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RESUMO 

Parte-se da ideia de Lopes (2010) o qual aponta que a educação empreendedora dentro das 

escolas favorece o desenvolvimento de competências que facilitem aos jovens o 

desenvolvimento de habilidades, atitudes e comportamentos necessários para serem bem 

sucedidos no mundo moderno. Nesse contexto, surgiu a oportunidade de averiguar se existe 

um perfil empreendedor associado ao desempenho acadêmico obtido pelos alunos durante a 

fase de graduação, através do relacionamento entre o perfil empreendedor medido pelo 

levantamento das características empreendedoras e o Rendimento Semestral Global médio do 

aluno. Metodologicamente trata-se de uma pesquisa descritiva, realizada por meio de 

levantamento, com 193 alunos que cursam entre o segundo e o décimo período do curso de 

ciências contábeis da UFMG. Para realização da análise foi utilizada regressão linear 

múltipla. Os resultados demonstraram um R2 de 0,0531, muito baixo, e apenas uma das 

variáveis, o Estabelecimento de Metas, apresentou-se significativa não sendo possível rejeitar 

a hipótese nula de que não existe relação estatística entre o perfil empreendedor e o RSG. Dos 

resultados, a sugestão para o estabelecimento de uma política de desenvolvimento do perfil 

empreendedor e do acompanhamento dos alunos ao longo do curso a fim de acompanhar e 

avaliar se, a evolução do entendimento empreendedor do aluno culmina com melhores 

rendimentos acadêmicos. Por fim, conclui-se que, mesmo não sendo possível comprovar a 

relação ora esperada no objetivo geral desta pesquisa, as pesquisas em empreendedorismo são 

válidas e contribuem para a consolidação do tema como ciência e como campo de estudos 

multidisciplinar, com notória importância para a área das ciências contábeis.  

 

Palavras-chave: perfil empreendedor; rendimento semestral global; educação 

empreendedora. 
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1 INTRODUÇÃO 

O tema empreendedorismo tem sido o foco de inúmeros estudos no contexto nacional 

e internacional nos últimos anos, notadamente relacionando o empreendedorismo com o 

desenvolvimento econômico das nações. Kuratko (2005, p. 577) afirma que “[...] a revolução 

empreendedora se instalou em todo o globo terrestre impactando inegavelmente o mundo para 

sempre1”. No Brasil, de acordo com o Global Entrepreneurship Monitor - GEM o 

empreendedorismo vem crescendo entre a população desde o início de suas medições no ano 

2000, passando de 12,3% para o patamar de 15,4% no ano de 2012, tendo como influência 

positiva o clima econômico (GEM, 2000; 2012). 

Outros dados importantes sobre o perfil empreendedor, revelados pelo GEM (2012) 

mostram que 19,2% dos empreendedores são pessoas com idade entre 25 e 34 anos. Já o 

empreendedorismo entre os jovens de 18 a 24 anos compreende em 14%. Este índice é 

refletido por vários motivos relacionados com a juventude, como uma etapa de transição na 

condição social, busca pela independência, e por ser uma geração interessada no trabalho 

(BULGACOV et al., 2011).   

Com o foco na educação empreendedora, principalmente entre os jovens, Lopes 

(2010) aponta que esta é vital para o desenvolvimento econômico, destacando que 44% dos 

desempregados do mundo estão entre a faixa etária de 15 e 24 anos, e que a iniciativa 

empreendedora dentro das escolas ajudaria a reverter esse quadro, tendo como consequência 

mais chances de favorecer o desenvolvimento de competências que facilitariam aos jovens 

enfrentar os problemas da sociedade, alcançando a independência financeira mais cedo. A 

educação empreendedora influenciaria o desenvolvimento de habilidades, atitudes e 

comportamentos necessários para o jovem ser bem sucedido no mundo moderno (LOPES, 

2010). 

A abordagem deste perfil dentro das escolas buscaria contemplar as características do 

indivíduo como empreendedor, incentivando a necessidade de realização presente em cada 

indivíduo (MCCLELLAND, 1972). Nesse sentido, empreendedorismo é muito mais que a 

abertura de novos negócios, ainda que essa seja uma importante faceta, é apenas parte da 

imagem completa do potencial de desenvolvimento que a visão empreendedora pode provocar 

no ser humano (KURATKO, 2005). 

Analisando a influência do empreendedorismo no desempenho acadêmico, ressalta-se 

que na visão de Golveia et al. (2010) o desempenho acadêmico é compreendido como o grau 

de conhecimento e desenvolvimento de habilidades de um indivíduo medido em um 

determinado contexto de estratégias de aprendizagem pretendidas. Nesse sentido, a 

necessidade de realização conduz a orientação adotada pelo indivíduo diante de uma tarefa 

que demanda demonstrar competência. “Esta orientação pode ser vista como um conjunto de 

pensamentos, crenças e propósitos que traduzem as expectativas do indivíduo ao realizar 

determinadas tarefas, ou seja, os modos diferentes de interpretar as atividades e experimentar 

os contextos de realização” (GOLVEIA et al., 2010, p.324). 

Assim, se destaca o valor do empreendedorismo para o desenvolvimento econômico e 

o papel e a importância de se incentivar o comportamento empreendedor entre os jovens, 

notadamente para os alunos do curso de ciências contábeis, como melhor se discute na 

sequência.  

Na visão de Athayde e Martins (2012) os contadores possuem posição estratégica no 

mundo empresarial, uma vez que suas atribuições estão relacionadas com o planejamento e 

acompanhamento da execução de controles financeiros e não financeiros essenciais para a 

                                                 
1 The entrepreneurial revolution has taken hold across the globe and has undeniably impacted the world of 

business forever. 
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sustentabilidade das empresas, dessa forma, atitudes empreendedoras proativas e de 

encorajamento oriundas de contadores, as quais possuem um importante efeito multiplicador 

no desenvolvimento econômico das empresas por eles atendidas, em um processo recursivo 

bastante interessante, desde que eles mesmos, os próprios contadores, sejam profissionais 

empreendedores (ATHAYDE; MARTINS, 2012).  

Nesse contexto, surgiu a oportunidade de averiguar se existe um perfil empreendedor 

associado ao desempenho acadêmico obtido pelos alunos durante a fase de graduação, através 

do relacionamento entre o perfil empreendedor medido pelo levantamento das características 

empreendedoras e o Rendimento Semestral Global médio do aluno, o qual se propõe a 

traduzir em números o desempenho escolar dos alunos na Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG). Dessa forma, espera-se encontrar uma relação significativa entre o perfil 

empreendedor predominante dos alunos e o rendimento semestral global destes.   

Este trabalho se justifica pela importância de continuar a discussão sobre como se 

deve estimular o comportamento empreendedor nos jovens que serão futuros profissionais que 

colaborarão para o desenvolvimento do país, e também pela pouca quantidade de pesquisas 

com este foco na área de ciências contábeis. Espera-se com esses resultados a possibilidade de 

traçar políticas educacionais de estímulo ao desenvolvimento de características 

empreendedoras visando melhor desempenho acadêmico e profissional do cidadão. 

Este artigo está estruturado em cinco partes, incluindo esta introdução. A seguir será 

feita a revisão teórica a qual contempla o empreendedorismo e o desenvolvimento, suas 

características e os aspectos referentes ao desempenho na graduação. Na terceira parte estão 

definidos os procedimentos metodológicos. Na quarta parte são apresentados os resultados da 

investigação e na quinta parte, as conclusões do estudo.  

 

2 MARCO TEÓRICO  

2.1 Empreendedorismo e desenvolvimento  

O desenvolvimento econômico, em particular, prospera à medida que novas invenções 

são criadas e melhoradas, e qualquer melhoramento requer tarefas de aptidão. Neste contexto 

de melhoramento, a sociedade molda seus desejos particulares, que devem ser tomados como 

referência. Assim, o desenvolvimento econômico é a satisfação das necessidades sociais, sem 

a qual não haveria nenhum progresso (SHUMPETER, 1982).  

 Kuratko (2005) demonstrou em seu estudo que nos Estados Unidos foram abertos 

aproximadamente 870.000 novos empreendimentos no ano 1996, gerando cerca de 1.6 

milhões de novos empregos. De posse dos dados, o autor concluiu que o empreendedorismo, 

ou seja, a procura por novos negócios é extremamente importante não só para o 

desenvolvimento da economia, mas também para o crescimento tecnológico, melhorando a 

competitividade do mercado e da produtividade da empresa. Não muito distante, Roberts e 

Eesley (2011) demonstraram que, a partir de 2006, cerca de 25.800 empresas foram 

constituídas por ex-alunos da Massachusetts Institute of Technology (MIT), empregando 3,3 

milhões de pessoas gerando receitas anuais de quase U$ 2 trilhões.  

Fontenele (2010) relata que o crescimento econômico pode se relacionar com as 

transformações no mercado com a inserção de novos produtos, pela mudança tecnológica e 

por melhoras nos processos produtivos, decorrentes dos novos empreendimentos, gerando 

aumento da eficiência e como consequência aumento da concorrência. Dentro deste contexto, 

Shumpeter (1982, p.54) define empreendimento como “[...] a realização de combinações 

novas” e define empresário como “indivíduos cuja função é realizá-las”. Assim, alguém só é 

empreendedor quando efetivamente realiza novas combinações. Portanto, a realização de 

novas combinações se torna uma função especial e privilégio de poucas pessoas, “[...] que tem 

em seu comportamento um problema especial, a força motriz de um grande número de 
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fenômenos significativos” (SHUMPETER, 1982, p.58), aqui interpretados como as 

características empreendedoras. 

Uma definição comum usada atualmente sobre empreendedorismo é a dada por 

Shumpeter (1982). Este aponta o empreendedorismo como a busca por realizar novas 

combinações, mostrando iniciativa, autoridade e capacidade de previsão, combinando os 

fatores produtivos. Outra concepção importante é a de Filion (1999b) para quem o 

empreendedor é uma pessoa criativa, marcada pela capacidade de estabelecer e atingir 

objetivos, uma pessoa que mantém alto nível de consciência no ambiente em que vive, 

usando-a para detectar oportunidades de negócios e a inovação constante. Não muito distante 

Chegini (2010) definiu empreendedorismo como o processo de iniciativa da inovação, na qual 

o indivíduo adéqua à ideia, resultando na melhora ou construção de novos produtos ou 

serviços. Coaduna-se então com a percepção de Athayde (2010), de que, de fato, algumas 

pessoas possuem uma força interior que as levam à realização, a empreender em prol de si 

próprias ou de uma causa e de que todo indivíduo pode tornar-se um empreendedor se receber 

os estímulos corretos. Na visão de Athayde (2010, p. 20) “[...] conhecer as atitudes, a forma 

de agir e pensar dessas pessoas em diferentes ambientes e situações, ou seja, conhecer suas 

principais características, tornou-se o ponto chave para a realização de ações em favor do 

desenvolvimento do empreendedorismo no mundo”. 

 

2.2 Características empreendedoras  

Schumpeter (1982) preconizou que o perfil empreendedor sustentava-se na inovação e 

na renovação tecnológica, enquanto McClelland (1972) identificou que o perfil empreendedor 

estava associado à necessidade de realização do indivíduo e Filion (1999a) afirmou que, por 

conta da variedade e diversidade de características atribuídas ao perfil empreendedor, o 

desenvolvimento de estudos que vislumbram a mensuração deste conceito, identificando os 

atributos que contribuem para formação do perfil empreendedor tornam-se cada vez mais 

relevantes. Ser um empreendedor de sucesso para esses autores não se limita apenas aos seus 

próprios talentos (intuição, criatividade e intelectualidade), levando ao ato de empreender 

recursos interdisciplinares adquiridos com a experiência e o conhecimento, dentre outras 

características (FERREIRA et al., 2011).   

Ferreira et al. (2011) ressaltam a dificuldade de medir as características de um 

empreendedor, e destacam diversos autores, tais como Schumpeter (1982) e Filion (1999b) 

que confirmam que as divergências de entendimentos dificultam a definição de um perfil 

empreendedor único. Destacam ainda nesse contexto métodos diferentes de levantar as 

características empreendedoras, como o Carland Entrepreneurship Index - CEI (CARLAND; 

CARLAND; HOY, 1998), a Medida do Perfil do Empreendedor (CARVALHO; ZERBINI; 

ABBAD, 2005), a Escala de Prospecção de Potencial Empreendedor (NASCIMENTO; 

DANTAS; SANTOS, 2005) e o Levantamento do Perfil Empreendedor (UNCTAD, 2009). 

Nesse contexto, Ferreira et al. (2011) destacam que o tema perfil empreendedor possui 

uma vasta literatura e pesquisadores dispostos a examinar o tema sob várias vertentes, tais 

como relatar os comportamentos prévios (GATEWOOD; SHAVER, 2002; SEGAL; 

BORGIA, 2005); pesquisar os métodos de ensino empreendedor (HINDLE; CUTTING, 2002; 

PETERMAN; KENNEDY, 2003); examinar a qualidade das escolas (CUNHA, 2004; 

PEREIRA et al., 2004); e estudar a liderança e práxis no planejamento de novos 

empreendimentos (GREATTI, 2004). Ferreira et al. (2011) em suas pesquisas  tomaram como 

ponto de partida os estudos de Kuratko e Hodgetts (1995) que identificaram 25 características 

empreendedoras desde 1848 até 1982. Ferreira et al. (2011) partiram do ano de 1983 até o ano 

de 2010, complementando e comparando os achados da pesquisa com a visão dos primeiros 

autores. Ao final da triagem de Ferreira et al. (2011) foram identificadas 122 características 

empreendedoras na visão de 184 autores diferentes. 



 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

5 

 

Nesse universo de possibilidades, esta pesquisa está utilizando as características 

empreendedoras conforme preconizado por David McClelland (1987) e desenvolvido pela 

Unctad para o Projeto Empretec (UNCTAD, 2009). Em seus estudos, a partir da década de 80, 

sobre o que impactava o desenvolvimento de empreendedores em vários países, McClelland 

apresentou que a motivação humana tem papel fundamental. A procura por habilidades em 

pessoas, que explicasse esse comportamento, fez com que ele chegasse a dez características 

básicas de empreendedores de sucesso, descritas no Quadro 01. 

 
Quadro 01. Características empreendedoras 

Características  Principais atribuições 

Busca de oportunidades Iniciativa de fazer as coisas antes observa as oportunidades de um novo negócio 

Persistência Repensar ações com o objetivo de transpor os obstáculos 

Comprometimento Fazer sacrifício próprio, ou despender um esforço para completar as tarefas 

Exigência de qualidade e 

eficiência 
Produzir produtos ou serviços com excelência na qualidade 

Correr riscos calculados Analisa todas as possibilidades antes de participar de um negócio 

Busca de informações Empenho em adquirir informações e aprender sobre determinado assunto 

Estabelecimento de metas Estabelece metas e objetivos desafiadores, de longo e curto prazo 

Planejamento e 

monitoramento 

Divisão de tarefas, avaliação de alternativas, desenvolvimento e uso de 

procedimentos visando garantir que o trabalho seja realizado 

Independência e 

autoconfiança 
Demonstra confiança nas próprias habilidades em completar uma tarefa 

Persuasão e redes de 

contatos 
Persuadir os clientes a adquirir produtos, ou benefícios e mostrar-se confiável 

Fonte: Adaptado de Athayde e Martins (2012) e Athayde e Pereira, (2010). 

 Corroborando e indo um além dos pressupostos iniciais, Chegini (2010) chegou a 

evidenciar que o empreendedorismo não é somente um conjunto de atitudes comportamentais, 

mas, um conjunto de características, ocasiões, condições necessárias para empreender, ou 

seja, é necessário o suporte e materiais para o desenvolvimento das características, sendo estas 

inerentes ao processo evolutivo. É destacado ainda que muitas pessoas possam desenvolver 

estas características e suas potencialidades, sendo que estímulos e planejamentos 

organizacionais podem auxiliar o indivíduo a desenvolver sua criatividade e 

empreendedorismo (CHEGINI, 2010). Dentro do contexto social contemporâneo, adaptável e 

mutável, para o desenvolvimento pessoal e profissional, torna-se cada vez mais importante o 

desenvolvimento de características empreendedoras. 

 

2.3 Desempenho acadêmico na graduação 

A educação deve ser foco em todos os países. Para tal, alguns estudos discutem a 

abordagem por competências, na qual se instala o ensino do empreendedorismo. Esta 

abordagem visa “[...] o domínio das ferramentas e dos instrumentos que potenciam a 

integração de saberes e sua operacionalização em competências teóricas cognitivas, 

instrumentais e sociais” (CHAVES; PARENTES, 2011, p. 65). Estas competências são 

definidas como comportamentos estruturados em função de determinado objetivo, 

representando a possibilidade de ação em um determinado momento. No entanto, na prática, o 

ensino permanece defasado diante dos avanços científicos e tecnológicos e das 

transformações sociais (CHAVES; PARENTES, 2011).  

No contexto da educação, o desempenho acadêmico é visto como o grau de 

conhecimento e desenvolvimento de habilidades em um determinado nível educacional de um 

determinado indivíduo (GOLVEIA et al., 2010). A constatação da competência pressupõe um 

conjunto de critérios estabelecidos de acordo com o perfil dos alunos que se deseja formar. A 
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partir desses critérios podem-se avaliar as competências dos alunos e seus desempenhos 

acadêmicos (LEITE FILHO et al., 2008).  

A abordagem por competências, ensinando o empreendedorismo dentro das escolas, 

constitui um novo desafio que passa a exigir do aluno não somente a memorização de 

conteúdos, mas, também, práticas que vão além da aprendizagem abstrata. De acordo com 

Chaves e Parentes (2011), atendendo a este desafio foram implementadas várias políticas 

educacionais em diversos países do mundo, promovendo o ensino empreendedor.  

No que tange o ensino do empreendedorismo, Kuratko (2005) menciona que o 

empreendedorismo pode ser ensinado dentro das escolas, ou pelos menos ensinar o jovem a 

ter iniciativa. As instituições devem criar uma cultura e programas que possibilitem tornar o 

empreendedorismo amplamente acessível aos alunos, como faz o MIT, líder de programas de 

empreendedorismo dentro as escolas nos Estados Unidos (ROBERTS; EESLEY, 2011).  

Evidência de sucessos na adoção de programas de empreendedorismo dentro das 

universidades é colocada por Roberts e Eesley (2011) ao mencionarem o programa 

implantado dentro do MIT a partir de 1990, na qual foram criadas disciplinas baseadas na 

experiência de empresários de sucesso gerando uma mistura de teoria e prática. Estas aulas 

auxiliam no processo de construção de uma empresa, aprimorando as ideias e as relações 

comerciais. 

A educação empreendedora principalmente dentro da ciência contábil extrapola as 

salas de aula, pela capacidade que os profissionais têm de influenciar os empresários e demais 

agentes sociais. O contador orienta os empresários e atua em uma linha gerencial de planejar e 

controlar as finanças empresariais favorecendo ao empreendedor a melhor tomada de decisão 

(ATHAYDE; MARTINS, 2012). 

A Universidade Federal de Minas Gerais oferece através do Departamento de 

Administração, a disciplina de Empreendedorismo como optativa para o curso de ciências 

contábeis. Iniciativas próprias do Departamento de Ciências contábeis também foram 

relatadas, com o oferecimento de modo experimental da disciplina Contabilidade 

Empreendedora como optativa (ATHAYDE, 2012), mas sem uma continuidade capaz de 

promover mudanças estruturais do perfil empreendedor dos alunos. 

Nesse contexto ainda cabe ressaltar que em pesquisa realizada junto ao Departamento 

de Ciências Contábeis de 27 instituições federais de ensino superior do Brasil, apenas quatro 

(UFES, UFPI, UFRN e UNIFESP) ofereciam em 2012 a disciplina de empreendedorismo 

como obrigatória para o curso de ciências contábeis (ATHAYDE et al., 2013). 

 

2.3.1 Rendimento semestral global 

De acordo com informações da UFMG (2013), O rendimento semestral global (RSG) 

corresponde à média ponderada dos conceitos obtidos pelo estudante no semestre. O conceito 

de cada disciplina é convertido em valores numéricos na escala de zero a cinco: conceito A = 

5; conceito B = 4; conceito C = 3; conceito D = 2; conceito E = 1 e conceito F = 0. O valor de 

cada disciplina, excluídas as que foram trancadas, é multiplicado pelo número de créditos da 

disciplina (variáveis de 1 a 6, dependendo da carga horária da disciplina, cada 15 horas/aula 

equivalem a um crédito).  

Esses produtos são somados e o resultado é dividido pelo número total de créditos em 

que o estudante se matriculou no semestre. O RSG é frequentemente utilizado nas seleções de 

estudantes para projetos com concessão de bolsas, sendo considerado um padrão de 

desempenho durante a vida acadêmica. O RSG igual ou inferior a 1 é considerado insuficiente 

(UFMG, 2013).  
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3 METODOLOGIA  

3.1Classificação da pesquisa e definição da amostra 

 Este é um estudo descritivo quanto aos seus objetivos. “As pesquisas descritivas tem 

como objetivo principal a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno, ou ainda, o estabelecimento de relações entre as variáveis” (GIL, 1996, p. 46).  

Como estratégias de pesquisa são utilizadas a pesquisa bibliográfica e o levantamento. 

Segundo Martins e Theóphilo (2007, p. 60) “[...] os levantamentos são próprios para os casos 

em que o pesquisador deseja responder a questões acerca da distribuição de uma variável ou 

das relações entre características de pessoas ou grupos”.  

Para a consecução deste trabalho, primeiramente foi identificada a população de 

estudo: 397 alunos regularmente matriculados no curso de graduação em ciências contábeis 

da UFMG, a partir do segundo período de aulas (dados de 31/12/2012).  

O instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário do tipo autoadministrado 

com objetivo de identificar características empreendedoras predominantes de cada 

respondente sem buscar padrões do tipo certo/errado ou melhor/pior.  

O questionário aplicado nesta pesquisa é composto por uma sequência de 55 

afirmações estruturadas e foi desenvolvido a partir das pesquisas originais de McClelland 

(1972; 1987; RAVEN, 2001) e pela UNCTAD (2009), sendo parte do conteúdo utilizado no 

Projeto Empretec, gerenciado, no Brasil, pelo SEBRAE. Esse questionário já foi utilizado em 

pesquisas acadêmicas com êxito (VENTURI, 2003; FONTENELLE, 2004; ATHAYDE; 

2010) o que permite aumentar os níveis de validade e confiabilidade do instrumento de coleta 

e da pesquisa. As 55 sentenças elaboradas para o questionário propõem uma autorreflexão do 

entrevistado, o qual exterioriza a intensidade de seu sentimento em relação ao que está sendo 

afirmado através de uma escala intervalar numérica tipo Likert que varia de 01 (discordo 

totalmente), até 05 (concordo totalmente). De acordo com Martins e Theóphilo (2007, p. 93), 

“[...] as escalas construídas a partir do conceito de Likert são muito utilizadas em 

investigações sociais”.  

O questionário foi encaminhado a todos os 397 alunos do curso de ciências contábeis 

da UFMG no período entre abril e maio de 2013, e foram obtidas 193 respostas válidas, o que 

representa 48,6% da população de alunos escolhida para o estudo. 

 

3.2 Estatística utilizada 

Após a tabulação inicial dos dados obtidos são calculadas as estatísticas descritivas 

com vistas a descrever a distribuição das variáveis e sumarizar os resultados iniciais. 

Identificar as características predominantes por idade, gênero e tempo de permanência no 

curso (semestre em andamento), além de levantar a média geral e a média de pontuação por 

característica. 

Estas ações iniciais também possuem o propósito de avaliar o nível de simetria e o 

comportamento da dispersão dos valores em torno das médias, se maior ou menor variância 

em cada característica empreendedora, assumindo as séries um padrão de normalidade, ou 

não. Com o intuito de identificar quais variáveis tem maior efeito explicativo sobre o 

desempenho acadêmico será feita a análise de regressão múltipla. Conforme proposto por 

Gujarati e Porter (2011) a análise da regressão múltipla visa identificar a dependência da uma 

variável em relação às demais, visando estimar ou prever o valor médio da primeira em 

ralação as demais. Assim, o modelo genérico é apresentado na equação 1:  

 

Yi= β0+β1X1+.....βnXn+ε     (01) 

 

Onde: Y representa a variável dependente, β0 é o termo constante do modelo, Xn representa as 

variáveis independentes e ε a margem de erro. 
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 O modelo usado terá como variável dependente o Rendimento Semestral Global 

médio (RSG) e como variáveis independentes as 10 características empreendedoras conforme 

se apresenta na equação 2: 

 

Yrsg = β0 + Xbo + Xpers + Xcomp + Xeqe + Xcrc + Xbi + Xem + Xpm + Xia + Xprc + ε        (02) 

 

Onde: Xbo refere-se às características empreendedoras Busca de Oportunidades; Xpers é a 

característica empreendedora de Persistência; Xcomp é a característica empreendedora 

Comprometimento; Xeqe é a característica empreendedora de Exigência de Qualidade e 

Eficiência; Xcrc é a característica empreendedora Correr Riscos Calculados; Xbi é a 

característica empreendedora de Busca de Informações; Xem é a característica 

empreendedora Estabelecimento de Metas; Xpm é a característica empreendedora 

Planejamento e Monitoramento Sistemáticos; Xia é a característica empreendedora  

Independência e Autoconfiança; Xprc é a característica Persuasão e Rede de Contatos; e. ε é a 

margem de erro da equação. 

Para auxiliar a análise da regressão Gujarati (2000) sugere que seja feita a análise do 

coeficiente de regressão múltipla ou R2. Este mede quão a reta de regressão se ajusta aos 

dados. Este coeficiente fica entre zero e um, ou seja, 0 ≤ R2 ≤ 1. O R2 igual a um significa que 

as variáveis explicativas estão completamente ajustadas à variável explicada. Por outro lado, 

ao se aproximarem de zero, estas possuem menores efeitos explicativos. Seu cálculo é dado 

por: 

R2=                                                                  (03) 

 

Na equação (3), SQE representa a soma dos quadrados dos erros e SQT representa a soma dos 

quadrados totais. Contudo somente a análise do R2 não é suficiente para avaliar o quanto o 

modelo está ajustado, pois na medida em que aumenta o número de variáveis, este também 

tende a aumentar. Para tal, Gujarati e Porter (2011) propõem o R2 ajustado, que é ponderado 

pelo número de variáveis do modelo, sendo este uma melhor medida do ajustamento do 

modelo, sendo este dado por:  

R2 ajustado = 1- (1- R2)            (04) 

 

Onde: n representa o número de observações e k o número de parâmetros a serem usados, 

incluindo o interceptor.  

Para a obtenção de maiores níveis de confiabilidade na análise, são definidas 

suposições iniciais sobre o comportamento esperado das séries de dados compiladas nesta 

pesquisa, conforme sugestão de Gujarati e Porter (2011). Para a correta especificação do 

modelo (teste RESET), heterocedasticidade (Breusch-Pagan), multicolinearidade (variance 

inflating factor –VIF) e normalidade (Shapiro Wilk). Todos estes testes estão disponibilizados 

no software Stata 11R. Por ser um corte de dados transversal, Gujarati e Porter (2011) 

destacam que não é comum a presença de autocorrelação entre os resíduos das variáveis.  

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

4.1 Estatísticas descritivas 

A classificação quanto ao gênero e ao tempo de permanência no curso (semestre em 

andamento) podem ser observadas nos Gráficos 1 e 2, e na Tabela 1, na sequência.  
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Gráfico 01: Gênero dos estudantes 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Entre os respondentes, 54% são homens e 46% mulheres. A amostra da pesquisa 

retrata muito bem a realidade do curso de ciências contábeis da Instituição, que em dezembro 

de 2012 contava com 55% de alunos homens e 45% de mulheres matriculadas. 

 
Gráfico 02: Semestres no curso 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

Considerando os semestres cursados, e que a amostra contempla alunos desde o 

segundo semestre do curso (a partir do qual é possível calcular o RSG) observa-se uma 

concentração de respondentes entre os que estão na UFMG a mais de oito semestres, em 

percentual de 34%, fato positivo para a análise, uma vez que os RSGs refletem um período 

maior do curso e uma maior exposição aos conteúdos e ensinamentos ministrados. Ressalta-se 

que os questionários foram entregues em todas as turmas pertencentes à população de estudo 

definida e posteriormente recolhidos junto a professores e alunos-chave. 
 

Tabela 1: Quantidade de alunos respondente por semestre no curso 

Semestre Quant. de alunos %  % Acumulado 

2° 4 2% 2% 

3° 31 17% 19% 

4° 11 6% 25% 

5° 15 8% 33% 

6° 17 9% 43% 

7° 24 13% 56% 

8° 19 10% 66% 
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+ de 8 períodos na UFMG 62 34% 100% 

 Fonte: Elaborado pelos autores 

Caminhando na análise descritiva dos dados, os mesmos foram analisados quanto à 

média geral da pontuação por característica levantada, desvio padrão e variância, estas podem 

ser observadas na Tabela 2. 
 

Tabela 2: Estatísticas descritivas 

Variável RSG BI BO COMP CRC EM EQE IA PERS PRC PM 

Média 3,01 19,35 18,33 18,37 16,35 19,50 18,27 18,02 16,83 16,29 18,4 

Desvio padrão 0,97 2,74 2,37 2,70 2,39 3,04 2,71 2,80 2,18 2,47 2,58 

Mínimo 1,14 12 12 9 5 10 8 8 6 6 9 

Máximo 4,78 25 25 25 21 25 25 24 25 25 25 

Fonte: Elaborado pelos autores 

O RSG dos alunos tem como valor máximo cinco e como mínimo zero. Entre os 

alunos que participaram da pesquisa o menor RSG observado foi de 1,14 e o maior 4,78 e a 

média ficou em 3,01.  

As características empreendedoras são pontuadas entre zero e 25. Assim, a 

característica que apresentou maior evidência foi Estabelecimento de Metas com média de 

19,5 seguida por Busca de Informações com média de 19,35. Sendo a menor média a da  

característica Persuasão e Rede de Contatos apresentou menor média com 16,29, seguida por 

Correr Riscos Calculados, com média de 16,35 pontos.  

Quanto ao desvio padrão este mostra o quanto os dados estão dispersos em torno de 

sua média. Assim, menores desvios indicam que os dados estão mais agrupados em torno da 

média. Neste caso, os valores encontrados apresentaram poucas variações não se distanciado 

da média, a característica estabelecimento de metas apresentou maior desvio, no valor de 

3,04. Assim, considerando as médias das características empreendedoras e os desvios padrões 

levantados, não foi observada muita discrepância entre elas, variando as médias de 16,29 a 

19,5, com desvios de variando entre 2,18 e 3,04 pontos. Considerando que as séries foram 

testadas para normalidade mais uma vez se observa a concentração dos dados no entorno da 

média. 

Foi elaborada, também, a matriz de correlação de Pearson entre as variáveis para 

evidenciar o grau de associação entre elas e o RSG. Sabe-se que o grau de correlação entre as 

variáveis fica entre o intervalo de -1<α< 1. Para tal, quanto mais próximo de -1 o resultado 

estiver as variáveis apresentam correlação negativa. Em contrapartida, quanto mais próxima 

de 1 a correlação será positiva. Os resultados podem ser observados na Tabela 3. 
Tabela 3: Correlação dos dados 

  RSG BI BO COMP CRC EM EQE IA PERS PRC PM 

RSG 1                     

BI    0,025  1,000                    

BO   (0,055)    0,467       1,000                  

COMP    (0,053)   0,374    0.388       1,000                

CRC    0,053   0,177   (0,072)       0,171    1,000              

EM   0,112   0,484      0,303      0,382     0,413     1,000            

EQE   (0,067)   0,245      0,310       0,380    0,479     0,337      1,000          

IA    (0,038)   0,329     0,440       0,274       0,127       0,342       0,318       1,000        

PERS    (0,057)    0,339      0,363      0,376      0,259       0,300       0,326      0,302       1,000      

PRC   (0,068)    0,365       0,289       0,249       0,288       0,271       0,303       0,250       0,089       1,000    

PM  (0,064)   0,579       0,484       0,367       0,290       0,399       0,306       0,242       0,282       0,362      1,000  

Fonte: Elaborado pelos autores 
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A matriz evidenciou um resultado no qual o RSG se correlacionou de forma fraca e 

negativamente sete das dez características analisadas. As características que se 

correlacionaram positivamente com o RSG foram a Busca de Informações, Correr Riscos 

Calculados e Estabelecimento de Metas, todas as correlações (positivas e negativas) com 

índice muito baixo. 

Quando observadas as correlações entre as características empreendedoras, verifica-se 

que estas, também em sua maioria, relacionam de forma fraca entre si, minimizando assim 

problemas de autocorrelação na análise estatística. 

 

4.2 Resultado dos testes para validação dos resultados estatísticos 

Para a análise da regressão primeiramente foram realizados os testes para validação. 

Estes tinham o propósito de avaliar a correta especificação do modelo, a heterocedasticidade e 

a multicolinearidade. O primeiro foi o teste RESET, avaliando a correta especificação da 

forma funcional. Este teste tinha como pressuposto inicial que o valor-p da estatística F é 

maior que o nível de significância adotado, para correta especificação. Os resultados 

mostraram que a estatística F possui um valor-p de 16,47%, mostrando que a forma funcional 

do modelo está corretamente especificada.  

 Para a heterocedasticidade, foi usado o teste Breusch-Pagan, que tem como 

pressuposto que se a estatística ML for significativa ao nível de significância adotada (valor-p 

< 5%) rejeita-se a hipótese de homocedasticidade. O valor encontrado foi de 35,45%, assim 

não se rejeita a hipótese de homocedasticidade.  

 Quanto a multicolinearidade foi usado o teste VIF. Como destacado, a medida que a 

correlação aumenta, ficando próximo de um em módulo, a colinearidade aumenta. Este teste, 

tem como pressuposto que os valores não são maiores que 10. O teste apresentou como seu 

maior valor 2,03, evidenciando que não existe a multicolinearidade. 

Por último foi realizado o teste de Shapiro-Wilk para normalidade, o qual apresentou o 

p-valor de 0,2094 indicando que os resíduos são normalmente distribuídos. 

 

4.3 Resultado das regressões realizadas 

Realizados os testes e atendidos os pressupostos para a correta especificação da forma 

funcional do modelo, a não presença de heterocedasticidade e multicolinearidade, foram 

rodadas as regressões com vistas a encontrar evidências que existe relação entre as 

características empreendedoras e o RSG dos alunos de graduação. Assumindo assim a 

seguinte hipótese nula de que: 

H0: As características empreendedoras não possuem correlação com o RSG dos 

alunos. 

Contra a hipótese alternativa (H1) que as características são correlacionadas com o 

RSG dos alunos. 

Adicionalmente é importante ressaltar que se espera que os resultados sejam 

positivamente correlacionados, ou seja, quanto maior a representatividade de uma 

característica, maior o RSG do aluno. Os resultados da regressão demonstraram um R2 de 

0,0531, ou seja, as variáveis explicam apenas 5,31% do modelo. O R2 ajustado, medida 

ponderada em relação à quantidade de variáveis, ficou em -0,002 (sem poder de explicação). 

O resultado dos coeficientes podem ser observados na Tabela 04. 

Como pode ser observado pela análise do p-valor, apenas uma das variáveis, o 

Estabelecimento de metas (EM) apresentou-se significativa, sendo positivamente 

correlacionada com o RSG, adotado um nível de significância de 5%.   Destaca-se que a 

características Estabelecimento de Metas obteve a maior média entre todas as características, 

sendo sua nota média entre os alunos 19,5. Desta forma pode-se destacar que não há evidência 
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estatística de que o perfil empreendedor apresenta influência significativa no resultado geral 

dos alunos, não podendo ser rejeitada a hipótese nula da pesquisa. 

 
Tabela 4: Resultado da regressão geral 

Variáreis Sigla  Coeficiente  Estatística t p-valor 

Busca de informações BI 0,3060 0,82 0,41 

Busca de oportunidades BO 0,0139 0,32 0,78 

Comprometimento  COMP -0,0145 -0,45 0,63 

Correr riscos calculados  CRC 0,0424 1,03 0,31 

Estabelecimento de metas EM 0,0546 1,79 0,05 

Exigência de qualidade e eficiência EQE -0,0317 -0,93 0,34 

Independência e autoconfiança IA -0,0133 -0,44 0,68 

Persistência PERS -0,0344 -0,88 0,37 

Persuasão e rede de contatos PRC -0,0341 -1,01 0,30 

Planejamento e monitoramento  PM -0,0468 -1.23 0,20 

 Constante  3,4913 4,14 0,00 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

No entanto, o fato de ter sido EM a característica com maior média e a única que se 

mostrou significativa, despertou nos pesquisadores a intenção de aprofundar a pesquisa, 

tomando um extrato representado apenas pelos alunos cujas notas em cada característica ficou 

acima da média, ou seja, alunos com perfil empreendedor superior quando analisados 

comparativamente com os próprios colegas. Assim, para cada uma das 10 características 

estudadas, um extrato foi obtido apenas com alunos com notas superiores a média. Os novos 

dados foram regredidos e estão apresentados na Tabela 05. 

A segunda regressão contou com 80 observações para cada variável, de forma que 

para todas as características as notas estejam acima da média. Assim, atendendo ao nível de 

significância de 5%, as características: Busca de oportunidades (BO), Estabelecimento de 

metas (EM) e Persuasão e rede de contatos (PRC) se mostraram positivamente 

correlacionadas com o RSG dos alunos. 

 
Tabela 5: Resultado da regressão com notas acima da média 

Variáreis Sigla  Coeficiente  Estatística t p-valor 

Busca de informações BI -0,0241824 -0,83 0,40 

Busca de oportunidades BO 0,0945051 2,99 0,01 

Comprometimento  COMP 0,0462073 1,20 0,23 

Correr riscos calculados  CRC 0,027161 0,92 0,36 

Estabelecimento de metas EM 0,116931 5,20 0,00 

Exigência de qualidade e eficiência EQE 0,0342923 1,30 0,19 

Independência e autoconfiança IA 0,0006113 -0,03 0,98 

Persistência PERS 0,0161228 0,55 0,58 

Persuasão e rede de contatos PRC 0.0274932 1,99 0,05 

Planejamento e monitoramento  PM 0,0005162 -0,01 0,98 

 Constante  -3,117.374 -9,50 0,00 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O R2 da nova regressão foi de 0,9700, indicando que as variáveis explicam 

aproximadamente 97,00% do RSG. Quanto ao R2 ajustado o seu valor foi de 0,9657. Esses 

resultados, apesar de animadores, não são capazes de garantir a rejeição da hipótese nula da 
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pesquisa em favor da hipótese alternativa que se busca, notadamente pelo fato do novo 

modelo ter apresentado problemas em sua especificação. 

Para esta nova regressão, o teste para a heterocedasticidade Breush-Pagan ficou com 

p-valor de 0,0002 indicando variância constante, ou seja, este modelo não apresenta 

problemas de heterocedasticidade. O teste de normalidade dos resíduos Shapiro Wilks ficou 

com p-valor de 0,006 indicando que os resíduos não seguem a distribuição normal.  O teste de 

multicolinearidade VIF teve como valor 17,69 indicando problemas de multicolinearidade. A 

correlação de Pearson indicou alta correlação entre as variáveis.  

 

5. CONCLUÕES DA PESQUISA 

Nesta pesquisa buscou-se avaliar se o perfil empreendedor de alunos do curso de 

ciência contábeis da UFMG guarda relação com o rendimento semestral global apresentado 

por esses alunos.  

Os resultados não demonstraram relação estatística significativa, a não ser para a 

característica empreendedora Estabelecimento de Metas (EM), a qual se destacou como a 

principal característica do perfil empreendedor dos alunos estudados, com a maior nota média 

entre as 10 características estudadas. Esperava-se que, além de EM, outras características do 

perfil que também se destacaram, tais como a Busca de Informações e o Comprometimento 

igualmente se mostrassem significativas, o que não ocorreu, não sendo possível assim rejeitar 

a hipótese nula da pesquisa. Outro aspecto que se destaca nesse sentido é o R2 de 0,531, 

indicando que as variáveis foram capazes de explicar apenas 5,31% do RSG observado. 

Quando analisada a segunda regressão, composta apenas pelas notas dos alunos que 

ultrapassaram a média do próprio grupo, inicialmente os resultados pareceram animadores, 

mas os problemas de especificação desanimaram sua aceitação. Neste modelo três variáveis se 

mostraram significativas em um nível de significância de 5%, Estabelecimento de Metas, 

Busca de Oportunidades (BO) e Persuasão e Rede de Contatos (PRC). Ressalta-se nesse caso 

que a característica PRC apresentou a menor média entre as características, não demonstrando 

relevância para o delineamento do perfil empreendedor dos alunos. 

Outro aspecto que se destaca é a falta de um programa de desenvolvimento do perfil 

empreendedor para os alunos de ciências contábeis da UFMG. Não há uma política 

estabelecida, e a medição do perfil atual marca um ponto de partida para novas análises, e não 

um ponto de chegada. Assim, as ações de seguimento elaboradas a partir dos resultados 

encontrados nessa pesquisa, indicam para o estabelecimento de uma política de 

desenvolvimento do perfil empreendedor e do acompanhamento dos alunos (ou de um grupo 

de alunos) ao longo do curso, confrontando-se com seus rendimentos acadêmicos 

periodicamente a fim de acompanhar e avaliar se a evolução do entendimento empreendedor 

do aluno culmina com melhores rendimentos acadêmicos.    

Por fim, conclui-se que, mesmo não sendo possível comprovar a relação ora esperada 

no objetivo geral desta pesquisa, as pesquisas em empreendedorismo são válidas e contribuem 

para a consolidação do tema como ciência e como campo de estudos multidisciplinar, com 

notória importância para a área das ciências contábeis.  
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