursos de Ciências Contábeis de duas universidades 

comunitárias do Estado de Santa Catarina. 

 

2 ESTILO COGNITIVO À LUZ DO COGNITIVE STYLE INDEX (CSI) 

Allinson e Hayes (2012) entendem por estilo cognitivo a maneira que cada um de nós 

possui uma predisposição para coletar, processar e analisar informações de uma maneira 

particular e única. Essa preferência afeta diretamente a maneira como aprendemos, resolvemos 

problemas e tomamos decisões. Os estilos cognitivos são entendidos ainda como as preferências 

individuais na percepção e no processamento das informações (GRIGORENKO; STENBERG, 

1995).   

Ramos, Ferreira e Gimenez (2011, p. 5) entendem que o estilo cognitivo pode ser 

definido “como um molde em que é coletada, processada e analisada a informação e refere-se 

a processos de pensamentos e padrões empregados pelos indivíduos”. Kickul et al. (2009) 

asseveravam que o estilo cognitivo de um indivíduo pode influenciar a preferência por 

diferentes tipos de aprendizado, o acúmulo de conhecimento, processo de informações e tomada 

de decisão. Ou seja, muitos dos comportamentos críticos enfrentados por um empreendedor no 

seu cotidiano.  

Sandler-Smith (2000) aponta algumas características que podem ser identificadas a 

partir dos diferentes estilos cognitivos de um indivíduo, tais como: a) forma em detrimento ao 
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conteúdo do processamento das informações; b) podem ser identificados por meio de testes 

psicométricos; c) são estáveis ao longo do tempo; d) apresentam características de bipolaridade 

e podem ser valorados diferentemente, uma vez que descrevem diferentes modos de processar 

as informações ao invés de melhores modos de processar as informações.  

Dentre os estudos dispersos no campo teórico muitos conceituam a dimensão genérica 

da cognição tradicionalmente como uma dicotomia do pensamento humano que oscila entre a 

dimensão intuitiva e analítica (ALLINSON; HAYES, 1996). Kirby (2005) ressalta que a 

divisão do cérebro em dois hemisférios segue uma perspectiva neuropsicológica. 

A dicotomia existente entre as dimensões intuitiva e analítica foi tratada na teoria de 

diferentes maneiras. Atualmente, entende-se que os atributos humanos raramente podem ser 

pensados como uma simples dicotomia, considerando uma coisa em detrimento de outra. Em 

vez disso, acredita-se que uma pessoa está predisposta para coisa ou tem uma preferência por 

uma maneira de pensar ou ainda, um comportamento que cai em algum lugar ao longo de um 

continuum (ALLINSON; HAYES, 2012). A dicotomia entre as dimensões intuitiva e analítica 

de acordo com a Teoria Cognitiva do Continuum configura-se como um processo contínuo ao 

longo do qual são possíveis todos os graus de estilo cognitivo. 

Allinson e Hayes (1996) enfatizam que a dicotomia entre as dimensões intuitiva e 

analítica caracteriza-se na verdade por um processo contínuo ao longo do qual são possíveis 

todos os graus de estilo. Os autores desenvolveram o Índice de Estilo Cognitivo - Cognitive 

Style Index (CSI) em 1996 para aferir o estilo cognitivo por meio de cinco dimensões, conforme 

a Figura 1.  

 
Figura 1 – Dimensões do Cognitive Style Index (CSI) de Allinson e Hayes (1996) 

 

 
 

Fonte: Nascimento, Verdinelli e Lizote (2014). 

 

Aborda-se de maneira mais aprofundada as cinco dimensões que o índice adotado nesta 

pesquisa, que expressam as formas de estilo cognitivos dos gestores das empresas de tecnologia 

analisadas.   

Na dimensão intuitiva (0 a 28 pontos), os indivíduos muitas vezes experimentam uma 

sensação imediata de saber, porém eles não conseguem explicar este conhecimento. Além disso, 

sentem-se confortáveis agindo com base em palpites e intuições e raramente sentem a 

necessidade de gastar todo o tempo analisando todos os aspectos de uma determinada situação 

antes de fazer um julgamento (ALLINSON; HAYES, 2012). 

A dimensão quase intuitiva (29 a 38 pontos), segundo Allinson e Hayes (2012) estão 

sujeitos às mesmas experiências dos intuitivos “saber sem saber por que”, porém estes tendem 

a ser menos confiantes e mais cautelosos quando se trata de usar essa intuição como base para 

o processo decisório. Às vezes, antes de formar um julgamento ou ação, eles podem sentir a 

necessidade de refletir sobre a sua intuição e podem até deliberadamente buscar informações 

que irão ajudar a confirmar o seu palpite ou intuição. 

A dimensão Adaptativa (39 a 45 pontos) é tratada por Allinson e Hayes (2012) como os 

indivíduos que não possuem uma forte preferência por modos intuitivos ou analíticos de 

processamento das informações. Estes são de desenho confortável nos dois polos do cérebro 

direito e esquerdo. Em qualquer combinação parece apropriado no momento, a fim de melhorar 

a sua compreensão de uma situação e tomar a decisão de qual a maneira correta de agir. 

Na dimensão quase analítica (46 a 52 pontos), conforme Allinson e Hayes (2012) 

possuem características parecidas com os analistas puros na medida em que conscientemente 

Intuitiva
Quase 

intuitiva
Adaptativa
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buscam informações e na sequência, aplicam-se procedimentos sistemáticos com base em 

regras para identificar as conexões lógicas. Embora fortemente comprometidos com a análise 

racional, eles diferem-se dos analistas puros ao prestarem atenção aos insights e outros sentidos 

do saber. Os quase-analíticos estão mais propensos a adotar essa postura quando sentem que 

isso pode ajudá-los a identificar conexões lógicas ou quando sentem a necessidade de verificar 

a validade das suas análises racionais detalhadas. 

E por fim, a dimensão analítica (53 a 76 pontos), Allinson e Hayes (2012) entendem 

que os analíticos por sua vez quebram os problemas em fragmentos e os estudam 

detalhadamente. Eles gostam de recolher o máximo de informação possível que reveja a 

situação a fim de identificar as ligações plausíveis entre os elementos da situação. Além, de 

adotarem uma postura mais sistemática para compreensão por meio de uma análise lógica. Estes 

buscam utilizar modelos e fórmulas que os orientem em suas análises e gostam de refletir sobre 

a análise antes de tomar uma decisão definitiva. 

 

3 POTENCIAL EMPREENDEDOR A PARTIR DO CARLAND ENTREPRENEURSHIP 

INDEX (CEI)  

Inácio Junior e Gimenez (2004) ressaltam que após uma extensa pesquisa sobre 

empreendedorismo realizada por dois professores Jim e Joann Carland em 1996, reconhecidos 

internacionalmente como especialistas neste campo, criaram um índice para mensurar o 

potencial empreendedor dos indivíduos o Carland Entrepreneurship Index (CEI).   

Segundo Inácio Júnior e Gimenez (2004, p.112) “o CEI está direcionado a maneira de 

agir e pensar no que se refere a empreender, é um fator determinante para buscar diferenciação 

dos indivíduos e mensurar a competência necessária para o desenvolvimento pessoal”. O 

modelo conceitual teórico proposto por Carland e Carland (1996) apresenta quatro dimensões 

que contemplam as características psicológicas dos empreendedores, sendo elas: Traços de 

Personalidade (TP), Propensão ao Risco (PR), Propensão à Inovação (PI) e Postura Estratégica 

(PE). Estas dimensões juntas resultam em três grupos ou categorias: microempreendedor, 

empreendedor e macro empreendedor que atestam o potencial de cada indivíduo. No índice de 

Carland Entrepreneurship Index (CEI), após a distribuição das características empreendedoras 

dispostas nas quatro dimensões citadas se realiza a classificação de acordo com a pontuação 

obtida para efeito do cálculo da escala para mensurar o potencial empreendedor a partir de três 

grupos ou categorias.  

A primeira categoria, o microempreendedor (0 a 15 pontos), conforme Carland, Carland 

e Hoy (1992) acontece quando se possui um negócio que não visa o crescimento direto, mas 

que pode se tornar uma referência em sua cidade ou comunidade. Esse tipo de empreendedor 

vê seu negócio como a fonte primária para a renda familiar ou para estabelecer emprego 

familiar. Considera sua empresa como aspecto importante da sua vida, mas não será 

"consumido" por ela e irá buscar a sua satisfação pessoal através de alguma atividade externa ao 

seu negócio. O sucesso, para o microempreendedor, pode ser medido pelo seu grau de liberdade 

e pela estabilidade de seu negócio, o que proporcionará condições de aproveitar a vida.  

Na segunda categoria, o empreendedor (16 a 25 pontos) – os indivíduos concentram seus 

esforços para o lucro e crescimento do seu negócio. Seus objetivos são mais ousados que os 

do microempreendedor, mas ao atingir o seu padrão desejado de sucesso, possivelmente o seu 

foco também mudará para outros interesses externos ao seu negócio. Esse tipo busca a inovação, 

normalmente procurando melhorias para os produtos, serviços e procedimentos já 

estabelecidos, ao invés de engendrarem algo totalmente novo, pois essas melhorias possuem 

menos probabilidades de desestabilizar o caminho para o sucesso que é tão importante para o 

empreendedor. O sucesso para as pessoas que se enquadram nessa categoria pode ser 

simbolizado pelo reconhecimento, admiração e riqueza (CARLAND; CARLAND; HOY, 1992).  
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E na terceira e última categoria, o macro empreendedor (26 a 33 pontos) – acredita-se que 

o seu próprio envolvimento com seu negócio é o caminho para a auto realização. Costuma 

associar o seu sucesso ao crescimento e lucro do seu negócio, mas o seu interesse não é 

monetário, mas, sim, como um placar, para medir o seu sucesso pessoal, pois o que realmente 

deseja é dominar o seu mercado. Esse tipo é considerado inovador e criativo e está 

constantemente em busca de novos caminhos para transformar seus sonhos em novos produtos, 

mercados, indústrias e desafios. Um Macro Empreendedor verá seu negócio como um meio de 

mudar a indústria e tornar-se uma força dominante. Seus esforços giram em torno do seu 

empreendimento com força e determinação (CARLAND; CARLAND; HOY, 1992). 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa é de caráter descritivo, uma vez que busca analisar como se associa o estilo 

cognitivo e o potencial empreendedor nos estudantes dos cursos de Ciências Contábeis de duas 

universidades comunitárias do Estado de Santa Catarina. Para tanto foi feita uma survey 

utilizando um questionário de autopreenchimento. A amostra compreendeu 159 graduandos 

que participaram do levantamento de dados durante o mês de fevereiro de 2014 e estudam no 

período noturno. O instrumento de pesquisa esteve organizado em três blocos. No primeiro os 

estudantes preenchiam informações pessoais, incluindo: idade, sexo, período do curso em que 

se encontra, se trabalham ou não, em caso positivo qual o setor, e se tem intenção de abrir seu 

próprio negócio quando concluir a sua formação.  

No segundo bloco deviam completar os 38 itens referidos ao índice de estilo cognitivo 

de Allinson e Hayes (1996, 2012). As respostas podiam ser dadas como verdadeira, falsa ou 

incerta. Neste último caso o valor atribuído é 1 e para as outras duas opções, conforme o 

procedimento propostos pelos autores, as respostas recebiam a pontuação com valores 0 ou 2. 

As categorias possíveis se determinam em função da pontuação atingida no somatório dos itens. 

Elas são: intuitivo, quase intuitivo, adaptador, quase analista e analista. 

Por fim, o último bloco recolhia dados para identificar o potencial empreendedor 

segundo o índice proposto por Carland e Carland (1996). Ele é composto por 33 (trinta e três) 

pares de questões fechadas que busca aferir o potencial a partir de quatro dimensões: traços de 

personalidade (TP), propensão á inovação (PI), propensão ao risco (PR) e a postura estratégica 

(PE).  

O cálculo do índice, que é conhecido internacionalmente como Carland 

Entrepreneurship Index (CEI), se efetua com base ao calculo da pontuação obtida nas respostas. 

Assim, os respondentes são considerados microempreendedores quando atingem um valor de 

até 15 pontos, a categoria empreendedora é aferida pelos respondentes que sua pontuação 

encontra-se entre 16 e 25 e a categoria macro empreendedora se atribui quando os respondentes 

atingem 26 a 33 pontos, que é o valor máximo possível ao somar todas as questões assinaladas 

e esse número dividido por dois, uma vez que são pares de perguntas. 

Recolheram-se 84 questionários numa instituição e 77 em outra, mas ao eliminar dois 

do segundo grupo de respostas, por não ter dados no segundo bloco, ao total foram considerados 

159 instrumentos válidos. Todos os dados se organizaram numa planilha eletrônica Excel® 

para efetuar o pré-processamento segundo recomendações de Hair Jr. et al. (2009). Inicialmente 

se verificou a existência de dados omissos, constatando-se que houve 9 dados faltantes no bloco 

de intenção empreendedora. Entretanto, ao não terem algum padrão reconhecível se utilizou a 

moda do item para preencher o dado faltante.  

A seguir os dados foram importados para os softwares Statistica®, com o que se 

efetuaram as análises estatísticas. Foram feitas comparação de médias para as somatórias dos 

valores para o estilo cognitivo e para o potencial empreendedor com o teste t. Como variáveis 

de grupo se usaram o gênero, se o estudante trabalha, se possui intenção de abrir seu negócio e 

a instituição onde estuda. 
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Após identificar as categorias para o estilo cognitivo e o potencial empreendedor se usou 

uma metodologia multivariada que possibilita trabalhar com variáveis categóricas, a análise de 

correspondências. Nos procedimentos algébricos essa análise fatorial emprega a métrica do qui 

quadrado, possibilitando-se assim usar as frequências com que aparecem as categorias 

utilizadas e não valores numéricos (FÁVERO et al., 2009). Foram utilizada as técnicas de 

correspondências simples (ACS) e múltiplas (ACM), sendo que para este caso foi criada uma 

matriz disjuntiva completa.  

 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Na análise dos resultados, optou-se inicialmente por analisar o perfil dos discentes 

pesquisados, em seguida identificar os estilos cognitivos dos respondentes mensurados pelo 

CSI, aferir das características empreendedoras dos discentes mensuradas pela escala da CEI e 

análises estatísticas para identificar a associação entre os constructos analisados. 

 

5.1 Perfil dos Estudantes Analisados 

Nesta pesquisa, foram analisados 159 estudantes do curso de Ciências Contábeis, de 

duas instituições comunitárias de ensino superior. Uma localizada no oeste do estado de Santa 

Catarina (IES-1) e outra no litoral catarinense (IES-2). Para traçar o perfil dos discentes 

analisados considerou-se o gênero, faixa etária, quanto às atividades profissionais 

desenvolvidas e se possui intenção de abrir seu próprio negócio, segundo a Tabela 1.  
 

Tabela 1 – perfil dos discentes analisados a partir da idade, gênero, trabalha e tem a intenção de abrir seu 

próprio negócio 

IES  

Analisada 

Idade Gênero 
Total 

Trabalha 
Total 

Abrir Neg 
Total 

Média F M S N S N 

Unoesc (IES-1) 21,7 56 28 84 79 6 84 52 28 80 

Univali (IES-2) 24,1 58 17 74 68 6 74 35 36 71 

Total 22,9 114 45 159 147 12 159 87 64 151 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 1, observa-se que a idade média dos estudantes pesquisados foi de 22,9 anos, 

sendo que na IES-1 a média de idade foi menor (21,7 anos) quando comparada com a IES-2 

que esse valor chegou a 24,1. Quanto ao gênero, observa-se que 114 estudantes são mulheres, 

sendo 56 na IES-1 e 58 da IES-2. Em relação ao gênero masculino foram 45 respondentes (28 

da IES-1 e 17 da IES-2).  

Em relação às atividades profissionais desenvolvidas 92,4% dos entrevistados que 

responderam (147 discentes) alegam que exercem atividades profissionais e possuem um 

trabalho remunerado e apenas 7,6% (12 discentes) alegam que não estão trabalhando no 

momento. Entretanto, no que concerne à intenção de abrir seu próprio negócio, 57,6% (87 dos 

151 que responderam a questão) mencionaram que possuem intenção de abrir seu próprio 

negócio, com valores diferentes nas universidades estudadas. Na IES-1 o valor chega a 65% 

(52 alunos de 80) e na IES-2 esse valor cai para 49,3% (35 discentes dos 71 que deram resposta). 

Para ambas IES 42,4% revelaram que não pretendem empreender. 

 

5.2. Estilos Cognitivos Mensurados pelo Cognitive Style Index (CSI) 

Quando se identificaram e contabilizaram os estilos cognitivos, segundo as diretrizes de 

Allison e Hayes (2012), se constatou que o estilo intuitivo não tinha representantes na amostra 

analisada. Já as outras quatro categorias estavam representadas em ambas as universidades. 

Os alunos com estilo quase intuitivo foram 23, dos quais 9 pertenciam à IES-1 e 14 à 

IES-2. O maior número de representantes se encontrou para o estilo adaptador, com 64 
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indivíduos repartidos em 27 para a IES-1 e 37 para a IES-2. O estilo quase analista também 

apareceu com um número grande de respondentes, chegando a 53, dos quais 35 estudam na 

IES-1 e 18 na IES-2. Por sua parte, o estilo com menor número se alunos foi o analista que teve 

13 da IES-1 e 6 da IES-2, totalizando assim 19 representantes.  

 

5.3 Características Empreendedoras Mensuradas pela Escala do CEI 

O modelo teórico adotado nesta pesquisa tem por base o Carland Entrepreneurship 

Index (CEI), este considera quatro características para descrever o potencial de um 

empreendedor, tais como: Postura Estratégica (PE); Propensão á Inovação (PI); Propensão ao 

Risco (PR) e Traços de Personalidade (TP). 

Em relação à Postura Estratégia (PE) Carland e Carland (1996) mencionam que esta 

busca avaliar a forma como o indivíduo utiliza suas sensações e intenções para subsidiar sua 

percepção e utiliza a razão ou seus sentimentos para tomar decisões. Culti-Gimenez et al. (2006) 

destacam que os indivíduos com postura estratégica tendem a tomar decisões com base em suas 

necessidades que determinam suas percepções referente as suas intenções para com a empresa 

e ainda buscam o crescimento do seu negócio a partir de seus ideias. A seguir, a Tabela 2 

expressa as características empreendedoras dos estudantes analisados a partir da dimensão da 

postura estratégica.  

 
Tabela 2 – Características empreendedoras dos discentes analisados com base na Postura Estratégica (PE) 

 

Questões 

Respostas SEM 

característica 

empreendedora 

Respostas SEM 

característica 

empreendedora 

Respostas COM 

característica 

empreendedora 

Respostas COM 

característica 

empreendedora 

Nº de respostas Percentual (%) Nº de respostas Percentual (%) 

01 26 16,35% 118 74,21% 

04 40 25,16% 135 84,91% 

05 65 31,7% 164 80,00 % 

08 11 6,92% 96 60,37% 

09 100 62,89% 81 50,94% 

11 79 49,69% 30 18,87% 

12 70 44,03% 117 73,58% 

20 47 25,56% 76 47,80% 

21 75 47,17% 18 11,32% 

23 70 44,03% 105 66,04% 

24 52 32,70% 50 31,45% 

27 88 55,35% 52 32,70% 

28 104 65,41% 82 51,57% 

Fonte: adaptado de Penz et al. (2014). 

 

Na Tabela 2, apresentam-se as respostas relacionadas à Postura Estratégica (PE) dos 

estudantes analisados com características empreendedoras estabelecidas a partir do o Carland 

Entrepreneurship Index (CEI), a questão que obteve maior potencial empreendedor com 

84,91% dos respondentes foi a Q4 “eu gostaria que este negócio crescesse e se tornasse uma 

empresa forte”. Na segunda posição, com 80% das respostas aparece a Q5 “a coisa mais 

importante que eu faria para este negócio é planejar”.  E a terceira posição foi ocupada pela Q1 

“os objetivos por escrito para este negócio seriam cruciais” que obteve 74,21%. Os resultados 

corroboram com a pesquisa de Penz et al. (2014), em que as questões 1 e 4 também ficaram 

entre as três primeiras colocadas que definem o potencial empreendedor dos discentes nesta 

dimensão. 

Observa-se na Tabela 2, quanto às respostas dos discentes sem características 

empreendedoras, a Q28 “Um preço justo e boa qualidade é tudo o que qualquer cliente 

realmente deseja” obteve maior pontuação com 65,41% das respostas. A segunda posição foi 

ocupada pela Q9 “Eu dividiria meu tempo entre este negócio, família e amigos” com 62,89% 
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dos respondentes. E por fim, a terceira posição com 55,35% é ocupada pela Q27 “Eu odeio a 

ideia de pegar dinheiro emprestado”. Estes achados corroboram parcialmente com os achados 

de Penz et al. (2014) e Koernijezuk (2004).  

A dimensão da Propensão à Inovação (PI) se propõe a averiguar se o empreendedor 

incorpora a inovação em sua ação de empreender (FREITAS et al., 2009). E ainda, demonstra 

o comportamento empreendedor pela busca de oportunidades e práticas de negócio que 

identifiquem os processos que possam trazer resultados significativos em relação à criatividade, 

motivação e ainda proporcionem inovação em seus serviços e atividades para gerar um 

diferencial competitivo no mercado em que atuam (DORNELAS, 2008).  Na sequência, a 

Tabela 3 explicita as respostas relacionadas à dimensão da Propensão à Inovação (PI).  

 
Tabela 3 – Características empreendedoras dos discentes analisados com base na Propensão à Inovação (PI) 

 

 

Questões 

Respostas SEM 

característica 

empreendedora 

Respostas SEM 

característica 

empreendedora 

Respostas COM 

característica 

empreendedora 

Respostas COM 

característica 

empreendedora 

Nº de respostas Percentual (%) Nº de respostas Percentual (%) 

17 87 54,72% 96 60,38% 

19 76 47,80% 47 29,56% 

22 113 71,07% 26 16,35% 

25 43 27,04% 62 38,99% 

33 46 28,93% 108 67,92% 

Fonte: adaptado de Penz et al. (2014). 

 

Conforme a Tabela 3 observa-se que dentre as questões com características 

empreendedoras que se sobressai a Q33 “é mais importante ver as possibilidades nas situações” 

com um percentual de 67,92%. A segunda posição é ocupada pela Q17 “Eu procuro estabelecer 

procedimentos padrões para que as coisas sejam feitas certas” com 60,38% das respostas. Na 

terceira posição com 38,99% aparece a Q25 “Eu adoro a ideia de tentar ser mais esperto que os 

concorrentes”. Os achados desta pesquisa confirmam os resultados de Penz et al. (2014) e 

Koernijezuk (2004) em relação a dimensão de PI.   

 Em relação às questões que não demostram características empreendedoras, o item a 

primeira posição foi ocupada pela Q22 “eu prefiro as pessoas que são realistas” com 71,07% 

das respostas, em segundo lugar com 54,72% têm-se a Questão 17 “eu procuro estabelecer 

procedimentos padrões para que as coisas sejam feitas certas”. E por fim, a terceira posição 

com 47,8% é ocupada pela Questão 19 “eu penso que os procedimentos operacionais padrões 

são cruciais”. Estes achados corroboram com os achados de Penz et al. (2014) e parcialmente 

com os resultados da pesquisa de Koernijezuk (2004).  

 Quanto à dimensão dos Traços de Personalidade (TP) estes apontam para a motivação 

quando relacionada ao bom desempenho a partir de padrões pré-estabelecidos, com a superação 

de obstáculos, busca pela realização pessoal e expressão de sentimentos em função dos esforços 

despendidos para o alcance do resultado esperado (McCLELLAND, 1972 apud FREITAS et 

al., 2009). Para Hall, Lindzey e Campebell (2000, p.229) esta compreende como a 

“personalidade é constituída por tendências determinantes que desempenham um papel ativo 

no comportamento do indivíduo”. A seguir a Tabela 4 discorre sobre as características 

relacionadas ao TP dos entrevistados.   
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Tabela 4 – Características empreendedoras dos discentes analisados com base nos Traços de Personalidade 

(TP) 

 

 

Questões 

Respostas SEM 

característica 

empreendedora 

Respostas SEM 

característica 

empreendedora 

Respostas COM 

característica 

empreendedora 

Resposta COM 

característica 

empreendedora 

Nº de respostas Percentual (%) Nº de respostas Percentual (%) 

02 67 42,14% 65 40,88% 

03 93 58,49% 36 22,64% 

06 70 44,03% 85 53,46% 

07 24 15,09% 91 57,23% 

10 23 14,47% 87 54,72% 

13 100 62,89% 61 38,36% 

14 54 33,96% 40 25,16% 

15 104 65,41% 45 28,30% 

16 51 32,08% 99 62,26% 

18 102 64,15% 86 54,09% 

29 81 50,94% 104 65,41 % 

32 68 42,77% 93 58,49% 

Fonte: adaptado de Penz et al. (2014). 

 

 Constata-se na Tabela 4 a partir das respostas dos discentes com características 

empreendedoras a primeira posição com 65,41% das respostas dos entrevistados se relacionam 

com a Q29 “as pessoas pensam em mim como um trabalhador esforçado”. A segunda posição, 

com 62,26% das respostas tem-se a Q16 “O desafio de ser bem sucedido é tão importante quanto 

o dinheiro”, e na terceira posição aparece a Q32 “eu me preocuparia com os direitos das pessoas 

que trabalhassem para mim” com um percentual de 58,49% respectivamente.  

 Nas questões sem características empreendedoras com 65,41% a Q15 “eu penso que eu 

sou uma pessoa prática” ocupa a primeira posição. Em seguida, na segunda posição com 

64,15% a Q18 “Eu penso que é importante ser lógico”. E por fim, na terceira posição com 

62,89% vem à Q13 “as pessoas que trabalhassem para mim, gostariam de mim”. E por fim, a 

Tabela 5 apresenta os resultados sobre as características dos respondentes em relação à 

Propensão ao Risco. Esta dimensão é compreendida como a associação com a possibilidade de 

algo não acontecer da forma como se espera (FREITAS et al., 2009). 

 
Tabela 5 – Características empreendedoras dos discentes analisados com base na Propensão ao Risco 

Questões Respostas SEM 

característica 

empreendedora 

Respostas SEM 

característica 

empreendedora 

Respostas COM 

característica 

empreendedora 

Resposta COM 

característica 

empreendedora 

Nº de respostas Percentual (%) Nº de respostas Percentual (%) 

26 54 33,96% 95 59,75% 

30 37 23,27% 108 67,92% 

31 56 35,22% 53 33,33% 

Fonte: adaptado de Penz et al. (2014). 

 

Percebe-se na Tabela 4, que nas questões em que os respondentes apresentam 

características empreendedoras a primeira posição é ocupada pela Q30 “se você quer que um 

negócio cresça você tem que assumir alguns riscos” com 67,92%. Na segunda posição com 

59,75% das respostas aparece a Q26 “se você quer exceder a concorrência, você tem que 

assumir alguns riscos” e a terceira posição com 33,33% tem-se a Q31 “Eu realmente não sentiria 

falta de trabalhar para alguém.”. Ressalta-se ainda que, em relação as respostas sem 
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características empreendedoras, a primeira posição é ocupada pela Q31 “A coisa que eu mais 

sentiria falta em trabalhar para alguém seria a segurança” com 35,22%.  E os resultados 

corroboram com as pesquisas realizadas por Penz et al. (2014) e Koernijezuk (2004) nesta 

dimensão.  

Na sequência, a Tabela 6 demonstra os resultados da comparação da classificação a partir 

do índice de Carland Entrepreneurship Index (CEI) nos 159 discentes que responderam ao 

instrumento de pesquisa nas duas instituições analisadas, além de um resumo geral.  

 
Tabela 6 – Classificação dos discentes analisados a partir do CEI 

Univali (IES-2) 

Qtd

e (%) Unoesc (IES-1) 

Qtd

e (%) Resumo Geral 

Qtd

e (%) 

Empreendedor 51 68% Empreendedor 55 65% Empreendedor 106 67% 

Macro 

empreendedor 0 0% 

Macro 

empreendedor 2 2% 

Macro 

empreendedor 2 1% 

Microempreendedor 24 32% Microempreendedor 27 32% Microempreendedor 51 32% 

 Total 75 

100

% Total 84 

100

% Total 159 

100

% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 Na Tabela 6, constata-se que na IES-2 a predominância de respondentes que se classificam como 

empreendedores (68%), na segunda posição aparece à dimensão microempreendedor com 32% dos 

entrevistados.  Em contrapartida, na IES-1 observa-se também a predominância de empreendedores com 

65% dos respondentes, seguida pela dimensão dos microempreendedores 32%. Ressalta-se que apenas 

a IES-1 apresentou respondentes que se classificaram como macro empreendedores (2%). Cabe 

mencionar que os resultados do estudo corroboram com os achados de Penz et al. (2014), Vieira et al. 

(2013), Freitas et al. (2009), Culti-Gimenez et al. (2006), Ferreira, Ramos e Gimenez (2005) e 

Koenijezuk (2004).  

 

5.4 Análises Estatísticas  

 As análises estatísticas adotadas nesta pesquisa compreendem o teste t e os 

procedimentos adotados na Análise de correspondência.  

 

a) Resultados dos testes t 

Quando comparadas as médias das somas das pontuações dos estilos cognitivos 

considerando como variável de grupo às universidades, se verifica que a IES-1 tem uma média 

significativamente maior do que a média da IES -2. Esse resultado monstra que na primeira 

instituição os estilos quase analítico e analítico têm maior representatividade. Por sua vez, como 

é lógico supor, nem o gênero do respondente, se trabalha ou se pretende abrir uma empresa 

mostram diferenças significativas para os estilos cognitivos. 

Nos testes t empregando a somatória das pontuações da Intenção empreendedora os 

resultados demonstram que há diferenças quando se consideram as instituições, o gênero e se o 

estudante pretende abrir seu negócio. A única variável de grupo em que as médias foram iguais 

foi o fato dos alunos trabalharem ou não. Na IES-1, os homens e de declarar o desejo de abrir 

um negócio têm médias estatisticamente maiores do que a IES-2, as mulheres e daqueles que 

não intencionam abrir uma empresa. 

 

b) Resultados das Análises de Correspondências 

Para analisar as relações entre o potencial empreendedor e o estilo cognitivo dos 

estudantes foi realizada inicialmente uma análise de correspondências simples. Cruzaram-se as 

três modalidades do potencial empreendedor dos respondentes de acordo com o CEI com as 

quatro modalidades reconhecidas das cinco que compõem os estilos cognitivos segundo o 

modelo de Allinson e Hayes (1996, 2012). Os resultados, apresentados de maneira gráfica na 
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Figura 2 mostra que o potencial macroempreendedor, apenas reconhecido em dois estudantes, 

fica isolado e distante do centro de gravidade. É uma característica da análise de 

correspondências compensar a raridade de uma categoria pelo afastamento do centro de 

gravidade da nuvem de pontos representados no espaço fatorial (FÁVERO et al., 2009).  

 
Figura 2 – Análise de correspondências simples entre os estilos cognitivos e potencial empreendedor 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na mesma figura se observa que os microempreendedores se associam de modo 

predominante com os respondentes de estilo cognitivo adaptador, enquanto os empreendedores 

o fazem com os de estilo analista. Cabe lembrar que a leitura se realiza pelas projeções dos 

pontos sobre os fatores ou dimensões, e como a primeira dimensão recupera mais do que 92% 

da variância ou inércia é sobre o eixo onde deve ser feita a análise. Segue em ordem de 

importância pela distância projetada o estilo quase analista, e depois os quase intuitivos, que a 

seu favor tem o se encontrar do mesmo lado positivo do fator. Contudo a diferença entre esses 

estilos é muito pequena. 

Ao dispor desses resultados buscou-se verificar como se distribuíam os estudantes no 

espaço de representação das categorias. Para tanto, se desenvolveu uma Análise de 

Correspondências Múltiplas (ACM), na que se eliminou a modalidade macroempreendedores. 

No software utilizado a ACM só pode ser executada usando a matriz de Burt, entretanto seu 

uso impede representar os indivíduos. Diante de tal situação, criou-se o artifício de gerar uma 

matriz disjuntiva completa e resolver a ACM empregando a análise de correspondências 

simples considerando os valores como frequências.  

Os resultados se exibem de maneira gráfica nas Figuras 3 e 4. Na primeira são 

representadas as categorias e na segunda os respondentes.  
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Figura 3 – Análise de correspondências múltipla entre os estilos cognitivos, potencial empreendedor e os 

respondentes. Representação gráfica das variáveis 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se na Figura 3 que os microempreendedores associados com os alunos de estilo 

cognitivo adaptador encontram-se no quadrante IV e os empreendedores, associados aos de 

estilo analista, no quadrante III. Observa-se ainda que os quase analistas, ao fazer a projeção do 

ponto sobre a dimensão 1, ficam entre ambos os potencias empreendedores, demostrando que 

tanto eles podem ter um ou outro potencial empreendedor. Por fim, pode se ver que os quase 

intuitivos se associam aos empreendedores. 

Ao fazer o gráfico com os indivíduos nesse plano fatorial se obtém a Figura 4, onde não foram 

colocados os identificadores dos alunos para não poluir a representação. Entretanto, no quarto 

quadrante os estudantes representados são 72, dos quais 27 são da IES-1 e 45 da IES-2.  
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Figura 4 – Análise de correspondências múltipla entre os estilos cognitivos, potencial empreendedor e os 

respondentes. Representação gráfica dos estudantes 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Eles estão associados ao estilo adaptador e possuem potencial microempreendedor. No 

terceiro quadrante, com potencial empreendedor e associados aos estilos analítico e quase 

intuitivo tem-se 35 estudantes, 18 da IES-1 e 17 da IES-2. Os 52 alunos remanescentes se 

encontram localizados nos quadrantes I e II, sendo 39 da IES-1 e 13 da IES-2. No quadrante I, 

com potencial microempreendedor há 13 estudantes da IES-1 e 8 da IES-2, enquanto com 

potencial empreendedor, no quadrante II há 26 alunos da IES-1 e 5 da IES-2. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em correspondência com o objetivo geral da pesquisa, a investigação centrou-se 

analisar como se associa o estilo cognitivo e o potencial empreendedor nos estudantes dos 

cursos de Ciências Contábeis de duas universidades comunitárias do Estado de Santa Catarina. 

A amostra é composta por 159 estudantes do curso de Ciências Contábeis, de duas instituições 

comunitárias de ensino superior. Uma localizada no oeste do estado de Santa Catarina (IES-1) 

e outra no litoral catarinense (IES-2). Na metodologia, optou-se pela pesquisa descritiva por 

meio de uma survey de abordagem quantitativos dos dados. Para tanto, a coleta de dados 

utilizou os instrumento de pesquisa propostos por Carland e Carland (1996) e Alisson e Hayes 

(1996, 2012).  

 Quanto ao perfil dos respondentes verifica-se que a média de idade geral dos estudantes 

foi de 22, 9 anos, sendo que a média na IES-1 foi de 21,7 e na IES-2 de 24,1. Em relação ao 

gênero observa-se a predominância do sexo feminino em ambas as instituições pesquisadas 

(114 respondentes). No que concerne, às atividades profissionais desenvolvidas 92,4% dos 

entrevistados que responderam (147 discentes) alegam que exercem atividades profissionais e 

possuem um trabalho remunerado e apenas 7,6% (12 discentes) alegam que não estão 

trabalhando no momento. E por fim, no que tange à intenção de abrir seu próprio negócio, 
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57,6% (87 dos 151 que responderam a questão) mencionaram que possuem intenção de abrir 

seu próprio negócio, com valores diferentes nas universidades estudadas e para ambas IES 

42,4% dos respondentes revelaram que não pretendem empreender. 

 No que se refere aos estilos cognitivos mensurados pelo Cognitive Style Index (CSI), 

quando se identificaram e contabilizaram os estilos cognitivos conforme as diretrizes de Allison 

e Hayes (2012), se constatou que o estilo intuitivo não tinha representantes na amostra 

analisada. Entretanto, outras quatro categorias estavam representadas em ambas as 

universidades. Desta forma, os alunos com estilo quase intuitivo foram 23. O maior número de 

representantes se encontrou no estilo adaptador (64 indivíduos). Na dimensão quase analista 

também apareceu com um número grande de respondentes, chegando a 53. Por sua vez, o estilo 

com menor número se alunos foi o analista que totalizou 19 representantes.  

 Em relação à mensuração do potencial empreendedor segundo o Carland 

Entrepreneurship Index (CEI) constata-se a predominância de respondentes que se classificam 

como empreendedores (67%), na segunda posição aparece à dimensão microempreendedor com 

32% dos entrevistados. E na dimensão macro empreendedor apenas 1% dos respondentes 

analisados. Estes achados corroboram com os achados de Penz et al. (2014), Vieira et al. (2013), 

Freitas et al. (2009), Culti-Gimenez et al. (2006), Ferreira, Ramos e Gimenez (2005) e 

Koenijezuk (2004).  

O uso da análise fatorial de correspondências foi empregado na sua forma simples, de 

inter-relacionamento entre duas variáveis, e também no modo de correspondências múltiplas, 

quando também se leva em consideração os indivíduos que permitiram definir as frequências 

da cada modalidade. A particularidade da análise evidencia que é possível representar no 

mesmo plano inercial os dados que estão nas linhas e nas colunas da matriz de dados, pois o 

espaço de representação é equivalente.  

Da primeira forma em que foi usado pode ser visto como os microempreendedores se 

associavam com os estudantes que apresentavam um estilo cognitivo adaptador, que em 

essência possui tanto características intuitivas ou analíticas segundo o que seja mais oportuno. 

Por sua parte os analistas associam-se claramente ao potencial empreendedor, que requer uma 

maior atenção não apenas para constituir uma empresa, mas na sua sobrevivência. Também 

ficou evidente que a categoria macro empreendedor não era conveniente manter nas análises 

posteriores, considerando sua mínima representatividade na amostra, apenas dois alunos. 

De posse dessa informação foi interessante associar os respondentes aos estilos 

cognitivos e aos potenciais empreendedores de maneira simultânea. Com tal finalidade a opção 

foi realizar uma análise de correspondências múltiplas, embora tivesse que ser feita a partir de 

uma matriz disjuntiva completa. Os resultados evidenciaram que as diferenças observadas nas 

comparações de média entre as instituições eram procedentes. Enquanto quase metade dos 

respondentes da IES-2 possui o estilo adaptador esse valor cai a menos de um tercio para a IES-

1, onde predominam se somados os quase analistas e analistas.  

Considerando que esses estilos se associam com potenciais microempreendedores e 

empreendedores respectivamente, se corrobora que essas diferenças se manifestem no número 

de respondentes. Desde tal ponto de vista é interessante utilizar estas informações no 

planejamento de disciplinas que estimulem o empreendedorismo, seguindo assim a tendência 

mundial de passar de um ensino universitário para a empregabilidade para o aprender a 

empreender. 
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