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RESUMO  

Na micro e pequena empresa, é do proprietário que partem todas as diretrizes para o 

funcionamento do lugar. É a partir de suas ideias que o negócio se desenvolve, e, por isso, ele 

tem um papel-chave no sucesso ou fracasso da empresa. Suas características naturalmente 

influem na atuação do empreendimento, e seus aspectos comportamentais são um fator 

preponderante para o sucesso da empresa. Dessa forma, esse estudo tem por objetivo principal 

analisar as características comportamentais empreendedoras dos proprietários/dirigentes das 

micro e pequenas empresas do setor industrial de beneficiamento de frutos e laticínios na 

região do Baixo Jaguaribe – CE. Este estudo é caracterizado como quantitativo e foi realizado 

com o auxílio de um questionário que buscou identificar aspectos socioeconômicos, 

empresariais e características comportamentais empreendedoras seguindo a proposta de 

McClelland et al (1987) e da UNCTAD (2009), investigadas através de análise descritiva e 

fatorial. Os resultados apontaram que esses empreendedores têm perfil socioeconômico 

diferente do brasileiro, por serem mais velhos, mais escolarizados e com renda menor do que 

os nacionais. Essas empresas estão estabelecidas no mercado há mais de 10 anos, com um 

pequeno número de funcionários, e realizam alguns dos controles administrativos básicos ais 

como financeiro e de compras. Assim, os indivíduos pesquisados podem ser considerados 

empreendedores, porque apresentam um alto grau de necessidade de Realização e um baixo 

grau de necessidade de Poder. Os resultados sugerem que as características comportamentais 

empreendedoras podem ter um ciclo de vida, manifestando-se em maior ou menor intensidade 

de acordo com a idade e o tempo da empresa. 

 

Palavras-chave: Micro e pequenas empresas. Empreendedorismo. Comportamento 

Empreendedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In micro and small business, it’s the owner that is the source of all guidelines for the company 

operation and its from his ideas that the business develops, having, the owner, a key role on 

the success or  failure of the company. His characteristics  naturally influences in the 

performance of the enterprise and his behavior are a preponderant factor for the company 

success. Thus, we show a study that have as main objective analyze the entrepreneurial 

behavior of the owners/leaders from the micro and small industrial business from fruit and 

dairy processing sector in the Baixo Jaguaribe region, CE. The study is featured as 

quantitative and was accomplished through a survey that sought identify socio economic, 

entrepreneurial and comportamental behaviours following as proposed by McClelland et al 

(1987) and UNCTAD (2009), studied by descriptive and factorial analysis. The results leads 

that these entrepreneurs have a distinct profile for being older, better educated and with lower 

income that the nationwide average profile. The companies are established in the market for 

over 10 years with a small number of employees and perform some of the basic administrative 

controls. The individuals studied can be considered entrepreneurs, showing a high degree of 

need for achievement and a low degree of need for power. The results also suggests that the 

entrepreneurial behaviour can have a life cycle, manifesting themselves in higher or lesser 

degree according the company's  age and time. 

 

Key words: small and micro business; entrepreneurship; entrepreneurial behaviour 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização do tema e problema de pesquisa 

As micro e pequenas empresas são, reconhecidamente, grande parte das empresas 

presentes no mundo, sendo notadamente importantes para o desenvolvimento da economia no 

que concerne à geração de empregos e ao desenvolvimento inovativo (CARLAND et al, 

1984; TIMMONS, 1994). No Brasil, respondem por 99% das empresas do país (SEBRAE, 

2013b), o que desperta o interesse na esfera acadêmica pelo desenvolvimento de estudos 

sobre esse tipo de empresa, principalmente os ligados ao empreendedorismo (BRANCHER; 

OLIVEIRA; RONCON, 2012). Filion (1999) já afirmava que, com a velocidade das 

mudanças tecnológicas advindas no final do século XX, o empreendedorismo seria expresso 

por formas organizacionais menores, pois esse tipo de empresa se adapta mais facilmente à 

velocidade das mudanças externas porque possui uma estrutura menor. 

As mudanças ocorridas no cenário macroeconômico brasileiro a partir dos anos 

2000, tais como a expansão do emprego, a expressiva redução da taxa de desemprego, a 

melhoria dos rendimentos e uma maior disponibilidade de crédito para as empresas, dentre 

outros fatores, fizeram com que aumentasse o consumo do mercado interno, acarretando 

assim em maiores oportunidades de empreendimento em diversos segmentos (GEM, 2013). 

Outros fatores, como a tendência de flexibilização do mercado de trabalho, a menor exigência 

de capital e escala para implantação de padrões tecnológicos e a busca de melhores condições 

de vida através da criação de novas empresas também explicam a grande expansão da taxa de 

empreendedorismo em estágio inicial no Brasil, que, em 2013, chegou a 17,3%, ou seja, em 

cada 100 brasileiros, 17 estariam envolvidos com alguma atividade empreendedora inicial 

(GEM, 2013). Além disso, a taxa de empreendedorismo é decorrente de oportunidades de 

negócio, ou seja, quando o empreendedor busca abrir seu negócio tendo como principal 

motivação uma real oportunidade de demanda no mercado, vem crescendo de 42,4% em 2002 

para 71,3% em 2013, um acréscimo de 28,9%, o que demonstra a melhoria do ambiente de 

negócios no Brasil nesse período, favorecendo o empreendedorismo (GEM, 2013).  

O empreendedorismo é um fenômeno complexo, pois é consequência da interação 

de aspectos sociais, culturais e econômicos, e, por isso, deve ser estudado sob diferentes 

perspectivas, usando conceitos de disciplinas também diversas, tais como Economia, 

Psicologia, Sociologia e Administração (FILION, 1999; BRANCHER; OLIVEIRA; 

RONCON, 2012). Gartner (1990) afirma que o sentido central de empreendedorismo está 
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associado à inovação, à fundação de uma organização, à criação de valor, à lucratividade, ao 

crescimento econômico, à singularidade e, principalmente, à figura do 

proprietário/empreendedor.  

As pequenas empresas não são apenas miniaturas de grandes organizações. Um 

fator diferencial é a importância da influência do proprietário/empreendedor nas atividades 

empresariais. Ele está presente em grande parte das atividades de uma pequena empresa. 

Consequentemente, quando há o interesse de examiná-las, os motivos e atitudes do 

proprietário/gerente devem ser levados em conta (REIJONEN, 2008), pois o desenvolvimento 

de pequenos negócios é altamente dependente do contexto onde estão inseridos, da influência 

da personalidade do indivíduo que empreende, da competência gerencial e da experiência do 

empreendedor (BARROS; MOREIRA, 2006).  

Os empreendedores são detectores de espaços de mercado. Esses indivíduos e sua 

visão empreendedora detectam a oportunidade e fornecem diretrizes para a implantação do 

plano a ser executado, tendo assim importante contribuição para a economia, na medida em 

que, com a implantação de um novo produto ou de uma ideia inovativa, pode-se melhorar a 

produtividade e os processos de uma empresa já existente ou mesmo gerar novos empregos a 

partir de um novo negócio (BRANCHER; OLIVEIRA; RONCON, 2012).  

Casado (2002 apud MINELLO; ALVES; SCHERER, 2013) afirma que o 

indivíduo, em seu papel profissional, não pode ser dissociado de seus aspectos emocionais, 

porque o processo empreendedor gera emoções substanciais pois é um contexto extremo de 

pressão em relação ao tempo, a incerteza e a consequência do comportamento pessoal no 

destino da empresa (CARDON et al, 2012). Sendo assim, o empreendedor não pode ser visto 

como uma figura isolada ante o processo empreendedor, pois seus afetos, emoções e 

sentimentos influenciam nesse processo, desencadeando o que Cardon et al (2012) chamou de 

Emoções Empreendedoras.  

O comportamento empreendedor vêm sendo objeto de estudo no meio acadêmico 

como forma de traçar um perfil empreendedor, pois os referenciais teóricos da área indicam 

que os sujeitos empreendedores apresentam características e comportamentos em comum, tais 

como aproveitar oportunidades, tomar riscos calculados, buscar a inovação. (SCHMIDT; 

BOHNEMBERGER, 2009; ROCHA; FREITAS, 2014).  
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Sendo o empreendedor uma figura-chave para que a empresa sobreviva e se 

desenvolva, também é preciso contextualizar as MPEs quanto à sua sobrevivência no mercado 

brasileiro. As taxas de mortalidade desse tipo de empresa estão em queda: para empresas com 

até dois anos de funcionamento caíram de 26,4%, para empresas nascidas em 2005, para 

24,4%, relacionando-as às empresas que se constituíram em 2007, sendo o setor industrial o 

que registra a maior taxa de sobrevivência (79,9%) (SEBRAE, 2013a). Segundo o SEBRAE 

(2013a), os melhores índices de sobrevivência das empresas da indústria parecem estar 

relacionados aos requisitos de capital, conhecimento e tecnologia, que tendem a ser 

proporcionalmente maiores nesse setor, o que reduz a entrada de concorrentes e a pressão 

concorrencial. No Ceará, esse índice ficou em 25% (SEBRAE, 2005). Apesar da melhora dos 

índices, a mortalidade precoce pode ser considerada a principal preocupação com relação a 

esse tipo de empresa (DORNELAS, 2012).   

Cruz (2013) afirma que a criação e extinção de empresas, os índices de 

crescimento e a taxa de sobrevivência dos negócios são alguns dos números representativos 

para avaliar o sucesso econômico de uma região. Quando a taxa de sobrevivência das MPEs 

se mostra pequena, uma das possibilidade de insucesso é o fato de que alguns empreendedores 

podem não possuir as características e conhecimentos necessários para gerir um negócio de 

forma sustentável (CRUZ, 2013). 

Segundo Cruz (2013), dentre as causas da mortalidade precoce desses negócios, 

está a ausência de características empreendedoras e conhecimentos gerenciais dos 

proprietários. Dados do SEBRAE (2005) afirmam que, numa pesquisa realizada com 265 

micro e pequenos empresários do estado do Ceará no ano de 2005, 75% deles acreditavam 

que a capacidade empreendedora, que tem como uma de suas origens as características 

comportamentais orientadas para o empreendedorismo, é um dos fatores de sobrevivência das 

empresas. Também foram apresentados outros fatores de sobrevivência ligados à logística 

operacional da empresa, como escolha de um bom administrador, uso de capital próprio, 

acesso a novas tecnologias, reinvestimento dos lucros na empresa e fatores ligados às 

habilidades gerenciais, tais como uma boa estratégia de vendas e um bom conhecimento sobre 

o mercado de atuação. 

Na referida pesquisa, os proprietários das empresas que foram extintas, ou seja, 

que não conseguiram ter sucesso e prosseguir com seu empreendimento, apontaram que as 

políticas de apoio mais necessárias às micro e pequenas empresas do Ceará são, em ordem de 
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importância: programa de treinamento pessoal, tratamento tributário diferenciado, crédito 

preferencial (juros e prazos), programa de cooperativismo, desburocratização do 

registro/baixa de empresas, disponibilização de informações de mercado e programa para 

facilitar as exportações. Esses resultados demostram que os próprios empresários reconhecem 

a importância do comportamento pessoal como fator impactante nas chances de sucesso ou 

fracasso da empresa.  

A partir de uma análise econômica das macrorregiões no estado do Ceará, 

observou-se que a região do Vale do Jaguaribe é destaque na economia cearense, tendo 

registrado o maior crescimento na participação do Produto Interno Bruto estadual entre os 

anos de 2002 a 2010 (IPECE, 2012) e, além disso, tem-se destacado como importante polo 

industrial, pois cresceu 46% no número de indústrias entre 2002 e 2011 (FIEC, 2014). Na 

microrregião do Baixo Jaguaribe, formada por 10 municípios (Palhano, Jaguaruana, Russas, 

Quixeré, Limoeiro do Norte, Ibicuitinga, Morada Nova, Tabuleiro do Norte, São João do 

Jaguaribe e Alto Santo), destaca-se a produção agrícola, ligada ao polo fruticultor irrigado da 

Chapada do Apodi e do Tabuleiro de Russas, e as cadeias produtivas relacionadas a esse setor, 

com destaque para as indústrias de beneficiamento de frutos e de leite (FIEC, 2014).   

Dessa forma, tendo em vista a importância do proprietário/dirigente como cerne 

nas pequenas empresas e, consequentemente seu comportamento empreendedor, com vistas a 

alcancar o sucesso com sua empresa no contexto da economia cearense, a presente pesquisa 

buscou responder o seguinte problema: Quais são as características comportamentais 

empreendedoras dos proprietários/gerentes das micro e pequenas empresas das indústrias de 

beneficiamento de frutos e de leite na região do Baixo Jaguaribe – CE?  

1.2 Objetivos 

A presente pesquisa tem por objetivo geral analisar as características 

comportamentais empreendedoras dos proprietários/dirigentes das micro e pequenas empresas 

do setor industrial de beneficiamento de frutos e leite na região do Baixo Jaguaribe – CE. De 

forma a atingir o objetivo supracitado, foram elaborados os seguintes objetivos específicos: 

 Caracterizar os micro e pequenos empresários do setor industrial de beneficiamento de 

frutos e leite da região do Baixo Jaguaribe quanto ao seu perfil socioeconômico e 

empresarial;  
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 Examinar as relações entre o perfil socioempresarial e as características comportamentais 

empreendedoras dos indivíduos pesquisados.   

1.3 Justificativa 

Na micro e pequena empresa, o proprietário é o cerne, ou seja, é dele que partem 

todas as diretrizes para o funcionamento da empresa e é a partir de suas ideias que o negócio 

se desenvolve. O proprietário tem, assim, um papel-chave no sucesso ou fracasso da empresa 

(NASSIF et al, 2010). Fowler (2001) afirma que os aspectos comportamentais (conhecimento, 

atitudes e habilidades) são as bases do sucesso de um empreendedor na execução de suas 

atividades. Nesse sentido, analisar as características comportamentais empreendedoras nos 

proprietários de MPEs auxiliará no desenvolvimento de seus aspectos comportamentais, 

contribuindo para que as MPEs tenham maiores possibilidades de sobrevivência.  

Dornelas (2012) afirma que os empreendedores são pessoas diferenciadas, pois 

possuem uma motivação única, sendo necessário compreender seu comportamento e, 

consequentemente, o próprio processo empreendedor. Uma vez conhecendo melhor seu perfil, 

é possível adotar métodos e técnicas eficientes de forma a auxiliar o desenvolvimento e a 

maturação das pequenas empresas brasileiras.  

Segundo McClelland (1972), as características comportamentais empreendedoras 

dos fundadores/proprietários das empresas são determinantes para seu sucesso, pois elas 

influenciam as estratégias, e consequentemente os resultados da empresa, considerando o 

empreendedor como elemento central do empreendedorismo (ARMOND; NASSIF, 2009). O 

SEBRAE, que utiliza os estudos de McClelland sobre características comportamentais para 

capacitar potenciais empreendedores e empresários já consolidados, acredita que, com o 

melhor desenvolvimento delas, é possível ampliar os horizontes de oportunidades, melhorar o 

desempenho empresarial e aumentar as chances de ter maior segurança no processo de tomada 

de decisão, aumentando as chances de sucesso empresarial (SEBRAE, 2014a).    

Conhecendo então as características mais comuns encontradas em 

empreendedores bem-sucedidos, será possível desenvolvê-las de modo a aprender a agir, 

adotando comportamentos considerados adequados, contribuindo para a disseminação e para 

o fortalecimento do empreendedorismo na região Jaguaribana, favorecendo a adoção de ações 

de aprendizado e visando o fomento a novos empreendimentos tendo em vista o sucesso. 
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Dessa forma, o presente estudo tem relevância prática e empírica. A relevância 

prática do estudo está relacionada à inexistência de estudos sobre as indústrias de 

beneficiamento de frutos e leite na região do Baixo Jaguaribe, Ceará. A relevância empírica 

está associada ao desenvolvimento e à aplicação da teoria de McClelland (1961) junto a esses 

empresários de forma a buscar o fortalecimento do empreendedorismo na região. 

1.4 Estrutura do Trabalho  

 O presente trabalho foi desenvolvido em cinco seções. A inicial trata da 

introdução e traz a contextualização do problema de pesquisa, os objetivos e as justificativas 

do estudo. A seção seguinte apresenta o referencial teórico que embasa este trabalho, que traz 

uma revisão sobre os significados de empreendedorismo e empreendedor, focando em suas 

características e em seus comportamentos empreendedores, principalmente sob a ótica de 

McClelland, além de contemplar o sucesso nas micro e pequenas empresas com uma revisão 

dos conceitos abordados.  

A terceira trata da descrição dos procedimentos metodológicos aplicados neste 

trabalho. Nela define-se a tipologia da pesquisa e apresenta-se a população a ser pesquisada, 

bem como os procedimentos de coleta e a análise de dados, através de estatística descritiva e  

análise fatorial exploratória, com vistas a realizar uma redução de dados. Na última, 

apresentam-se os resultados e as discussões sobre a pesquisa executada. Finalmente, são 

apresentadas as considerações finais e as referências utilizadas ao longo da pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

O objetivo desta seção é, com base na revisão de estudos sobre os temas que serão 

expostos, delimitar os conceitos que serão abordados para esse estudo e definir um marco 

teórico que oriente a pesquisa empírica e as análises dos resultados obtidos. Para tanto, serão 

abordados na seção 2.1 os termos ‘empreendedorismo’ e ‘empreendedor’, com diferentes 

abordagens e definições, traçando um panorama  do empreendedorismo no Brasil,  expondo 

as características dos empreendedores, abordando diferentes visões sobre o comportamento 

empreendedor, com base nos estudos de McClelland e, por conseguinte, nas características 

comportamentais empreendedoras. Serão vistos também os estudos empíricos sobre a 

temática. Por fim, na seção 2.2, os conceitos de sucesso para micro e pequenas empresas. 

2.1 Empreendedorismo e Empreendedor 

Existem vários conceitos de empreendedorismo e empreendedor, mas não há um 

consenso em torno de uma definição clara e unificada, pois cada pesquisador busca conceituá-

los de acordo com a sua área de conhecimento (CARLAND; CARLAND, 1996; FILION, 

1999; GIMENEZ; FERREIRA; RAMOS, 2008), o que concede os dois termos uma ampla 

definição. Esses significados também mudam de acordo com o país ou com a época em que 

são abordados. Por isso, a seção seguinte abordará as diferentes definções e discussões sobre 

os termos empreendedorismo e empreendedor, de forma a esclarecer qual abordagem será 

escolhida para o presente trabalho 

Os primeiros indícios para definição de empreendedorismo datam do século XII, 

em que o termo era utilizado para designar aquele que incitava brigas e também para 

denominar pessoas envolvidas em operações militares (FILION, 1999). Na Idade Média, era 

utilizado para definir o gerenciamento de projetos de produção, mas ainda não estava ligado a 

grandes riscos. O primeiro a associar a ideia de empreendedor àquele que assume riscos e 

aproveita oportunidades com vistas ao lucro foi o escritor e economista do século XVII 

Richard Cantillon, considerado o criador do termo empreendedor, foi o responsável por 

diferenciá-lo de capitalista, que seria aquele que tão somente fornece o capital (CARLAND et 

al, 1984; DORNELAS, 2012).  

Nos séculos XIX e, principalmente no século XX, o significado de 

empreendedorismo passou a ser associado também à inovação, procurando evidenciar a 

influência deste fenômeno no desenvolvimento econômico (LIZOTE, 2013). 
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Schumpeter (1961) buscou relacionar o empreendedorismo ao desenvolvimento 

econômico dos países. Ele afirmava que as transformações e as novas formas de combinação 

dos meios produtivos no sistema econômico são a mola propulsora do desenvolvimento 

econômico, o qual consiste principalmente na utilização dos recursos existentes de maneira 

diferente de modo a fabricar novos objetos, mas pode ocorrer de outras formas, tais como 

criação e aceitação de um novo bem pelo mercado, adoção de um novo método de produção, 

abertura de um novo mercado,  conquista de uma nova fonte de matéria prima e criação de 

uma nova organização, seja por fusões de empresas ou surgimento de novas, ou seja, para 

Schumpeter (1961), o desenvolvimento econômico acontece a partir do empreendedorismo, 

relação que Drucker e Malferrari (1998) intensificam em seus estudos.     

A partir da década de 1970 até o início da década de 90, a grande recuperação da 

maior economia mundial, a dos Estados Unidos, é atribuída, por Drucker e Malferrari (1998), 

a ascensão de uma economia empreendedora, em que há um grande estímulo para a criação e 

manutenção de novas empresas, causada, segundo Drucker e Malferrari (1998), não por 

acontecimentos econômicos, mas sim por mudanças em valores, percepções e atitudes que 

favoreceram a criação de novas empresas. 

Já na década de 1990, o empreendedorismo ganhou destaque e se acelerou em 

escala global, o que, segundo Dornelas (2012), refletiu-se nas ações desenvolvidas com 

relação a esse tema. Em âmbito nacional essas ações podem ser exemplificadas com a criação 

de programas de incubação de empresas e parques tecnológicos, desenvolvimento de grades 

curriculares em todos os níveis escolares incentivando o empreendedorismo, fomento 

governamental a transferência de tecnologia e inovação, programas de desburocratização e 

acesso ao crédito em micro e pequenas empresas (são exemplos no Brasil, a criação da 

tributação do SIMPLES, o desenvolvimento do CREDAMIGO, no Banco do Nordeste, dentre 

outros), criação de agências de suporte ao empreendedorismo, tais como o SEBRAE, são 

ações que demonstram a importância do empreendedorismo como fomento ao poder 

econômico de um país, pois o desenvolvimento da economia depende de seus futuros 

empresários e da competitividade de seus negócios. 

A partir da evolução dos estudos e do crescimento do interesse sobre os termos 

empreendedorismo e empreendedor ao longo do tempo, pesquisadores de áreas distintas 

trouxeram contribuições para a definição da área de conhecimento Empreendedorismo. 
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Gartner (1989) trata diretamente o empreendedorismo como o processo de criação 

uma nova organização. O indivíduo empreendedor é aquele que cria essa nova empresa e o 

não-empreendedor é aquele que não o faz.  

Para o Instituto Global Entrepreneurship Research Association (GERA), um dos 

responsáveis pela pesquisa Global Entrepreunership Monitor (GEM), o maior projeto em 

âmbito mundial de pesquisa sobre empreendedorismo, o termo está diretamente ligado a 

atividades que tenham uma característica de esforço autônomo e que envolvam a criação de 

uma base de recursos, sendo o empreendedorismo qualquer tentativa de criação de um novo 

negócio, novo empreendimento ou expansão de um já existente, podendo ser realizado por um 

indivíduo, grupos ou empresas (GEM, 2013). 

Segundo Dornelas (2012), o empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e 

processos que, em conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidades e, como 

consequência da perfeita interação desses aspectos, cria-se um negócio de sucesso. Já o 

empreendedor é o que detecta essas oportunidades para criar um novo negócio e assume os 

riscos referentes a ele de forma a obter lucro, utilizando-se dos recursos disponíveis de forma 

criativa e transformando o ambiente social e econômico no qual está inserido. 

Pode-se observar que o conceito de empreendedorismo não está ligado somente à 

abertura de uma nova empresa, mas também a atividades que podem acontecer dentro de 

organizações já existentes, tais como mudança de processos, criação de novos produtos, 

abertura de novos mercados, o que é comumente chamado de intraempreendedorismo 

(PINCHOT, 1985; GIMENEZ; FERREIRA; RAMOS, 2008). Neste trabalho, o foco está no 

empreendedorismo que dá origem a novas empresas, a partir da análise de características 

comportamentais dos empreendedores que contribuem para esse surgimento.  

Na visão de Moreira, Moreira e Castro Silva (2014), as discussões acerca de 

empreendedorismo envolvem a identificação de quem é o indivíduo que age, quais são suas 

principais características, que aspectos cognitivos os leva a abrir um negócio, que modelos de 

sociedade propiciam melhores condições ao crescimento desse movimento, entre outros 

aspectos que buscam favorecerem a compreensão da complexa e multifacetada ação e 

motivação de empreender. 

Com relação ao indivíduo que está ligado ao empreendedorismo, ou seja, o 

empreendedor, as definições giram em torno de dois principais pontos de vista: os dos 
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economistas, que associam o empreendedor à inovação e estão interessados no papel do 

empreendedor como propulsor do sistema econômico, como reforça Schumpeter (1961) e os 

comportamentalistas, que buscam entender os aspectos comportamentais do empreendedor 

associando-os a características como intuição, criatividade, persistência e liderança (FILION, 

1999), além de identificar os reflexos na empresa, decorrentes do seu modo de pensar e de 

agir (BRANCHER; OLIVEIRA; RONCON, 2012).  

Nas definições clássicas iniciais de Cantillion e Say, os dois primeiros autores a 

desenvolver manuscritos especificamente sobre empreendedorismo no século XVII, os 

empreendedores eram aqueles que aproveitavam as oportunidades de forma a obter lucro, 

assumindo os riscos inerentes a essa operação (FILION,  1999). Say (apud DRUCKER; 

MALFERRARI, 1998) coloca o empreendedor como aquele que transfere recursos 

econômicos de um setor de baixa produtividade para um de maior rendimento. 

Schumpeter (1961) afirma que o empreendedor é o responsável por realizar o 

empreendimento, podendo ser caracterizado por possuir iniciativa e autoridade para realizar 

mudanças, assumir os riscos por elas e receber lucro. Sua tarefa característica é romper com 

velhas tradições e criar outras, processo por ele chamado de ‘destruição criativa’ 

(SCHUMPETER, 1961). 

O trabalho de Schumpeter enfatizou o papel do empreendedor como agente de 

mudança, ou seja, como aquele que destrói a ordem econômica existente através da 

introdução de novos produtos e serviços, da criação de novas formas de organização e 

também da exploração de novos recursos e materiais (DRUCKER; MALFERRARI, 1998). 

Schumpeter afirmava que as mudanças importantes partem do empreendedor, através da 

inovação, que corresponde ao início de um novo ciclo produtivo. 

Drucker e Malferrari (1998), em concordância com os estudos de Schumpeter, 

afirmam que o empreendedor é aquele que cria algo novo, diferente, que não é 

necessariamente uma empresa; ele está sempre procurando a mudança ou transformando 

valores, associando diretamente a inovação e o empreendedor, o que pode ser observado no 

seguinte trecho: 

A inovação é o instrumento específico dos empreendedores, o meio pelo qual eles 

exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio ou serviço diferente 

(...) Os empreendedores precisam buscar, com propósito deliberado, as fontes de 

inovação, as mudanças e seus sintomas que indicam oportunidades para que uma 
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inovação tenha êxito. E os empreendedores precisam conhecer e por em prática os 

princípios da inovação bem sucedida (DRUCKER; MALFERRARI, 1998, p. 25). 

 

Para Drucker e Malferrari (1998), é a partir da inovação que o empreendedor 

transformará ideias em recursos ou modificará os recursos já existentes de forma a criar 

riqueza.  

Em uma visão comportamental, o interesse primário dos comportamentalistas 

seria definir o significado de empreender e as características do empreendedor, o que foi 

tentado em inúmeros trabalhos de pesquisa dessa área que acabaram por gerar uma lista de 

atributos dos empreendedores (ARMOND; NASSIF, 2009). 

 Max Weber foi um dos pioneiros nos estudos comportamentalistas dos 

empreendedores, ao afirmar que o comportamento empreendedor advinha do sistema de 

valores do indivíduo; que eles eram inovadores, com papel de liderança nos negócios que 

inferia uma fonte de autoridade formal (FILION, 1999).  

McClelland (1961), um dos expoentes no campo de comportamento 

empreendedor (FILION, 1999), define empreendedor como alguém que exerce controle sobre 

uma produção que não seja só para o seu consumo pessoal. 

Filion (1999), em busca de uma definição abrangente, conceitualiza o 

empreendedor como sendo uma pessoa criativa, guiada por objetivos e fortemente inserida no 

contexto ambiental em que vive de forma a detectar oportunidades de negócios, inovando e 

assumindo riscos para desempenhar seu papel empreendedor.  

A criatividade, sob o ponto de vista do empreendedor, é diferente daquela 

manifestada em aspectos literários e artísticos: o empreendedor não é criativo só por ter 

ideias, mas por saber explorar o valor delas (MARTIN, 1982 apud CARLAND et al, 1984). A 

criatividade dos empreendedores permite que se elaborem bens e serviços melhores e mais 

acessíveis (DEGEN, 1989). 

Existem, ainda, áreas do conhecimento que veem o empreendedor como bons 

distribuidores e coordenadores de recursos (engenharia), capazes de calcular e medir riscos 

(finanças), identificam oportunidades e tem o pensamento voltado para o consumidor 

(marketing), dentre outros (FILION, 1999) 
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Sendo assim, pode-se afirmar que o conceito de empreendedor gira em torno de 

quatro eixos principais (FILION, 1999): 

 Risco, de forma a aceitar assumir riscos calculados para minimizar as incertezas e 

atingir os objetivos. 

 Inovação, como instrumento de realização.  

 Percepção de oportunidades. 

 Criatividade, de forma a utilizar a imaginação para traçar situações e alternativas. 

Empreender é uma ação permeada por motivações e atitudes individuais, daí o 

interesse em se estudar o comportamento que leva esta pessoa a realizar esta ação. Para 

Ummah e Gulapalan (2012), empreender é uma atitude que reflete uma motivação individual 

do ser junto a uma capacidade de identificar uma oportunidade, de forma a produzir um novo 

valor econômico. Vários fatores influenciam o indivíduo a iniciar um novo negócio, estão 

ligados as circustâncias de vida, a características pessoais e a fatores ambientais que 

circundam o sujeito. 

Segundo estudos demonstrados pela GEM (2013), os empreendedores possuem 

duas motivações principais para abrir um novo negócio: necessidade e oportunidade. O 

empreendedor por necessidade é aquele que inicia um negócio por não conseguir melhores 

opções de atuação e que tem por objetivo principal gerar renda para si e sua família. Já o 

empreendedor por oportunidade é aquele que, mesmo possuíndo outras alternativas de 

emprego e renda, opta por empreender por ter identificado uma chance de negócio.  

As altas taxas de empreendedorismo por necessidade estão ligadas a países com 

baixo desenvolvimento eonômico e baixo IDH. Isso pode decorrer das restritas opções de 

trabalho e renda, o que leva os empreendedores a abrir um negócio com vistas a atender suas 

necessidades básicas. As maiores taxas de empreendedorismo por oportunidade são 

encontradas em economias bastante desenvolvidas, como as da Noruega e da Suíça, o que 

pode indicar que, como a maioria da população possui outras formas de renda e emprego, o 

empreendedorismo só se manifesta na medida em que o empreendedor vislumbra uma nova 

oportunidade no mercado (GEM, 2013).  

Outra motivação para o empreededorismo, com abordagem mais 

comportamentalista, é que os empreendedores, por serem pessoas que não conseguiram se 

adaptar ao ambiente de trabalho no qual estavam inseridos, têm necessidade de criar seu 
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próprio ambiente, ponto de partida para a criação de um novo negócio, já que a atividade 

empreendedora produz inerentemente um estado de desequilíbrio pessoal  (FILION, 1999).  

Já para Dornelas (2012), os empreendedores atuais também foram movidos a abrir 

novos negócios a partir da ascensão e das rápidas mudanças tecnológicas, tendo como 

principal expoente a Internet, deslumbrados com a facilidade de acesso e comunicação direta 

com seu público.  

Os empreendedores bem-sucedidos, independente de motivação pessoal, buscam 

em sua essência criar valores dentro de suas empresas e fazer uma contribuição à sociedade, 

seja de ordem econômica, como a criação de novos empregos e arrecadação de impostos, ou 

mesmo social, com o desenvolvimento de ações que busquem favorecer o ambiente no qual 

aquela empresa está inserida. (DRUCKER; MALFERRARI, 1998). 

Em âmbito nacional, em pesquisa realizada com 170 empreendedores brasileiros, 

Vale, Correia e Reis (2014), afirmam que a motivação para o empreendedorismo apresenta 

vieses complexos e multidimensionais, que podem ser intrínsecos ou extrínsecos ao 

individuo, baseados em habilidades pessoais ou em expectativa de resultados. Nessa gama de 

motivações, são incluídas oportunidades, atributos pessoais, mercado de trabalho, insatisfação 

com o emprego, família e influência externa.  

Já em âmbito local, as principais motivações apresentadas pelos micro e pequenos 

empresários cearenses em estudo realizado no estado do Ceará, de acordo com as categorias 

traçadas pelo SEBRAE (2005), órgão responsável pela pesquisa,  foram: o desejo de ter o 

próprio negócio, com 68% das respostas, seguido da identificação de oportunidades, com 

28%, das experiências anteriores com empreendimentos, com 20% e a busca pelo aumento de 

renda, com 20%. Na pesquisa o empreendedor poderia marcar mais de uma opção; dessa 

forma apresentou-se uma interação entre diferentes motivos que poderiam ser até excludentes 

se consideradas apenas as motivações por oportunidade ou por necessidade.  

Os conceitos de empreendedorismo e de empreendedor estão intrínsecamente 

ligados, sendo por muitas vezes difícil separá-los. O empreendedor é aquele que empreende, 

assumindo riscos com objetivo de crescimento e lucro, que busca mudanças e as realiza 

através da inovação e criatividade, sendo assim o agente do fenômeno empreendedorismo.  

Esse empreendedor sempre está inserido em um contexto econômico e social que 

pode trazer implicações para sua atuação e para o crescimento da sua empresa. Sendo assim, 
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no próximo tópico serão abordados os aspectos econômicos e sociais aos quais os 

empreendedores brasileiros estão expostos atualmente. 

2.1.1 Empreendedorismo e perfil socioeconômico dos empreendedores no Brasil 

A publicação Global Entrepreneurship Monitor (GEM), consórcio internacional 

de pesquisa sobre empreendedorismo em 69 países, coordenada mundialmente pela Global 

Entrepreneurship Research Association (GERA), em parceria com universidades dos Estados 

Unidos, Chile, Malásia e Reino Unido, é o maior projeto de pesquisa sobre 

empreendedorismo no mundo e oferece um panorama sobre a dinâmica empreendedora, seus 

processos e suas características em 69 países de todos os continentes há 15 anos. No Brasil, é 

realizado desde o ano 2000 pelo Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBQP), em 

parceria com o SEBRAE, a Fundação Getúlio Vargas e a Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) (GEM, 2013).  

Na pesquisa GEM (2013), o Brasil atingiu o índice mais elevado de 

empreendedores por oportunidade dos últimos 12 anos. Com um índíce de 71% dos 

empreendedores iniciais por oportunidade (e 28% por necessidade), o país está à frente dos 

cinco países do grupo dos BRICS, nos quais a proporção de empreendedores por 

oportunidade chegou a 61% na Índia, 65% na Rússia, 66% na China e na 70% na África do 

Sul.  

As características regionais influenciam a atividade empreendedora, que pode 

variar também conforme o perfil do indivíduo que está à frente do negócio (NASCIMENTO 

JR; DANTAS; SANTOS, 2005). Sendo assim, as características que contextualizam o 

empreendedor podem ajudar a traçar seu perfil comportamental.  

O perfil socioeconômico dos empreendedores brasileiros em estágio inicial 

encontrado na GEM (2013) caracteriza esses indivíduos como sendo homens jovens (faixa 

etária dos 25 aos 34 anos) com grau de escolaridade entre o ensino médio completo e o 

superior incompleto, renda familiar entre seis a nove salários-mínimos e naturais do mesmo 

estado em que resolveram implantar seu negócio. Na segmentação por região, o Nordeste, 

onde está localizado o Baixo Jaguaribe, região pesquisada, apresenta o mesmo perfil em 

relação ao Brasil, diferindo tão somente nas concentrações das taxas, já que o perfil do país 

apresenta taxas mais equilibradas, principalmente com relação ao gênero e o grau de 

escolaridade.  
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O contexto social em que está inserido o empreendedor pode restringir ou facilitar 

sua atuação (GEM, 2013). Sendo assim, na medida em que o empreendedor encontra um 

ambiente socialmente favorável a sua atividade, há o fortalecimento da cultura 

empreendedora e o surgimento de novos negócios. No Brasil, segundo pesquisa da GEM 

(2013), mais de 80% das pessoas pesquisadas acreditam que abrir um novo negócio é uma 

boa opção de carreira e que isso gera status perante a sociedade, com o apoio da mídia. A 

região Nordeste possui números ainda mais elevados com relação a este aspecto em 

comparação ao Brasil, o que caracteriza o país e a região como uma sociedade favorável aos 

novos negócio. 

No entanto, o fator social não é o único responsável pelo surgimento de novos 

negócios. Fatores pessoais como o medo de fracassar ou a consciência sobre a incapacidade 

de gerir o próprio negócio podem restringir o potencial empreendedor. O desenvolvimento 

das características comportamentais empreendedoras ligadas à propensão ao risco (correr 

riscos calculados) e à confiança (independência e autoconfiança) podem ajudar a superar 

esses obstáculos. Na região Nordeste, os empreendedores têm maior propensão ao risco em 

relação aos de outras regiões. (GEM, 2013). No Brasil, mais da metade da população 

pesquisada (52,1%) afirma ter conhecimento, habilidade e experiência necessários para iniciar 

um novo negócio em uma área de interesse do indivíduo (GEM, 2013).  

Nas regiões Norte e Nordeste, há maior valorização da abertura do próprio 

negócio em relação às demais regiões, e também há uma maior concentração de potenciais 

empreendedores, considerados aqueles que que esperam iniciar sozinhos ou com outras 

pessoas um novo negócio nos próximos três anos, independentemente de já serem 

empreendedores (GEM, 2013). Esses números, se comparados com os PIBs dessas regiões, os 

mais baixos do Brasil (IBGE, 2011), podem levar à conclusão de que, nesses locais, ocorre 

majoritariamente o empreendedorismo por necessidade, ligado à dependência de fatores como 

trabalho e recursos naturais, não gerando empresas tão desenvolvidas no que tange à inovação 

e à industrialização.  

No Brasil, além das condições macroeconômicas para a criação e o 

desenvolvimento de novos negócios, a pesquisa GEM (2013), realizada com especialistas 

brasileiros, aponta outros fatores favoráveis ao desenvolvimento do empreendedorismo, que 

seriam: 

 Percepção positiva do empreendedorismo pela sociedade brasileira; 
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 Maior acesso ao mercado e as oportunidades; 

 Políticas governamentais favoráveis; 

 Empreendedores motivados e valorizados; 

 Inovação como um fator valorizado pelo mercado. 

 

Em contrapartida a todas essas condições citadas acima, o Brasil possui alguns 

aspectos desfavoráveis ao desenvolvimento do empreendedorismo (GEM, 2013): 

 Baixo nível de escolaridade dos empreendedores; 

 Educação fundamental e média no país não contribui para o desenvolvimento do 

empreendedorismo; 

 Alta carga tributária; 

 Excesso de burocracia; 

 Carência de inovação tenológica; 

 Distanciamento entre universidades e empresas; 

 Alto custo para obtenção de recursos (altos juros). 

A pesquisa também aponta outros aspectos desfavoráveis para o 

empreendedorismo no Brasil. Em relação à inovação, quase todos os empreendimentos 

iniciais brasileiros apresentam baixíssimo potencial inovador. Em 98,8% dos casos o produto 

não é novo para ninguém, em 99,5% a tecnologia existe há mais de cinco anos e em 98,6% os 

consumidores estão apenas no Brasil, o que gera uma grande diferença em comparação com 

outros países pesquisados. No Brasil, 74% dos empreendimentos pesquisados não possuem 

nenhum tipo de formalização, e o Nordeste é a região que apresenta o maior índice de 

informalidade para os empreendedores em estágio inicial, um total de 81,4%. 

A ação de órgãos governamentais tais como o SEBRAE, SENAC, Ministério do 

Desenvolvimento (Mdic), é fundamental para mitigar essas barreiras ao desenvolvimento do 

empreendedorismo, principalmente com ações de fomento à inovação, e à diminuição da 

burocracia e das altas taxas tributárias como incentivo à formalização das empresas.  

 

A pesquisa GEM (2013) demonstra os avanços socioeconômicos no cenário de 

negócios brasileiro, o que favorece àqueles com características empreendedoras. Sendo assim, 

no próximo tópico serão abordadas as características e os comportamentos que diferenciam os 
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empreendedores de administradores ou de outras pessoas que estejam ligadas ao processo 

empreendedor. 

2.1.2 Características dos Empreeendedores 

 Segundo Carland e Carland (1996), o empreendedorismo é único dentre os 

aspectos econômicos e administrativos, pois é iniciado por um ato de vontade humana. É essa 

intencionalidade que distingue o empreendedor e por isso suas características como indivúduo 

são investigadas. Para se entender o processo empreendedor, é preciso entender o papel do 

indivíduo no desencadeamento desse processo. 

É necessário distinguir os papéis de empreendedor e de gerente/empresário. O 

empreendedor nem sempre é um empresário e nem todo empresário é um empreendedor 

(DRUCKER; MALFERRARI, 1998). Ele pode possuir características e funções de 

administrador, mas, para além disso, ele demonstra algumas características extras e alguns 

atributos pessoais que, em conjunto com aspectos sociológicos e ambientais, permitem o 

surgimento de uma ideia e desta a decisão de se criar uma empresa (DORNELAS, 2012). A 

diferença preponderante entre estes dois papeis é a de que “o gerente é voltado para a 

organização de recursos enquanto o empreendedor e voltado para a definição de contextos” 

(FILION, 2000, p. 3).  

Filion (2000) afirma que a diferença fundamental entre o gerente/empresário e o 

empreendedor é que o gerenciamento é associado à racionalidade e o empreendedorismo à 

intuição. O gerente é aquele que trabalha dentro de uma estrutura que é, geralmente, pré-

determinada, perseguindo os objetivos propostos e fazendo uso efetivo e eficiente dos 

recursos disponíveis. Já o empreendedor é aquele que define o modo como as coisas serão 

feitas, sendo isso uma extensão do seu próprio mundo subjetivo, pois este indivíduo consegue 

ter a visão de algo diferenciado e a partir disso, trabalhar. Sua principal função seria a de 

imaginar e definir o quê e como as coisas devem ser feitas (FILION, 2000). 

Para Schumpeter (1961), todo indivíduo pode empreender, mas a aptidão 

empreendedora não deixa de ser um atributo que distingue este indivíduo de outros, o que é 

reforçado no trecho a seguir:  

Assim também o empreendimento de novas composições é uma função especial e 

constitui privilégio de um tipo de pessoa muito menos numeroso que todas aquelas 

que tem a possibilidade objetiva de a desempenhar. Afinal, portanto, os 

empreendedores constituem um tipo especial e o seu comportamento um problema 
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específico, a força motriz de um grande número de fenômenos importantes 

(SCHUMPETER, 1961, p. 113). 

Existem três aspectos característicos principais do comportamento empreendedor, 

segundo Schumpeter (1961), que seriam a intuição, ou seja, a capacidade de enxergar o fato 

essencial mesmo que não haja estratégia definida, planejamento exato ou informações 

precisas; menor resistência à mudança, pois na medida em que, normalmente os indivíduos 

manifestam relutância à mudança, o que é atribuido por Schumpeter (1961) aos hábitos 

arraigados socialmente, os empreendedores conseguem ter o que ele chama de ‘uma nova 

espécie de força de vontade’, necessária para realizar mudanças e executar novas ideias, o que 

ele chama de ‘liberdade mental’, além de uma capacidade de enfrentar a reação social a 

realização de coisas novas, que pode se manifestar economicamente nos grupos ameaçados 

pela inovação, na dificuldade de encontrar a colaboração necessária e na dificuldade de se 

conquistar consumidores.  

As características das pessoas empreendedoras giram em torno de quatro aspectos 

principais ligados ao conceito de empreendedor: inovação, risco, oportunidades e criatividade 

e são definidas por Schimidt e Bohnemberger (2009) e Dornelas (2012) como sendo as 

seguintes:  

 Tem visão de futuro; 

 Sabe identificar e explorar as oportunidades; 

 Comprometido e dinâmico; 

 Persistentes, otimistas e apaixonados pelo o que fazem; 

 Líder e  formador de equipe; 

 Planejam bem; 

 Assume e gerencia riscos calculados; 

 

Outras características atribuídas aos empreendedores, segundo Dornelas (2012), 

são: tomadores de decisão, curiosos, buscam sempre conhecimento, principalmente sobre o 

segmento em que atuam, dedicados e independentes. 

Para Filion (1999), com base na escola comportamentalista, as características mais 

comuns atribuídas aos empreendedores são, segundo o quadro 1: 
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Quadro 1 – Características comuns dos empreendedores segundo a Escola Comportamentalista 

Características dos Empreendedores 

Inovação Otimismo Iniciativa Tenacidade 

Liderança Orientação para resultados Capacidade de 

aprendizagem 

Originalidade 

Tendência a confiar nas 

pessoas 

Dinheiro como medida de 

desempenho 

Hablidade na 

utilização de recursos 

Envolvimento a longo 

prazo 

Independência Habilidade para conduzir 

situações 

Sensibilidade a outros Tolerância a 

ambiguidade 

Criatividade Necessidade de realização Agressividade Flexibilidade 

Energia Autoconsciência Risco Moderados  

Fonte: Filion (1999, p. 9) 

Filion (1999) coloca como característica principal do empreendedor a crença do 

indivíduo em relação à porção de controle de seu próprio destino (lócus de controle), que 

pode ser interna, quando o indivíduo crê que influencia seus resultados por meio de suas 

aptidões, esforços, ou habilidades, ou externa, quando há a crença de que forças externas 

controlam seus resultados (MACIEL; CAMARGO, 2010). Em pesquisa com 130 

proprietários/gerentes de pequenas empresas brasileiras, Maciel e Camargo (2010) 

constataram que a crença na própria capacidade de influenciar seus resultados influencia 

positivamente o comportamento empreendedor. A pesquisa de Olakitan e Ayobami (2011), 

com 35 empreendedores da Nigéria, constataram que o lócus de controle influencia 

positivamente no sucesso da empresa.  

Rosa (2013), com base nos estudos sociológicos de Pierre Bordieu, reitera que os 

empreendedores estão inseridos em determinado contexto social, influenciando e sendo 

influenciados pelos indivíduos com os quais se relacionam. Filion (1999) acredita que o 

empreendedor reflete os comportamentos do ambiente social em que vive, e o comportamento 

empreendedor é fruto dessa interação. 

Todas essas características não podem ser consideradas independentemente, pois e 

se interrelacionam e estão presentes ao mesmo tempo em cada um dos indivíduos, em 

intensidades diferentes (CARLAND; CARLAND, 1996; SCHIMIDT; BOHNEMBERGER, 

2009). Lopes Junior e Souza (2005) afirmam que o empreendedorismo pode ser considerado 

um comportamento em caráter transitório, não sendo tão somente um conjunto de 

características que alguns indivíduos possuem, mas um estado que pode mudar, frente à 

realidade na qual se encontra o indivíduo em questão.  

 

Degen (1989) afirma que, mesmo quando o empreendedor possui as 

características descritas como necessárias para empreender seu próprio negócio, ele precisa 
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levar em consideração duas condições críticas: o preparo para empreender, ou seja, o domínio 

sobre as tarefas necessárias para o desenvolvimento de um novo negócio ou a ideia e o que o 

autor chama de outros interesses e obrigações, ligados à busca pelo sucesso e satisfação no 

emprego e na vida particular, o que inibe o indivíduo a assumir a incerteza e o risco de 

empreender. Desenvolvendo suas características comportamentais empreendedoras, as quais 

envolvem principalmente a autoconfiança e a capacidade de assumir riscos, o indivíduo pode 

superar esta etapa e partir para a criação de um novo negócio.  

As características típicas de um empreendedor representam um referencial que 

possibilita identificá-lo, porém, não há como afirmar que um indivíduo dotado de tais 

características possa ser um sucesso como empreendedor (DOLABELA, 1999). 

Apesar das várias pesquisas desenvolvidas na área, Filion (1999) afirma que ainda 

não é possível traçar um perfil totalmente científico do empreendedor, por aspectos que vão 

desde a variabilidade nas amostras de cada pesquisa, o amplo espectro da definição de 

empreendedor até o ambiente no qual ele está inserido.  

Entretanto, as pesquisas que visam descobrir as características mais comuns nos 

empreendedores bem-sucedidos auxiliam a área na medida em que identificam as 

características que devem ser aperfeiçoadas para a obtenção de sucesso e a capacitação dos 

futuros empreendedores, pois o que se pode inferir é que indivíduos que apresentam esse 

conjunto de características, aliadas a necessidades, conhecimentos, habilidades e valores, 

poderão ter mais chances de serem bem-sucedidos. Dessa forma, a próxima seção abordará os 

comportamentos que fazem com que os sujeitos apresentem as características consideradas 

ideais para que ele seja considerado um empreendedor. 

2.1.3 Comportamento empreendedor: abordagens diversas 

Os estudos e pesquisas realizados em relação ao comportamento e à personalidade 

do empreendedor pela Escola Comportamentalista do empreendedorismo fundamentam-se na 

crença de que o sucesso do novo empreendimento dependerá principalmente do 

comportamento do indivíduo (FILION, 1999).  

Timmons (1985 apud BAUER; RODRIGUES, 2001), em pesquisa que examinou 

os atributos de personalidade dos empreendedores bem-sucedidos,  afirma que os aspectos 

mais relevantes que determinam o comportamento empreendedor do indivíduo são suas 

habilidades, necessidades e valores. Dessa forma, o autor definiu um modelo de 
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características tipificadoras de cada aspecto que forma esse comportamento. As habilidades 

são formadas por características tais como organização, identificação de novas oportunidades, 

flexibilidade, criatividade e controle racional dos impulsos. O grupo das necessidades está 

relacionado a característica como independência, autonomia, poder, status, segurança e 

inovação. E, do grupo dos valores, fazem parte as características de ambição, disposição ao 

risco e perseverança.   

Carland e Carland (1996) desenvolveram um instrumento chamado Carland 

Entrepreneurship Index (CEI) que busca medir o que os autores chamam de intenção 

empreendedora (entrepreneurial drive), que seria o esforço de um indivíduo para criar e fazer 

crescer um negócio, com o objetivo de clarificar as pesquisas sobre características 

comportamentais empreendedoras, pois a falta de um instrumento validado foi apontada como 

um dos problemas que faziam com que as pesquisas na área de comportamento empreendedor 

apresentassem resultados conflitantes (CARLAND; CARLAND, 1996).  

Com base no estudo de trabalhos sobre o assunto, Carland e Carland (1996) 

afirmam que o empreendedorismo é formado primariamente por quatro elementos: percepção, 

preferência por inovação, propensão ao risco e postura estratégica, e que eles se combinam 

com a psyche do indivíduo de forma a implementar uma nova empresa. De forma a 

implementar essa hipótese, os autores desenvolveram o CEI para medir a propensão de um 

indivíduo para cada um desses quatro aspectos. 

Uma das abordagens sobre o comportamento empreendedor mais utilizadas nas 

pesquisas nacionais é a de Filion (1991), em sua Teoria Visionária. Ela determina que um 

empreendedor precisa ter capacidade de conceber, desenvolver e realizar visões. Essas visões, 

que o autor define como a projeção de uma imagem do lugar que o empreendedor deseja que 

seu produto ocupe no mercado, do tipo de empresa necessária para alcançar esse objetivo e 

para onde o empreendedor deseja conduzir seu empreendimento, são sustentadas por quatro 

características, visão de mundo, energia, liderança, e relações.  

 Para Filion (1991), um indivíduo tem 'visão de mundo' quando vê o mundo real e 

o que considera significativo através dos filtros como as atitudes, os valores e as intenções, 

sendo uma base para a visão do empreendedor. A energia é o tempo dispendido para a 

realização das atividades profissionais e a intensidade com que elas são executadas. A 

liderança afeta o desejo de realização do empreendedor, o que determina, em grande parte, até 
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onde sua visão alcança. As relações são o fator mais influente na visão, influenciando todas as 

outras características.  

Em seu estudo qualitativo com proprietários de pequenos negócios, Maciel 

(2009), constatou que a intensidade do comportamento empreendedor influencia no 

desempenho econômico, na medida em que observado como um recurso da empresa, e 

influencia mais fortemente no desenvolvimento das outras capacidades encontradas nas 

empresas (recursos humanos, operações, marketing, finanças e tecnologia da informação). 

Armond e Nassif (2009), em estudo de caso com empreendedores brasileiros, em busca por 

comportamentos de liderança adotados por empreendedores, afirmaram que, dentre as 

principais motivações para o indivíduo se tornar empreendedor, estão fatores relacionados às 

características comportamentais, tais como: necessidade de conquista e realização, 

independência, autoconfiança e energia.  

O empreendedor pode manifestar seus comportamentos característicos de formas 

diversas, o que permite diferentes interpretações, comparações e, por consequência, variados 

entendimentos, o que foi explorado por diversos autores nacionais e internacionais em estudos 

empíricos e conceituais, compilados no quadro a seguir: 

Quadro 2 – Principais autores e comportamentos empreendedores 

Autor Principais comportamentos 

Mill (1848) Tolerância ao risco 

Weber (1917) Origem da autoridade formal 

Schumpeter (1928, 1934, 

1942, 1949, 1967, 1982) 

Inovação, iniciativa, sonho, criatividade, energia, realização pessoal, poder, 

mudança 

Sutton (1954) Busca de responsabilidade 

Hartman (1959) Busca de autoridade formal 

McClelland (1961, 1971, 

1973) 

Tomador de risco, necessidade de realização, necessidade de afiliação 

Davids (1963) Ambição, desejo de independência, responsabilidade e autoconfiança 

Pickle (1964) Relacionamento humano, habilidade de comunicação, conhecimento técnico 

Palmer (1971) Avaliador de riscos 

Hornaday e Aboud (1971) Necessidade de realização, autonomia, agressão, poder, reconhecimento, 

inovação, independência 

Winter (1973) Necessidade de poder 

Borland (1974) Controle interno 

Liles (1974) Necessidade de realização 

Bruce (1976) Tomada de decisões, risco 

Shapero (1977, 1980) Inovação, risco, iniciativa, independência 

Gasse (1977) Orientado por valores pessoais 

Timmons (1978) Autoconfiança, orientado por metas, tomador de riscos moderados, centro de 

Cantillon ( 1878) Inovação 

Sexton (1980) Enérgico, ambicioso, revés positivo 

Welsh e White (1981) Necessidade de controle, responsabilidade, autoconfiança, corredor de riscos 

moderados 

Dunkelberg e Cooper 

(1982) 

Orientado ao crescimento, profissionalização e independência 
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Pinchot (1985, 1989, 2004) Visão, execução, planejamento 

Drucker (1986, 2002) Inovação, iniciativa 

Filion (1988, 1991, 1993, 

1999) 

Visão, imaginação, oportunidade, objetivos 

Cooley (1990) Dedicação pessoal, planejamento e metas, persuasão, independência, 

Zahra (1991) Renovação estratégica, novos negócios 

Cunningham e Lischeron 

(1991) 

Liderança, ação, risco, inovação 

Farrel (1993) Visão, valores pessoais 

Spencer e Spencer (1993) Realização, planejamento, persuasão, autoconfiança, persistência, oportunidades, 

riscos, qualidade, comprometimento, informações, metas 

Cossete (1994) Visão, formulação de estratégias 

Miner (1998) Realização, rede de relacionamento, novas idéias, administração 

Sharma e Chrisman (1999) Criação, inovação 

Dolabela (1999) Inovação, criatividade, visão, planejamento, iniciativa, oportunidade 

Fleury (2000, 2002) Ação, mobilização de recursos, entrega, engajamento, responsabilidade, visão 

estratégica 

Klerk e Kruger (2003) Inovação, criatividade, visão de futuro, condição de assumir riscos, determinação, 

valores, adaptabilidade, prontidão, firmeza, ambição, suficiência de capital, 

recompensa 

Dornelas (2003) Oportunidade, criação, iniciativa, inovação, gerenciamento do risco, 

planejamento, persistência, relacionamentos 

Santos (2004) Criatividade, inovação, novos negócios 

Seifert (2004, 2005) Criatividade, inovação, novos negócios, renovação estratégica 

Dutra (2004) 

 

Capacidade de inovação, comunicação, liderança, resolução de problemas, 

direcionamento estratégico, negociação, planejamento, relacionamentos, visão 

sistêmica, orientação para qualidade 

Fonte: Carland et al (1984);  Lenzi (2008)  

O comportamento empreendedor é largamente analisado em estudos que buscam 

encontrar um perfil ideal de empreendedor bem sucedido que possa ser desenvolvido nos 

indivíduos que desejam empreender. O próximo tópico abordará essa temática sob a ótica de 

McClelland (1972), que será utilizada como referencial neste estudo. 

2.1.4 Comportamento empreendedor sob a ótica de David McClelland 

O psicólogo David McClelland, em seu livro, The Achievement Society, de 1961, 

afirma que o elemento motivacional base, que tem um papel principal no crescimento e no 

declínio das economias, é a necessidade de realização, pois ela é a base para a inovação e para 

o empreendedorismo, os quais, em linhas gerais, determinam o crescimento da economia 

(MCCLELLAND, 1961). Ele demonstra isso na história da existência das grandes 

civilizações, relacionando medidas de motivação para a realização com índices de atividade 

econômica em diferentes cenários culturais e períodos históricos. Análises do material 

histórico coletado por ele revelam que um crescimento ou queda dos índices de motivação 

para a realização eram sucedidos por um crescimento ou queda do índice de atividade 

econômica. Para McClelland (1961), a necessidade de realização é um importante fator para o 
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crescimento da economia, independente de suas características culturais ou situação 

econômica. 

A partir desses estudos, McClelland, em seu livro A Sociedade Competitiva: 

realização e progresso social (1972), apresenta a Teoria das Necessidades Adquiridas, a qual 

determina três necessidades que motivam o indivíduo e se sobressaem em relação as outras, a 

necessidade de realização, de afiliação e de poder 

A necessidade de realização é associada diretamente a pessoas empreendedoras 

(VASCONCELOS, 2011) e ao desejo de atingir metas desafiadoras, mas com os 

empreendedores assumindo riscos moderados. A atenção deles está em fazer suas obrigações 

da melhor maneira possível de forma a atingir um padrão de excelência, em especial 

utilizando suas capacidades de criatividade e intuição. Segundo McClelland et al (1987), o 

indivíduo que possui uma alta necessidade de realização tem uma maior capacidade de 

concentração e uma resposta mais rápida a diferentes estímulos, ou seja, pessoas orientadas à 

realização apresentam maior velocidade no aprendizado de formas inovadoras de realizar 

tarefas e têm um desempenho orientado à inovação superior (ROSA, 2013). Alem disso, 

possuem indicadores de comportamento tais como: competir com critérios próprios; visualizar 

um padrão de alta qualidade; mantém o foco em realização; define metas num longo prazo; 

estratégias para superar obstáculos (SILVA, 2009); 

A necessidade de afiliação é a preocupação do indivíduo em estabelecer relações 

emocionais com outras pessoas, de forma a suprir as necessidades de associação e 

pertencimento. Pessoas com alta necessidade de afiliação buscam sempre aprovação, 

valorizam a cooperação e o trabalho em equipe e querem sempre obter sucesso (ROSA, 

2013). Seus indicadores são: construir laços de amizade; sentir-se aceito; integrar-se a grupos 

sociais; manter relações interpessoais positivas (SILVA, 2009); 

A necessidade de poder pode ser definida como uma intensa preocupação do 

indivíduo em exercer impacto sobre os demais. Segundo Boyatzis (2000), pessoas com forte 

necessidade de poder buscam assumir posições de liderança e ocupações em que possam 

ajudar ou influenciar os demais. Têm como indicadores: executar ações voltadas para o poder, 

provocar reações emocionais nos indivíduos; focar em status e ascensão social (SILVA, 

2009). 
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Para McClelland (1972), essas necessidades estão associadas às experiências de 

vida, às interações pessoais e à relação com o ambiente ao qual o indivíduo está inserido e 

existem em graus diferentes em todos os indivíduos. Dessa forma, a atuação no trabalho será 

determinada pelo quanto o indivíduo é desenvolvido em cada um desses três tipos de 

necessidades. 

McClelland et al (1987), em pesquisa realizada por quatro anos, com resultados 

apresentados em 1987 junto à Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento 

Internacional (USAID), buscou identificar características empreendedoras pessoais, ou seja, 

competências capazes de facilitar a criação e sucesso de negócios em diferentes culturas 

(LIZOTE, 2013). Esse estudo foi realizado especialmente em países em desenvolvimento 

(Equador-América, Malawi-África e Índia-Ásia), contexto no qual o Brasil se encontra 

atualmente, tendo em vista que a grande parte das pesquisas anteriores eram desenvolvidasa 

partir de amostras americanas. Isso comprova a lacuna empírica que existia para o tipo de 

estudo em questão.  

Nesse contexto, na primeira parte do projeto, McClelland et al (1987) 

compararam empreendedores considerados de sucesso (indicados por várias entidades e 

associações comerciais), empreendedores médios (os que não receberam indicações), 

empreendedores iniciantes (com negócios em funcionamento há menos de um ano) e 

empreendedores potenciais (alunos de programas de Educação Empreendedora). Foram 

realizadas entrevistas em profundidade nessa amostra de forma a identificar comportamentos, 

habilidades, atitudes e traços relacionados à efetividade, através de análise temática.  

Com base em 23 Características Empreendedoras Pessoais (CEP), demonstradas 

pela base teórica utiizada na pesquisa de McClelland et al (1987), foram identificadas 13 CEP 

que foram selecionadas por mostrar diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

ou por serem identificadas como necessárias para iniciar ou continuar um negócio: iniciativa, 

vê e aproveita as oportunidades, persistência, busca pela informação, preocupação com o 

padrão de excelência no trabalho, comprometimento com o contrato de trabalho, orientação 

para a eficiência, planejamento sistemático, resolução de problemas, autoconfiança, 

assertividade, persuasão e uso de estratégias de influência.  

A segunda parte do projeto consistiu na criação de instrumentos que 

possibilitassem a mensuração das CEPs para selecionar empreendedores com potencial de 

sucesso e desenvolver melhores métodos de treinamento, onde foram desenvolvidos roteiros 
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de entrevistas simples e detalhadas, além de três instrumentos de pesquisa: exercícios de 

situações de negócios, exercício de história de figuras e o questionário de autoavaliação.  

Cada CEP pode ser detectada a partir da manifestação de certos comportamentos 

definidos por McClelland et al (1987), que podem ser observados no quadro a seguir: 

Quadro 3 – Características empreendedoras pessoais e seus comportamentos 

1. Iniciativa: toma ações que vão além das exigências de trabalhos ou da situação. 

Comportamentos Manifestados: 

 Faz coisas antes de ser solicitado ou forçado pelas circunstâncias 

 Age para expandir o negócio para novas áreas, produtos ou serviços 

2. Vê e aproveita as oportunidades: procura e age sobre as oportunidades. 

Comportamentos Manifestados: 

 Vê e aproveita as oportunidades em vários segmentos (educacional, empresarial ou para 

crescimento pessoal) 

 Aproveita oportunidades incomuns para a obtenção de financiamento, equipamento, espaço de 

trabalho ou de assistência  

3. Persistência: realiza repetidas ações para superar obstáculos que impeçam de se atingir os objetivos. 

Comportamentos Manifestados: 

 Age repetidamente ou de forma diferenciada para superar uma dificuldade 

 Age diante de um obstáculo significante 

4. Busca de Informações: busca informações que ajudem a alcançar seus objetivos ou clarificar problemas. 

Comportamentos Manifestados: 

 Busca pessoalmente como fornecer um produto ou serviço 

 Consulta especialistas para obter acessoria técnica ou empresarial 

 Procura informações ou questiona diretamente para esclarecer o que é preciso ou necessário 

 Realiza pessoalmente pesquisas, análise e investigação 

 Usa sua rede de contatos para obter informações úteis 

5. Preocupa-se com o padrão de excelência no trabalho: age para fazer as coisas de forma a atender ou 

superar os padrões de exigência existentes. 

Comportamentos Manifestados: 

 Afirma o desejo de produzir um trabalho de alta qualidade 

 Compara seu prório trabalho ou o trabalho de sua empresa como sendo melhor que os outros 

6. Comprometimento com o contrato de trabalho: dá prioridade máxima a ver um trabalho concluído. 

Comportamentos Manifestados: 

 Faz sacrifícios pessoais ou demanda extraordinário esforço para completar uma tarefa 

 Aceita total responsabilidade pelos problemas na conclusão de um trabalho para os clientes 

 Colabora com os empregados ou se coloca no lugar deles para finalizar um trabalho 

 Expressa interesse em satisfazer o cliente  

7. Orientação para a eficiência: encontra modos de fazer as coisas mais rápido ou com menos recursos ou ao 

menor custo possível. 

Comportamentos Manifestados: 

 Procura ou encontra modos de fazer as coisas mais rápido ou com menor custo 

 Usa a informação ou as ferramentas de gestão para aumentar a eficiência 

 Expressa interesse sobre a relação custo/benefício ou sobre alguma melhoria, mudança ou ação em 

curso 

8. Planejamento Sistemático: desenvolve e usa a lógica, passo a passo, planejando para alcançar os objetivos. 

Comportamentos Manifestados: 

 Planeja dividindo uma tarefa de grande porte em subtarefas 

 Desenvolve planos para antecipar obstáculos 

 Calcula alternativas 

 Desenvolve abordagens lógicas e sistemáticas para realizar as atividades 

9. Resolução de problemas: identifica idéias novas e potencialmente únicas para alcançar os objetivos. 

Comportamentos Manifestados: 

 Desvia para uma estratégia alternativa de forma a alcançar o objetivo 
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 Gera novas ideias ou soluções inovadoras 

10. Autoconfiança: tem uma forma confiança em si e em suas habilidades. 

Comportamentos Manifestados: 

 Expressa confiança em suas habilidades para completar tarefas e enfrentar desafios 

 Mantém sua opinião frente a oposição ou falta inicial de sucesso 

 Faz algo que considera arriscado  

11. Assertividade: confronta problemas e questões com os outros diretamente 

Comportamentos Manifestados: 

 Confronta problemas com os outros diretamente 

 Fala aos outros o que eles devem fazer 

 Reprime ou disciplina os que falham em alcançar a performance esperada 

12. Persuasão: convence os outros com sucesso 

Comportamentos Manifestados: 

 Convence alguém a comprar um produto ou serviço 

 Persuade alguém a fornecer financiamento 

 Convence os outros para fazer algo que ele gostaria que essa pessoa fizesse 

 Manifesta sua própria competência, credibilidade ou outras características pessoais ou da empresa 

 Manifesta forte confiança em sua empresa ou em seus produtos e serviços 

13. Uso de estratégias de influência: usa uma variedade de estratégias para afetar os demais. 

Comportamentos Manifestados: 

 Age para desenvolver uma rede de contatos 

 Usa pessoas influentes como agentes para atingir os seus próprios objetivos 

 Limita, seletivamente, as informações que repassa a outros 

 Usa estratégias para influenciar ou persuadir outros 

Fonte: McClelland et al (1987) e Cruz (2013) 

 

Além disso, McClelland (1961) tece críticas à escola econômica do 

empreendedorismo, afirmando que ela se refere ao conceito de forma vaga, pois não 

conseguem qualificar as características e os comportamentos do empreendedor, figura-chave 

no desenvolvimento econômico, apregoado pelos economistas como a maior importância do 

empreendedorismo. Filion (1999) pontua que um dos limites dos estudos econômicos do 

empreendedorismo é justamente a falta dos elementos não quantificáveis em suas teorias, 

como o comportamento do indivíduo empreendedor, o que levou a busca por um 

conhecimento mais aprofundado do tema pelos comportamentalistas. 

O modelo de McClelland também recebeu críticas. Gartner (1989) considera que 

apenas a visão comportamentalista é limitada para explicar o empreendedorismo, e que outras 

abordagens são necessárias para explicar esse fenômeno. Ele critica os estudos que buscam 

encontrar definições de empreendedorismo através das características dos empreendedores. 

Gartner (1989) acredita que os estudos relacionados aos empreendedores devem se focar em 

suas atitudes e não em sua personalidade. 

Os estudos de McClelland estão dentre os mais utilizadas para o estudo do 

comportamento do empreendedor em âmbito nacional (BRANCHER; OLIVEIRA; 

RONCON, 2012). Com base em seus estudos, foram desenvolvidos diferentes modelos para 
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se estudar e mensurar esse comportamento. No Brasil, em especial, o da United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD), aplicado pelo SEBRAE no programa 

Empretec, é largamente utilizado e será detalhado no próximo tópico.   

2.1.5  Características comportamentais empreendedoras (CCEs) 

Com base nos estudos de McClelland (1972) sobre as características pessoais 

empreendedoras e as motivações para o trabalho, com a teoria das necessidades adquiridas, a 

UNCTAD condensou as CEP em dez e as dividiu de acordo com as necessidades, formando 

três categorias (UNCTAD, 2009): 

 Categoria: realização: busca de oportunidades e iniciativa; persistência; correr riscos 

calculados; exigência de qualidade e eficiência; comprometimento; 

 Categoria: planejamento (ligada à necessidade de afiliação): busca de informações; 

estabelecimento de metas; planejamento e monitoramento sistemáticos;  

 Categoria: poder: persuasão e rede de contatos, independência e autoconfiança. 

 

Essa categorização e os comportamentos referentes a cada característica podem 

ser observados a seguir (VASCONCELOS, 2011; ROSA, 2013; SEBRAE, 2014a): 

 Categoria: Realização 

1. Busca de oportunidade e iniciativa: desenvolve a capacidade de se antecipar aos fatos 

e de criar oportunidades de negócios com novos produtos e serviços. Um 

empreendedor que possui essas características realiza atividades antes de solicitado ou 

forçado pelas circunstâncias; busca novas áreas de atuação, produtos e serviços para 

ampliação do empreendimento; aproveita oportunidades fora do comum para começar 

um negócio novo, obter financiamentos, equipamentos, local de trabalho ou 

assistência.   

2. Persistência: desenvolve a habilidade de enfrentar obstáculos para alcançar o sucesso. 

Dessa forma, o empreendedor age diante de dificuldades relevantes; insiste ou muda 

de estratégia buscando enfrentar desafios ou dificuldades; assume responsabilidade 

pessoal pelo cumprimento dos objetivos estabelecidos e é capaz de analisar resultados 

e aprender com fracassos, evitando persistências improdutivas. 

3. Correr riscos calculados: envolve a disposição de assumir desafios e responder por 

eles. Um empreendedor com essas características bem trabalhadas analisa as 

alternativas e calcula os riscos cuidadosamente; age para diminuir riscos ou ter 
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controle sobre os resultados; coloca-se em situações que implicam em desafios 

moderados, sempre que as chances de sucesso sejam maiores que as de fracasso e 

busca o controle sobre os fatores que determinarão o sucesso da empresa. 

4. Exigência de qualidade e eficiência: relaciona-se com a disposição e a inclinação para 

fazer sempre mais e melhor. O empreendedor com essas características busca a 

melhoria contínua do seu negócio ou de seus produtos; satisfaz e excede as 

expectativas dos clientes; cria procedimentos para cumprir prazos e padrões de 

qualidade. 

5. Comprometimento: característica que envolve sacrifício pessoal, colaboração com os 

funcionários e esmero com os clientes. O empreendedor assume pessoalmente as 

responsabilidades sobre sucesso e fracasso; traz para si mesmo as responsabilidades 

sobre sucesso e fracasso; coloca o relacionamento com os clientes acima das 

necessidades de curto prazo. 

 Categoria: Planejamento 

1. Busca de informações: característica que envolve a atualização constante de dados e 

informações sobre clientes, fornecedores, concorrentes e sobre o próprio negócio. 

Dessa forma, o empreendedor pesquisa pessoalmente informações de clientes, 

fornecedores e concorrentes; pesquisa sobre fabricação de um produto ou oferta de um 

serviço; solicita orientação de especialistas para obter assessoria técnica ou comercial 

e, assim, fundamentar e possibilitar a elaboração de estratégias racionais, com boas 

chances de êxito. 

2. Estabelecimento de metas: compreende saber estabelecer objetivos que sejam claros 

para a empresa, tanto a longo quanto a curto prazo. O empreendedor com essa 

característica bem trabalhada fixa objetivos que proporcionem desafios e tenham 

significância pessoal; traça metas em longo prazo, claras e específicas; fixa objetivos 

de curto prazo e mensuráveis. 

3. Planejamento e monitoramento sistemáticos: desenvolve a organização de tarefas de 

maneira objetiva, com prazos definidos, a fim de que possam ter os resultados 

medidos e avaliados. O empreendedor que apresenta fortemente esse aspecto enfrenta 

grandes desafios agindo por etapas; adequa rapidamente seus planos às mudanças e 

variáveis de mercado; acompanha os indicadores financeiros e os leva em 

consideração no momento de tomada de decisão. 

 Categoria: Poder 
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1. Persuasão e rede de contatos: engloba o uso de estratégia para influenciar e persuadir 

pessoas e se relacionar com pessoas-chave que possam ajudar a atingir os objetivos do 

seu negócio. Dessa forma, o empreendedor busca autonomia em relação às normas e 

controles de outros; mantém decisões firmes mesmo com a oposição de alguém e/ou 

diante de resultados desanimadores; confia em sua capacidade de completar uma 

tarefa difícil ou de enfrentar um desafio. 

2. Independência e autoconfiança: desenvolve a autonomia para agir e manter sempre a 

confiança no sucesso: Sendo assim, o indivíduo confia em suas próprias opiniões mais 

do que nas dos outros; é otimista e determinado mesmo diante da oposição; transmite 

confiança em sua própria capacidade. 

 

McClelland (1961) afirma que todos os indivíduos apresentam algumas dessas 

características e que apresentá-las em sua totalidade representa um tipo ideal. A força do 

indivíduo empreendedor está em saber reconhecer essas capacidades e capitalizá-las a seu 

favor na hora da criação e manutenção de uma empresa ou geração de uma nova ideia. 

Essas características foram denominadas no Brasil de Características 

Comportamentais Empreendedoras (CCEs) e são utilizadas pelo SEBRAE (2014a) em um 

programa de capacitação de empreendedores chamado Empretec, que busca desenvolver as 

características do comportamento empreendedor e auxiliar na identificação de novas 

oportunidades de negócios. Nesse projeto, já foram capacitadas cerca de 200 mil pessoas, em 

8.500 turmas distribuídas em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. Segundo o 

SEBRAE (2014a), o Empretec possibilita aos seus participantes “(...) melhoria no seu 

desempenho empresarial, maior segurança na tomada de decisões, a ampliação da visão de 

oportunidades, dentre outros ganhos, aumentando as chances de sucesso empresarial” 

(SEBRAE, 2014a, p. 2).  

 

Esse modelo também é utilizado no universo acadêmico, em diversas pesquisas 

sobre o tema (ALPERSTEDT; DANTAS, 2007; SILVA, 2009; WU, 2009; VASCONCELOS, 

2011; COELHO, 2011;  ARAUJO et al, 2012; LIZOTE, 2013; LANA et al, 2013;  ROSA, 

2013; MEHTA; GUPTA, 2014), que serão detalhadas e discutidas no próximo tópico. 
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2.1.6 Trabalhos empíricos sobre Comportamento Empreendedor  

Devido à clara contribuição do empreendedorismo para a economia mundial, o 

assunto tem despertado o interesse da comunidade acadêmica para o desenvolvimento de 

estudos sob as mais diversas áreas de conhecimento, tais como a Economia, a Psicologia, a 

Sociologia e a Administração, dentre outros (FILION, 1999). Nesse sentido, um dos 

principais temas e um dos mais estudados ligados ao estudo do empreendedorismo é o 

comportamento empreendedor (FILION, 1999; BRANCHER; OLIVEIRA; RONCON, 2012).  

De forma a realizar uma pesquisa sobre os diversos trabalhos acadêmicos 

realizados sobre comportamento empreendedor no Brasil e no mundo, foram utilizadas as 

bases de dados nacionais da ANPAD (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração), SPELL (Scientific Periodicals Electronic Library), que agrega as principais 

publicações de artigos científicos em Administração no Brasil, BDTD (Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações) e SciELO (Scientific Electronic Library Online) para buscas sobre 

trabalhos relacionados ao comportamento empreendedor. Inicialmente, foram considerados 

apenas os casos em que a expressão aparecia no título dos artigos. Na pesquisa nacional, 

quando os resultados da busca se mostraram demasiadamente restritos, considerou-se, 

também, a incidência dos termos no resumo. 

Já a base de dados internacional utilizada foi a Emerald Insight, pois agrega 

periódicos de grande importância para a temática pesquisada. A pesquisa internacional 

apresentou um grande número de resultados e por isso foram aplicados filtros de busca, tais 

como trabalhos publicados entre os anos de 2007 e 2014, com incidência do termo 

“Entrepreneurial Behaviour” no título e no abstract, filtros escolhidos por conveniência do 

pesquisador. 

Em ambas as buscas foram considerados somente estudos empíricos em que a 

unidade de análise fosse o indivíduo, pois, pelo fato deste trabalho contemplar uma pesquisa 

de campo com sujeitos e não com empresas, acredita-se que os artigos que contenham 

evidências empíricas podem oferecer contribuições valiosas para conclusão desta etapa. 

Também foram excluídos trabalhos que apenas citavam o comportamento empreendedor mas 

não o desenvolviam nos testes empíricos e discussões realizadas, pois oferecem pouca ou 

nenhuma informação relevante para este estudo.  
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Algumas pesquisas investigaram o comportamento empreendedor em uma dada 

amostra. Faleiro et al (2006), em pesquisa com 291 empreendedores de micro e pequenas 

empresas no Rio Grande do Sul, tomando por base a Teoria Visionária de Filion, constatou 

que os empreendedores possuem todas as características que o construto teórico demonstrou. 

O estudo de Bauer e Rodrigues (2001), que utiliza modelo de Timmons, realizado através de 

entrevista com 25 empreendedores, apontou que os empresários do ramo pesquisado possuem 

as CCEs demonstradas por essa teoria. Já a pesquisa que utiliza modelo de Carland e Carland, 

aplicada por Chaves Junior, Cavalcanti e Barbosa (2014) no setor de administração hospitalar 

através de estudo multicaso, revelou que os indivíduos pesquisados, em sua maioria 

profissionais sem formação específica para a gestão, apresentam baixos índices de 

características comportamentais empreendedoras.  

Há pesquisas que trazem o comportamento empreendedor em diferentes contextos 

como as organizações criminosas (SMITH, 2009), as mulheres árabes empreendedoras 

(AHMAD, 2011), ou o setor público (ZAMPETAKIS; MOUSTAKIS, 2007).  

O comportamento empreendedor também é investigado a partir de óticas, tais 

como: 

 Financeira: encontra uma influência positiva do comportamento empreendedor e das 

capacidades organizacionais na variação do desempenho estratégico (MACIEL, 2009); 

relaciona o comportamento empreendedor, lócus de controle e desempenho 

organizacional (MACIEL; CAMARGO, 2009); encontra uma correlação fraca entre o 

comportamento empreendedor e o desempenho organizacional (SCHIMIDT; 

BOHNEMBERGER, 2009);  

 Liderança: busca identificar os comportamentos de liderança adotados pelos 

empreendedores para promover as mudanças organizacionais para consolidar e 

desenvolver seus empreendimentos (ARMOND; NASSIF, 2009) 

 Ensino empreendedor: utiliza a mensuração da alteração do comportamento 

empreendedor como ferramenta de avaliação de ensino (ARAUJO et al, 2012; ROCHA; 

FREITAS, 2014); avalia programas de educação empreendedora que utilizam o 

comportamento empreendedor, que se mostraram  bem-sucedidos (ALPERSTEDT; 

DANTAS, 2007), coloca as CCEs como principal tema desenvolvido pela educação 

empreendedora em âmbito nacional e internacional (ZAMBON, 2014) e desenvolve 
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modelos de aprendizagem empresarial baseados em aprendizagem de comportamentos 

empreendedores (MAN, 2012) 

 Intraempreendedorismo: demonstra forte correlação entre os constructos do 

comportamento empreendedor e do intraempreendedorismo (LANA et al, 2013). 

 Inovação: através de estudo de caso com 3 empresas em que foi constatada a associação 

entre a adoção de gestão inovadora e as características comportamentais de seus 

fundadores (CARVALHO; FERREIRA; NEVES, 2004), relaciona alto desempenho e 

alto grau de inovação ao maior nível de orientação para o mercado, consequencia de um 

perfil empreendedor (GONÇALVES FILHO; VEIT; MONTEIRO, 2013), através de 

estudo qualitativo realizado por entrevistas, demonstra a relação entre fortes atitudes 

empreendedoras e o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores (MEDEIROS, 

2012), através de estudo de caso, em que não há similaridades significativas entre as 

características comportamentais dos indivíduos empreendedores e os extremamente 

inovadores (SANDBERG; HURMERINTA; ZETTINIG, 2013) 

 Cultura: na pesquisa realizada por De Vries (2012), através de um estudo de caso com 

empreendedores indianos que abriram negócios na Nova Zelândia, em que demonstra 

que as características culturais do país em que o indivíduo está atuando influenciam no 

desenvolvimento de certas CCEs.  

 Recursos Humanos: através de survey com 333 executivos indianos, verificou-se que a 

satisfação no trabalho pode ser uma significante preditor do comportamento 

empreendedor (SANGAR; RANGNEKAR, 2014). 

 

Outras óticas também foram utilizadas para analisar as características 

comportamentais empreendedoras, tais como a comparação com a tomada de decisão 

(LENGLER, 2008), a comparação das CCEs entre diferentes grupos, tais como 

empreendedores sociais e privados, não encontrando diferenças estatisticamente significativas 

(FEGER et al, 2008) e a elaboração de instrumento para mensuração do comportamento 

empreendedor (LAU et al, 2012). 

 

Essa pluralidade pode ser vista de forma positiva, pois demonstra que diversos 

construtos têm sido utilizados para explicar e correlacionar o comportamento empreendedor. 

Por outro lado, isso acaba gerando evidências da fragmentação teórica do campo, o que foi 

evidenciado na busca realizada pela pesquisadora, na medida em que a expressão 
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‘comportamento empreendedor’ foi utilizada em contextos em que não estava evidenciada por 

um referencial teórico consistente. 

 

Na pesquisa realizada pela pesquisadora também pode-se encontrar o construto 

“Comportamento Empreendedor” sob outras denoninações tais como perfil (SCHMIDT; 

DREHER, 2008; SCHIMIDT; BOHNENBERGER, 2009; ROCHA; FREITAS, 2014), 

potencial (NASCIMENTO JR; DANTAS; SANTOS, 2005) ou atitudes empreendedoras 

(LOPER JR; SOUZA, 2005; SIQUEIRA et al, 2014). Isso demonstra a confusão conceitual 

do construto, comprovando a necessidade de uma proposição taxonômica que unifique as 

pesquisas nessa área.  

Os estudos acadêmicos sobre comportamento empreendedor buscam encontrar um 

perfil de empreendedor bem-sucedido e/ou a partir disso, relacioná-lo com outros conceitos. 

Sendo as características comportamentais empreendedoras um dos aspectos importantes para 

que as empresas, principalmente as micro e pequenas, obtenham sucesso, a próxima seção 

tratará sobre como definir o que é sucesso para essas empresas.  

2.2 Sucesso empresarial para micro e pequenas empresas 

No universo administrativo, a avaliação de sucesso empresarial está intimamente 

relacionada a fatores como faturamento, crescimento, inovação de produtos e expansão de 

mercados (FROTA, 2012), sem que haja uma definição amplamente aceita (OWENS et al, 

2013). De acordo com Miller e Friesen (1978), o sucesso corporativo é a medida em que as 

organizações são capazes de atingir seus objetivos. Da mesma forma, para Fritz (1996), o 

sucesso corporativo está relacionado ao grau em que as metas de competitividade, de 

satisfação dos clientes, de garantia de continuidade da organização e de lucratividade de longo 

prazo são atingidas. Fleck (2009) afirma que o sucesso empresarial é relacionado à 

capacidade organizacional de gerenciar os desafios ligados ao crescimento. 

Segundo Pereira (2005), não existe apenas um fator determinante para o sucesso 

empresarial. Para o autor, as qualidades organizacionais que constituem a base para o sucesso 

estão nas decisões estratégicas do negócio e se encontram em quatro áreas principais: 

mercadológica, técnico-operacional, financeira e jurídico-organizacional. Na área 

mercadológica, essas qualidades são demonstradas pela conquista da fidelidade dos clientes, 

uma estratégia de marketing bem definida, uma comunicação eficaz com o mercado, dentre 

outros aspectos. Na área técnico-operacional, o uso de tecnologias adequadas, uma boa 
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localização e uma boa relação com os stakeholders. A área financeira diz respeito ao uso 

eficiente de capital (próprio ou de terceiros), reinvestimento dos lucros, endividamento sob 

controle, dentre outros. Por fim, a área jurídico-organizacional, compreende qualidades que 

dizem respeito a estrutura societária não-conflitiva, gestão inovadora dos negócios, estratégia 

competitiva clara, dentre outros.  

Para Schumpeter (1961), o sucesso empresarial sempre despertou o interesse dos 

estudiosos, querendo descobrir seus fatores determinantes, pois ao se realizarem estudos sobre 

os empreendedores de sucesso, as pesquisas acabarão por identificar a engrenagem do 

desenvolvimento econômico: geração de emprego, renda e impostos decorrentes da geração 

de novas empresas. 

Reich (2002) associa o sucesso nos negócios a fatores aparentemente 

comportamentais dos empreendedores, tais como a captação de oportunidades de mercado, o 

espírito de inovação, a relação entre a criatividade e a intuição no comando da organização. 

Pereira (2005) corrobora com essa visão ao afirmar que há uma relação direta entre a postura 

do empreendedor e os resultados de seu negócio, pois o sucesso pode estar relacionado com 

estar à frente do concorrente e conquistar clientes potenciais e, a partir daí, ver o 

empreendimento desenvolver-se e prosperar, o que exige algumas qualidades do 

empreendedor e do empreendimento, tais como perseverança, tolerância ao risco, 

compromentimento, tornando o empreendimento um reflexo do empreendedor.  

Ummah e Gulapalan (2012), sobre o sucesso empresarial, afirmam que “medindo 

o sucesso do empreendedor é provável que se reflita uma combinação de suas características e 

atributos pessoais juntamente com suas razões para sobreviver no negócio” (UMMAH; 

GULAPALAN, 2012, p. 142),. Ou seja, o sucesso de um negócio pode ter como causas as 

características dos empreendedores e suas atitudes para manter o empreendimento. 

O sucesso para as micro e pequenas empresas pode ser definido de diversas 

formas. Lopes Jr. e Souza (2005) afirmam que a continuidade das empresas é um importante 

indicador do fortalecimento da economia de um país, essencial para sua estabilidade, e que 

não deveriam ser levados em consideração somente os números de criação de novas empresas 

como aspecto de desenvolvimento econômico. Dessa forma, muitas políticas públicas 

voltadas para as MPE, no Brasil, que buscam apenas o auxílio à abertura de novas empresas, 

sem considerar a importância da sobrevivência, do crescimento e do ganho de 

competitividade destas para o país, deveriam ser repensadas. 
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Diante do cenário econômico brasileiro, onde há trâmites burocráticos que 

dificultam a abertura de empresas e somam-se as altas taxas de juros e a pesada carga 

tribuária a que são submetidas, a simples subsistência da atividade empresarial já pode ser 

considerada uma medida de sucesso (FROTA, 2012). 

Sendo assim, o sucesso da micro e pequena empresa é comumente associado à sua 

sobrevivência (CARLAND et al, 1984; TOLEDO-LOPEZ et al, 2012), ou seja, à 

possibilidade de que ela dure para além de um certo período inicial considerado de risco por 

uma série de fatores de mortalidade, que estão ligados a falhas gerenciais, causas econômicas 

conjunturais, falta de políticas públicas e logística operacional (SEBRAE, 2005). Sendo esse 

o principal problema apontado pelas pesquisas acadêmicas (DORNELAS, 2012), é natural 

que a maioria das pesquisas utilize esse parâmetro para indicar o sucesso das MPE 

(QUEIROZ; TONTINI, 2000; NAKAHATA; TEIXEIRA, 2014). Hornaday (1970 apud 

OLAKITAN; AYOBAMI, 2011)  afirma que, ainda que muitos índices possam ser utilizados 

como critério de sucesso, a continuidade do negócio é o fator mais preponderante. 

Existem pesquisas que ligam o sucesso a condições financeiras (OWENS et al, 

2013) enquanto outras utilizam dos dois critérios concomitantemente (IBRAHIM; 

GOODWIN, 1986; UMMAH; GULAPALAN, 2012; FROTA, 2012) ou ainda de critérios 

subjetivos (REIJONEN, 2008). 

Reijonen (2008) afirma que os critérios financeiros e não financeiros podem ser 

utilizados para mensurar o sucesso de uma pequena empresa, mas as medidas tradicionais 

financeiras de sucesso podem ser inadequadas, enganosas e sem sentido para os empresários, 

pois cada um deles tem sua própria percepção de sucesso. Os critérios subjetivos tendem a ser 

mais importantes para os proprietários de pequenas empresas (WALKER; BROWN 2004). 

O sucesso das MPE é creditado principalmente ao empreendedor e as suas 

características pessoais (OLAKITAN; AYOBAMI, 2011). A pesquisa de Ummah e Gulapalan 

(2012) com 270 empreendedoras do Sri-Lanka apontou que os fatores de personalidade, tais 

como a necessidade de realização, a independência e a autoconfiança, características presentes 

no construto de McClelland (1972), influenciam mais no sucesso da empresa do que outros 

fatores tais como background familiar e suporte institucional. Ibrahim e Goodwin (1986), em 

estudo com 141 micro e pequenas empresas americanas e canadenses, identificou que o 

comportamento empreendedor e suas habilidades gerenciais são os fatores-chave do sucesso 

das empresas. O trabalho de Ahmad et al (2010) com 212 pequenas e médias empresas na 
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Malásia indicou que as características comportamentais empreendedoras são fortes preditoras 

do sucesso dessas empresas. 

Owens et al (2013) afirmam que, para analisar o sucesso empresarial sob a ótica 

do comportamento do empreendedor, é necessário levar em consideração uma ampla gama de 

características, pois os múltiplos efeitos de várias características são mais relevantes ao invés 

de características individuais. Em sua pesquisa, eles encontraram correlação significativa 

entre as características dos empreendedores e o sucesso da empresa.   

Assim como o sucesso, o insucesso empresarial, segundo pesquisa de Minello, 

Alves e Scherer (2013), pode ser atribuído, na perspectiva dos empreendedores, ao 

comportamento dos empreendedores antes do fracasso, tais como a arrogância, a onipotência 

e a própria atuação. Essas características acabam distorcendo o poder de percepção de 

realidade do indivíduo, o que impede o empreendedor de ver seus próprios erros e os 

problemas da empresa.  

Ainda segundo Minello e Scherer (2012), o insucesso empresarial tem influências 

sobre o comportamento do empreendedor. Devido a essa experiência de fracasso, o 

empreendedor passa a apresentar um comportamento caracterizado pela dedicação de todo o 

tempo livre para os negócios e pelo empenho na busca de seus objetivos (persistência), 

porém, de maneira focada e sem dispender energia em outras atividades que não estejam 

relacionadas aquilo que foi redefinido para sua vida (comprometimento) (MINELLO; 

SCHERER, 2012). Essas características encontradas nas pesquisa de Minello e Scherer 

também estão no construto de McClelland (1972) e poderiam ter sido melhor trabalhadas se 

detectadas e desenvolvidas anteriormente ao insucesso. 

Não existe um único fator específico ou mais importante que explique o sucesso 

ou o fracasso dos empreendimentos. As características do indivíduo, da organização e do 

ambiente se encontram inter-relacionadas, por isso, é impossível dissociá-las (NAKAHATA; 

TEIXEIRA, 2014). 

Compreender a importância das relações particulares que resultam no sucesso das 

micro e pequenas empresas é importante, principalmente nos países em desenvolvimento, pois 

o crescimento das MPEs é suporte para o crescimento da economia do país como um todo, 

sendo também um componente essencial da renovação urbana e do desenvolvimento da 

comunidade em que está inserida (HONIG, 1998). Nesse contexto há uma necessidade de 
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estudos do comportamento empreendedor como uma das pontas dessa relação que acarreta no 

sucesso das MPEs. 

2.3 Síntese Teórica 

A partir do referencial teórico sobre o Empreendedor, o Empreendedorismo e o 

Comportamento Empreendedor, consideram-se as seguintes definições para nortear este 

estudo: 

 Empreendedorismo: processo direto para se criar uma nova organização 

(GARTNER, 1989). Neste trabalho, o foco foi direcionado para ox empreendedorismo que dá 

origem a novas empresas, a partir da análise de características comportamentais dos 

empreendedores que contribuem para esse surgimento.  

 

 Empreendedor: responsável por realizar o empreendimento, podendo ser 

caracterizado por ter iniciativa e autoridade para realizar mudanças, assumir risco por elas e 

receber lucro. Sua tarefa característica é romper com velhas tradições e criar 

(SCHUMPETER, 1961). O empreendedor a peça central da micro e pequena empresa, 

caracterizado por ser um indivíduo que atua segundo as linhas de inovação, risco, 

oportunidade e criatividade, naturalmente suas características influem na atuação do 

empreendimento e seus aspectos comportamentais são um fator preponderante para o sucesso 

da empresa. 

 

 Comportamento Empreendedor: comportamentos que fazem com que os sujeitos 

apresentem as características ditas como ideais para facilitar a criação e o sucesso de negócios 

em diferentes culturas. 

McClelland et al (1987), a partir da necessidade de realização como motivação-

chave, definiram 13 características comportamentais empreendedoras, as quais são 

competências capazes de facilitar a criação e o sucesso de negócios. Essas características 

foram condensadas em 10 pela UNCTAD (2009): busca de oportunidades e iniciativa; 

persistência; correr riscos calculados; exigência de qualidade e eficiência; comprometimento; 

busca de informações; estabelecimento de metas; planejamento e monitoramento sistemáticos; 

persuasão e rede de contatos e independência e autoconfiança. 
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 Os estudos de McClelland e as CCEs categorizadas pela UNCTAD são 

largamente utilizadas em esferas acadêmicas e empresariais de forma a desenvolver e 

fortalecer essas características, objetivando atingir o sucesso empresarial. 
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3. MÉTODOS DE PESQUISA  

O conhecimento que pode ser definido como científico é resultante de uma 

investigação metódica e sistemática da realidade (MARTINS; THEÓPHILO, 2009), sendo o 

método uma das principais características de uma pesquisa (COLLIS; HUSSEY, 2005). A 

pesquisa permite a aplicação uma teoria para a análise de um problema real, também 

permitindo que se apliquem procedimentos com vistas a esclarecer um problema de pesquisa 

e permitir um maior entendimento do mesmo (COLLIS; HUSSEY, 2005). 

Dessa forma, esta seção descreve os principais procedimentos metodológicos 

utilizados para operacionalizar a investigação das variáveis propostas. Após uma breve 

descrição do tipo de pesquisa realizada, são relatados o processo de amostragem, o 

instrumento utilizado, a coleta e a análise dos dados. 

3.1 Tipologia e natureza da pesquisa 

A pesquisa científica é classificada conforme critérios estabelecidos por diversos 

autores que falam sobre método científico. Sendo assim, segundo os critérios estabelecidos 

por Collis e Hussey (2005), este estudo foi realizado de acordo com o paradigma positivista, 

pois pode ser definido como quantitativo, objetivo, científico e tradicionalista. Já de acordo 

com os critérios de Sampieri, Collado e Lucio (2013), esse pesquisa teve um enfoque 

quantitativo, pois se utilizou da coleta de dados, neste caso através de um questionário, e da 

análise estatística para estabelecer padrões de comportamento. A avaliação quantitativa 

compreende em organizar, sumarizar, caracterizar e interpretar os dados numéricos 

(MARTINS; THEÓPHILO, 2009), procedimentos estes que foram realizados nesta pesquisa. 

De acordo com Sampieri, Collado e Lucio (2013), quanto à tipologia, as pesquisas 

científicas sociais podem ser classificadas como exploratórias, descritivas, correlacionais ou 

explicativas. O presente estudo então foi classificado como descritivo, que é aquele que busca 

dizer como é e como se manifestam determinados fenômenos, pois identificou e analisou o 

perfil socioeconômico/empresarial e as características comportamentais empreendedoras dos 

proprietários de micro e pequenas empresas do setor industrial de beneficiamento de frutos e 

de leite na região do Baixo Jaguaribe – CE.  

Em relação ao recorte temporal, esta pesquisa foi classificada como transversal. 

De acordo com Gil (2010), nas pesquisas transversais o fenômeno é analisado em um 

determinado instante no tempo, como uma espécie de fotografia. Nesses casos, as variáveis 
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são analisadas em um mesmo momento, ou seja, a causa e o efeito de um determinado 

fenômeno são mensurados no mesmo instante. 

3.2 População e amostra 

Devido à proposta do estudo, a de analisar micro e pequenas indústrias de um 

mesmo setor, procurou-se um setor de relevância social e econômica na região a ser 

pesquisada, o Vale do Jaguaribe, no Ceará, mais especificamente a microrregião do Baixo 

Jaguaribe. Assim, foram selecionadas as micro e pequenas indústrias de beneficiamento de 

frutos e laticínios da região do Baixo Jaguaribe, conforme classificação adotada pelo 

SEBRAE (2013b), segundo a qual o Microempreendedor Indvidual (MEI) deve ter um 

faturamento anual até R$ 60 mil, a Microempresa (ME) até R$ 360 mil e a Empresa de 

Pequeno Porte (EPP) até R$ 3,6 milhões. A escolha pela indústria de beneficiamento de frutos 

e laticínios é justificada pelo fato de ela constituir um setor com representatividade social e 

econômica para a região (FIEC, 2014).  

Segundo dados do Ministério do Trabalho na Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS) de 2013, a região do Baixo Jaguaribe possui 923 indústrias. Desse total, 193 

pertencem ao subsetor ‘Alimentos e Bebidas’, onde estão localizadas as indústrias de 

beneficiamento de frutos e laticínios (MTE, 2014).  

Dentro do universo de 193 empresas, não foi possível precisar a população exata 

de indústrias que trabalham diretamente com o beneficiamento de frutos e laticínios, pois não 

há dados de órgãos oficiais que tratem dessa subdivisão. Sendo assim, buscou-se o contato 

junto aos órgãos de apoio institucional a esse tipo de empresa. Foram contactadas a Casa da 

Indústria do Vale do Jaguaribe, órgão ligado à FIEC, responsável pelo suporte às indústrias da 

região e o SEBRAE/CE em unidade localizada em Limoeiro do Norte. Em ambas as 

instituições, a pesquisadora teve acesso ao banco de dados básicos das empresas (CNPJ, 

endereço, telefone e E-mail, quando existente).  

A partir dos dados cedidos pelas instituições consultadas, de forma a atender aos 

objetivos propostos pela pesquisa, foram definidos os critérios para a busca da amostra a ser 

pesquisada. Como forma inicial de seleção, as empresas foram consultadas na base de dados 

SINTEGRA, do Governo do Estado do Ceará, que possui acesso livre ao banco de dados 

cadastrais, mediante apresentação do CNPJ, em que se buscou aquelas que trabalham com o 

beneficiamento de frutos e laticínios, o que foi possível auferir através da Classificação 
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Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). As empresas que apresentaram o código CNAE 

relacionado à área de atividade pesquisada neste trabalho formaram o número inicial de 

empresas a participar, que foram 83.   

Também na base de dados SINTEGRA foi observado, como critério de seleção 

das empresas participantes da pesquisa, seu regime de arrecadação, que leva em consideração 

a receita bruta anual da empresa e pode ser classificada como isenta, ME, EPP e normal. 

Foram consideradas para essa pesquisa as empresas que possuem classificação isenta, ME e 

EPP, nas quais estão inseridas as empresas classificadas como MEI, ME e EPP.  

Cruzando as informações encontradas no SINTEGRA com os dados repassados 

pelos órgãos consultados, o número de empresas que atenderam aos pré-requisitos 

especificados foram 74. Nove empresas foram eliminadas da amostra inicial por não serem 

consideradas micro ou pequenas empresas, o que configura uma amostra não-probabilística e 

por conveniência.  

As empresas, em sua formação, podem ser constituídas por um indivíduo 

(empresa individual ou EIRELI – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada) ou mais 

(sociedade limitada, anônima ou cooperativa) (BRASIL, 2013). Esta pesquisa manteve seu 

foco nos indivíduos constituidores e gerenciadores da empresa, ou seja, os empreendedores, e 

como cada empresa pode ter um ou mais desses indivíduos, apesar de se ter o número inicial 

de empresas que atendem aos pré-requisitos da pesquisa, não é possível definir com exatidão 

qual a população total de proprietários/dirigentes das micro e pequenas empresas do setor 

industrial de beneficiamento de frutos e leite na região do Baixo Jaguaribe – CE.  

Dessa forma, tendo em vista o número de empresas, foi realizada uma pesquisa 

censitária, em que todo ou o maior número da população foi pesquisado. Os censos são 

extremamente úteis, pois proporcionam informações gerais acerca das populações, que são 

indispensáveis em boa parte das investigações sociais (GIL, 2010).  

A tabela 1 apresenta uma revisão dos números referentes à população e à amostra 

pesquisada. 

Tabela 1 – População e amostra pesquisada 

Total de indústrias do Baixo Jaguaribe 923 

Indústrias do subsetor 'Alimentos e Bebidas' 193 

Indústrias de beneficiamento de frutos e laticínios 83 

Micro e pequenas indústrias de beneficiamento de frutos e laticínios 74 

Total de empresas participantes da pesquisa 47 
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Total de questionários respondidos 53 

Fonte: Dados da pesquisa 

Das 74 empresas pertencentes à amostra, 15 não possuíam nenhum tipo de contato 

em funcionamento (E-mails e/ou telefones inexistentes ou que não funcionavam); em outras 

12 o contato realizado não foi retornado (não foi possível agendar visita ou houve recusa a 

participar da pesquisa ou E-mails encaminhados não foram respondidos ou ligações 

telefônicas não foram atendidas). Sendo assim, o número total de empresas participantes da 

pesquisa foram 47, em um total de 53 questionários respondidos.  

3.3 Instrumento e coleta de dados 

A coleta de dados é de fonte primária, o que, segundo Collis e Hussey (2005), 

configura os dados originais coletados diretamente da fonte. Foi feita por meio da aplicação 

de um levantamento, que, segundo Gil (2010), é caracterizado pela interrogação direta das 

pessoas cujo comportamento se deseja conhecer, solicitando informações a um grupo 

significativo de sujeitos. No caso do estudo em questão, foi aplicada uma survey. Ela é 

definida por Creswell (2010) como uma metodologia positivista na qual uma amostra de 

sujeitos é retirada de uma população e estudada para se fazerem inferências sobre algumas 

características, atitudes ou comportamentos dessa população e, em seguida, generalizar os 

resultados.  

 

Com base no que disse Barbie (2005), esta pesquisa se configura como uma 

survey interseccional, pois buscou colher dados do comportamento empreendedor dos 

pequenos empresários do Baixo Jaguaribe em um período específico.  

 

A coleta de dados foi realizada inicialmente através do envio dos questionários via 

E-mail. Os respondentes que não possuiam E-mail ou mesmo que não responderam o 

questionário eletronicamente foram abordados via telefone e questionados pela pesquisadora 

in loco para a aplicação do instrumento de pesquisa.  

 

Foi utilizado, como instrumento de coleta de dados, um questionário estruturado 

composto de duas partes. A inicial, de autoria da pesquisadora, objetivando traçar o perfil 

socioeconômico e empresarial da empresa, foi composto de 12 questões. As perguntas foram 

referentes ao perfil socioeconômico do empresário (gênero, idade, estado civil, local de 

nascimento, grau de instrução, renda mensal), ao perfil empresarial pessoal (carga horária de 
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trabalho semanal, atividade antes de criar a empresa, decisão de abrir a empresa) e à 

caracterização da empresa (tempo de empresa, número de funcionários, controles).  

 

O segundo questionário, autoavaliativo, tratou das características do 

comportamento empreendedor. Têm  55 afirmações e é oriundo da pesquisa de McClelland et 

al (1987). Foi adaptado dos questionários dos trabalhos de Cruz (2013) e Rosa (2013). No 

instrumento, cada característica possui cinco sentenças que descrevem algum tipo de 

comportamento. O respondente é solicitado a relatar a frequência com a qual ele se comporta 

de uma maneira. As afirmações foram medidas através de uma escala Likert de cinco pontos, 

em que 1 = nunca / 2 = raras vezes / 3 = as vezes / 4 = frequentemente / 5 = sempre. 

  

O quadro a seguir exemplifica a divisão das perguntas do questionário 

(apresentado na íntegra no anexo 2) de acordo com a mensuração das seguintes subdivisões 

formadoras do construto Comportamento Empreendedor. 

 

Quadro 4 – Questionário Comportamento Empreendedor. 

BUSCA DE OPORTUNIDADE E INICIATIVA 

Q01 - Eu faço um serviço que precisa ser feito antes dos outros me pedirem. 

Q12 - Eu identifico oportunidades para fazer novas coisas..  

Q23 - Eu faço minhas atividades antes que fique claro que eu devo agir. 

Q34 - Eu tento coisas que são totalmente novas e diferentes das coisas que fiz antes 

Q45 - Eu espero pela orientação de outras pessoas antes de agir 

PERSISTÊNCIA 

Q02 - Quando enfrento um problema difícil, eu gasto muito tempo tentando achar uma solução. 

Q13 - Eu insisto para que as pessoas façam coisas que eu gostaria que elas fizessem. 

Q24 - Quando alguém interfere em algo que estou tentando fazer, eu insisto em fazer mesmo assim 

Q35 - Quando eu enfrento uma grande dificuldade em relação a um trabalho, eu rapidamente mudo de atividade 

e deixo esse trabalho pra lá.. 

Q46 - Eu tento superar, de várias formas, as coisas que se colocam no caminho para atingir os meus objetivos. 

CORRER RISCOS CALCULADOS 

Q03 - Procuro situações em que posso controlar os resultados finais 

Q14 - Levo em consideração a possibilidade das coisas darem certo ou errado antes de agir  

Q25 - Faço coisas que para outras pessoas parecem desafiadoras  

Q36 - Calculo os riscos e avalio as possibilidades antes de fazer alguma coisa 

Q47 - Faço as coisas sempre da mesma maneira para evitar estresse com imprevistos. 

EXIGÊNCIA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA 

Q04 - É importante para mim realizar trabalhos de alta qualidade. 

Q15 - Quando faço meu serviço, ele é mais bem feito do que o daqueles que trabalham comigo..  

Q26 - Quando algo em que eu esteja trabalhando está bom, eu não gasto mais tempo tentando melhorá-la. 

Q37 - Eu procuro modos/ formas de fazer as coisas com menor custo. 

Q48 - Eu uso meu dinheiro da melhor forma possível para atingir um objetivo ou realizar uma tarefa 

COMPROMETIMENTO 

Q05 - Eu me esforço muito para realizar meu trabalho. 

Q16 - Eu trabalho várias horas e faço sacrifícios pessoais para completar as tarefas no prazo. 

Q27 - Eu faço o que for necessário para completar um trabalho. 

Q38 - Quando eu estou fazendo algum serviço, eu me dedico bastante para ter certeza de que ele será bem-feito. 

Q49 - Eu não deixo que o meu trabalho interfira na minha família ou vida pessoal. 

BUSCA DE INFORMAÇÕES 
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Q06 - Quando começo um novo serviço, antes eu reúno bastante informação sobre o assunto. 

Q17 - Eu procuro conselhos de pessoas que conheçam muito os problemas ou tarefas em que eu estou 

trabalhando 

Q28 - Eu faço as minhas atividades sem procurar informações. 

Q39 - Quando eu vou fazer algum serviço, eu faço várias perguntas para ter certeza que eu entendi o que uma 

pessoa quer. 

Q50 - Eu busco diversas fontes para conseguir informações que me ajudem a fazer uma tarefa 

ESTABELECIMENTO DE METAS 

Q07 - Eu gosto de pensar no futuro 

Q18 - Eu tenho um plano claro para a minha vida 

Q29 - Gosto de fazer planos específicos para o futuro 

Q40 - Eu ajo no dia a dia pensando sempre nos meus objetivos de vida  

Q51 - Acho uma perda de tempo me preocupar com o futuro 

PLANEJAMENTO 

Q08 - Eu planejo grandes trabalhos, dividindo-os em trabalhos menores. 

Q19 - Eu penso nas vantagens e desvantagens das diferentes formas de se fazer as coisas 

Q30 - Eu tento pensar em todos os problemas que eu possa encontrar no trabalho e planejo o que devo fazer se 

esses problemas acontecerem 

Q41 - Eu lido com os problemas assim que eles surgem, em lugar de ficar gastando tempo tentando antecipá-

los. 

Q52 - Eu tenho uma abordagem lógica e sistemática das atividades. 

PERSUASÃO E REDE DE CONTATOS 

Q9 - Eu consigo que outros apoiem as minhas recomendações. 

Q20 - Eu convenço os outros com as minhas ideias 

Q31 - Eu procuro especialistas para me ajudarem a atingir os meus objetivos. 

Q42 - Eu busco conhecer pessoas que possam me ajudar a atingir meus objetivos. 

Q53 - Eu não consigo fazer pessoas que tem ideias e opiniões fortes mudem a forma de pensar 

INDEPENDÊNCIA E AUTOCONFIANÇA 

Q10 - Eu me sinto confiante de que terei sucesso em qualquer coisa que eu tente fazer. 

Q21 - Eu mudo de ideia se os outros discordarem firmemente de mim. 

Q32 - Quando tento alguma coisa difícil ou desafiante, eu acredito que terei sucesso. 

Q43 - Eu faço coisas que são arriscadas. 

Q54 - Eu mantenho as minhas decisões mesmo quando os outros discordam de mim. 

Fonte: Cruz (2013); Rosa (2013). 

 

De forma a reduzir os efeitos da desejabilidade social, ou seja, da tendência do 

indivíduo em responder o que ele gostaria/deveria ser, comum em questionários 

autorrespondidos, o que limita a confiabilidade do questionário (CRUZ, 2013), um dos cinco 

itens referente a cada comportamento tem efeito negativo à CCE, sendo subtraído da soma 

dos outros itens. Dessa forma, se o respondente marcar apenas escores altos, um item 

invalidará o que foi revelado pelos demais.  

 

Além dessa estratégia, existem mais 5 itens agrupados nesse questionário como 

‘fator de correção’, que são afirmações que não medem as características diretamente, servem 

apenas para reduzir a pontuação geral como uma espécie de controle, cujo objetivo é diminuir 

ainda mais a desejabilidade social. Quando agregados, esses itens fizeram referência a valores 

que foram subtraídos do escore de cada CCE. Essa forma de controle é utilizada no 
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questionário base de McClelland et al (1987), sendo replicada para todos os outros que 

tomam este por base.  

 

O valor de cada uma das características do comportamento empreendedor é dado 

pelo somatório de quatro itens e pela a subtração do item que tem efeito negativo à 

característica. O valor final de cada uma das características é obtido com a subtração de um 

valor determinado por meio do fator de correção. Poderá ser obtido, para cada uma das 

características, um total de 25 pontos. O indivíduo foi considerado empreendedor se obtiver 

média superior a 15 pontos em cada um dos comportamentos. O método de cálculo do valor 

de cada uma das características comportamentais empreendedoras pode ser observado no 

anexo 1. 

 

Em ambos os questionários foi realizado um pré-teste com um respondente 

retirado da população, proprietário/dirigente de microempresa do setor de beneficiamento de 

frutos e laticínios, escolhido por conveniência, de forma não-probabilística, de forma a 

adaptar o instrumento de pesquisa. O instrumento também foi avaliado por um consultor 

técnico da área de frutos e laticínios que trabalha há mais de 20 anos na região, objetivando 

antecipar as dificuldades a serem encontradas, tais como desistências ao longo do 

preenchimento e interpretações incorretas dos itens (MAY, 2004). Foi identificado um 

público respondente com formação escolar diversificada, e, de forma a tornar o questionário 

mais simples, as perguntas foram adaptadas a uma linguagem mais coloquial.   

 

3.4 Tratamento e análise dos dados  

Os dados primários recolhidos foram organizados e tabulados com a ajuda do 

software Microsoft Excel e exportados para o software Statistiscal Package for the Social 

Science (SPSS), versão 20. Foi efetuado um pré-tratamento dos dados de forma a verificar os 

dados faltantes, respostas em duplicidade e erros de digitação.  

De forma a responder a questão de pesquisa sobre quais os fatores característicos 

comportamentais empreendedores dos proprietários de sucesso das micro e pequenas 

empresas das indústrias de beneficiamento de frutos e leite na região do Baixo Jaguaribe – 

CE, foi utilizada a estatística descritiva e a análise estatística multivariada, em que foi 

efetuada uma análise fatorial exploratória.  
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Na análise descritiva, a partir dos dados coletados, foram realizados cálculos de 

médias, distribuição de frequências e tabelas de referências cruzadas, demostrando-os através 

de tabelas, gráficos e medidas, de forma a descrever as características de um grupo, 

vislumbrando os aspectos ou comportamentos semelhantes e verificando a existência de 

relações entre as variáveis existentes, a fim de alcançar reflexões sobre os dados em questão. 

(GIL, 2010) 

Sobre os dados e informações apuradas, construiu-se uma relação dos aspectos 

mais evidentes e, posteriormente,  um cruzamento entre esses aspectos para a elaboração de 

afirmações sobre os aspectos sócioeconômicos e empresariais dos proprietários/dirigentes das 

indústrias de beneficiamento de frutos e laticínios do Baixo Jaguaribe. Para tal, a utilização do 

software SPSS 20 resultou na formulação de tabelas que evidenciaram um relacionamento 

entre as diversas variáveis do estudo. 

A análise fatorial exploratória, para Hair Jr et al (2006), tem a finalidade de 

condensar as variáveis originais em um conjunto menor de variáveis, chamadas de fatores, 

sem que haja perda de informação significativa. É um procedimento, portanto, de redução da 

dimensão dos dados originais. Dessa forma, é possível observar o tipo de distribuição das 

variáveis, a relação da linearidade entre elas e as medidas aleatórias de erros. Para Field 

(2013), a análise fatorial reduz a quantidade de dados, a partir do agrupamento de variáveis 

inter-relacionadas.  

Sendo assim, a análise do contexto da pesquisa realizada buscou demonstrar os 

fatores mais significativos para a amostra estudada, através da redução de dados e da 

evidenciação das características comportamentais empreendedoras mais presentes para os 

proprietários/dirigentes das indústrias de beneficiamento de frutos e laticínios do Baixo 

Jaguaribe  

Conforme Hair Jr. et al (2006), o pesquisador dificilmente realiza uma análise 

fatorial com menos de 50 observações. Além disso, a quantidade de observações deve ser pelo 

menos cinco vezes maior do que o número de variáveis, quantidades estas alcançadas pela 

pesquisa, com 53 respondentes, para a análise com as médias obtidas de cada respondente 

para as 10 CCEs, perfazendo assim um total de 53 observações, que é em torno de 5 vezes 

mais do que o número de variáveis (10).   

 



58 
 

Foram aplicados testes de confiabilidade dos dados (Alfa de Cronbach), de 

adequação (medida Kaiser-Meyer-Olkin) e de aplicabilidade da Análise Fatorial (teste de 

esfericidade de Bartlett). A Análise Fatorial foi realizada com 10 variáveis e, após a aplicação 

dos testes de confiabilidade, adequação e aplicabilidade, optou-se por retirar três variáveis, e 

aplicar o teste novamente com as sete variáveis restantes, com vistas a encontrar melhores 

resultados, com um poder de explicação maior em menos fatores e em consonância com a 

base teórica pesquisada. 
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4. RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentado os resultados e as análises referentes à pequisa 

realizada, iniciando-se com a análise descritiva dos dados, em que se enfatiza os aspectos 

socioeconômicos e empresariais dos participantes do estudo e também a análise das CCEs e 

suas relações com os aspectos socioempresariais, passando para a análise multivariada, 

através da Análise Fatorial. 

 

4.1 Análise Descritiva – Perfil socioeconômico e empresarial 

 

 

A região do Vale do Jaguaribe é historicamente importante para o estado do 

Ceará, pois tem como base a bacia do Rio Jaguaribe, maior rio do estado (OLIVEIRA, 1976), 

onde podemos encontrar os maiores represamentos de água do estado, os Açudes Orós, 

Banabuiú e Castanhão (DNOCS, 2015). Essa macrorregião cearense se divide em quatro 

microrregiões: Litoral de Aracati, Baixo Jaguaribe, Médio Jaguaribe e Serra do Pereiro. O 

objeto direto de estudo dessa pesquisa é o Baixo Jaguaribe, formado por 10 municípios: 

Palhano, Jaguaruana, Russas, Quixeré, Limoeiro do Norte, Ibicuitinga, Morada Nova, 

Tabuleiro do Norte, São João do Jaguaribe e Alto Santo (IPECE, 2015). Em termos urbanos, 

os principais municípios da região são Limoeiro do Norte, Russas e Morada Nova (FIEC, 

2014). 

 

Tendo como base a oferta de água, várias atividades produtivas se desenvolveram 

nessa microrregião, onde, na indústria, predominam pequenas e médias indústrias de 

transformação ligadas à agricultura e à pecuária, sobretudo ao beneficiamento de frutos e 

laticínios. No setor industrial da região, também é possível visualizar a presença de empresas 

de bens de consumo (calçados e redes), metalmecânicas, cimenteiras, pedreiras e exploração 

de minérios. 

 

Segundo estudo realizado pela FIEC (2014), a região possui potenciais vantagens 

para o desenvolvimento de suas indústrias, tais como os recursos hídricos, a existência de 

possíveis arranjos produtivos locais/regionais, a possibilidades de capacitação técnica (com a 

existência do CENTEC, IFCE, dentre outros) e de bases organizacionais estruturadas. Já os 

grandes obstáculos para o crescimento industrial da região são a baixa produtividade, o uso 

ineficiente de inovações, a baixa qualificação de sua mão de obra, o excesso de burocracia e a 

infraestrutura logística ineficiente.  
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Quanto ao tempo de negócio das empresas, como pode ser observado na tabela 2, 

os empresários pesquisados iniciaram, em geral, há mais de 10 anos, e, por isso, podem ser 

considerados empreendedores estabelecidos, pois já passaram do contexto de novos 

empreendedores (GEM, 2013).  

 

Tabela 2: Tempo de negócio  

Características Frequência % 

Idade da empresa 

  

Menos de 1 ano 3 5,7 

De 1 a 3 anos 5 9,4 

De 3 a 5 anos 10 18,9 

De 5 a 10 anos 11 20,8 

 Mais de 10 anos 24 45,3 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

Por serem, em sua maioria, empresas estabelecidas há mais de 10 anos no 

mercado (45,3%) e ainda manterem o perfil de microempresa, pode-se depreender que em 

grande parte são empresas estagnadas no mercado, o que acontece por motivos diversos e, 

dentre eles, a falta de características comportamentais empreendedoras, o que, segundo Cruz 

(2013), pode levar até à mortalidade da empresa. 

 

Quanto ao perfil socioeconômico do empreendedor do setor industrial de frutos e 

laticínios da região, os empreendedores pesquisados, de ambos os sexos, apresentaram, em 

sua maioria, idade entre 41 e 50 anos, conforme tabela 3. 

 

Tabela 3: Faixa etária dos respondentes  

Características Frequência % 

Idade 

  

Até 20 anos 0 00,0 

De 21 a 30 anos 8 15,1 

De 31 a 40 anos 13 24,5 

De 41 a 50 anos 19 35,8 

 Mais de 51 anos 13 24,5 

Fonte: Dados da pesquisa 

Como a maioria dos negócios pesquisados já tem, pelo menos, 5 anos em 

funcionamento (66,1%), é natural que a faixa etária dos respondentes demonstrasse essa 

relação, pois 60,3% dos respondentes tem pelo menos 31 anos, o que sugere que os 

empresários, em sua maioria, podem ser considerados estabelecidos. No cruzamento entre as 

duas variáveis, demonstrado na tabela 4, evidencia-se essa relação, pois 41,5% dos 

empresários pesquisados tem 31 anos ou mais e iniciaram seu negócio há mais de 10 anos.  
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Tabela 4 – Idade X Anos de início do negócio 

  

Idade do respondente 

Total Entre 21 e 

30 anos 

Entre 31 e 

40 anos 

Entre 41 e 

50 anos 

Mais de 51 

anos 

Há anos a pessoa 

iniciou o negócio 

(em 2015) 

Menos de 1 ano 2 1 0 0 3 

De 1 a 3 anos 1 2 2 0 5 

De 3 a 5 anos 5 4 1 2 12 

De 5 a 10 anos 0 2 6 3 11 

Mais de 10 anos 0 4 10 8 22 

Total 8 13 19 13 53 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Esse resultado congrui com o encontrado pela pesquisa GEM (2013) para o perfil 

brasileiro do empreendedor estabelecido, que em sua maioria (74,6%) tem, pelo menos 35 

anos de idade. O perfil, na região Nordeste, ainda se apresenta com um percentual um pouco 

mais elevado (75,3%). Os dados do SEBRAE (2014b) também congruem com os da pesquisa: 

a faixa etária predominante do número de pessoas com negócio no Brasil no ano de 2012 é a 

de a partir de 30 anos, o que representa 84,8% do total.  

 

Esse alto número é compatível com as mudanças na estrutura etária da sociedade 

brasileira, na qual, com o aumento da expectativa de vida e a diminuição da taxa de 

fecundidade, há o consequente envelhecimento da população, o que faz a idade das pessoas 

economicamente ativas aumentar. No estado do Ceará, essa proporção é mais equilibrada, 

pois do total de donos de negócio no Brasil com até 34 anos, 4% estão no Ceará, e com 35 

anos ou mais, 5% do total. 

 

Em relação ao gênero, com resultados apresentados na figura 1, a maior parte dos 

respondentes é do sexo masculino (71,7%). As mulheres representam apenas 28,3% do total. 

Apesar de, atualmente, várias mulheres em todo o mundo assumirem o papel de principais 

provedoras de suas famílias (UMMAH; GULAPALAN, 2012) e das taxas de propensão ao 

empreendedorismo entre empreendedores iniciais serem praticamente as mesmas para homens 

(17,2%) e mulheres (17,4%) no Brasil (GEM, 2013), o resultado da pesquisa quanto ao 

gênero se alinha mais ao perfil de empreendedores brasileiros já estabelecidos, no qual os 

homens predominam (GEM, 2013). 
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Figura 1 – Gênero  

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto ao sexo, a predominância masculina também se alinha com a pesquisa de 

donos de pequenos negócios realizada pelo SEBRAE (2014b), segundo a qual em 2012, 

último ano considerado na pesquisa, 69% dos donos eram homens, apesar de que, segundo o 

SEBRAE (2014b), há uma tendência à expansão da participação feminina nesse total a longo 

prazo. Esse aumento é compatível com as mudanças observáveis na sociedade brasileira, 

quanto à inserção da mulher no mercado de trabalho, que estão contribuindo para esse 

inserção tais como a diminuição da taxa de fecundidade, a redução dos núcleos familiares, a 

maior urbanização e a maior escolaridade, dentre outros. No setor industrial, que é o 

pesquisado, essa disparidade é inversa: do total de homens donos de negócio, apenas 7% estão 

no setor industrial, contra 20% das mulheres. 

 

Apesar dos aspectos que contribuem para a expansão da participação feminina no 

mercado de trabalho, podemos considerar que a predominância masculina detectada nessa 

pesquisa pode refletir a estrutura social nacional (e nordestina) patriarcal, onde ainda há uma 

visão do homem como principal provedor familiar. 

 

Em relação ao estado civil dos empresários, os resultados na tabela 5 

apresentaram que grande parte são casados ou vivem maritalmente (77,4%), resultado 

semelhante à pesquisa realizada por Vasconcelos (2011) com empreendedores da área 

industrial de confecções em Teresina-PI. Em vários casos, as esposas e maridos tornaram-se 

sócios e empreenderam juntos. Os empreendedores pesquisados são considerados 

estabelecidos, com a grande maioria (66,1%) com participação de, pelo menos, 5 anos no 

mercado. Pode ser considerada natural a estabilidade pessoal dos empreendedores nesse 

aspecto. 

 

72% 

28% 

Masculino

Feminino
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Tabela 5: Estado civil 

  Frequência % 

Estado civil do 

respondente 

Solteiro 12 22,6 

Casado ou vive maritalmente 41 77,4 

Total 53 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto ao local de nascimento, de acordo com figura 2, 96,1% dos 

empreendedores nasceram no estado do Ceará, sendo, em um total de respondentes, 60,4% 

provenientes do interior. O lócus de controle externo do indivíduo, onde está localizado, 

dentre outros fatores, o ambiente em que o indivíduo nasceu e está inserido, pode ter relação 

com o comportamento empreendedor, apesar de pesquisas realizadas por Maciel e Camargo 

(2010) e Olakitan e Ayobami (2011), não apresentarem correlação significativa entre os dois 

construtos.  

 
Figura 2: Local de nascimento 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ainda com relação à origem do empresário, a pesquisa GEM (2013) diverge dos 

resultados encontrados na medida em que apresenta os empreendedores da região Nordeste 

como, em sua maioria, provenientes de outros estados ou que já moraram em outros estados, 

tanto para empreendedores iniciais como para empreendedores já estabelecidos.  

 

A educação representa um papel relevante no desenvolvimento dos 

empreendedores (FILION, 1999). Com relação ao nível de escolaridade dos empreendedores, 

conforme tabela 6, 5,7% possuem o ensino fundamental incompleto, 3,8% possuem o ensino 

fundamental completo, 5,7% possuem o ensino médio incompleto, 49,1% possuem o ensino 

médio completo, 15,1% possuem o ensino superior incompleto e 20,8% possuem o ensino 

superior completo.  

Capital 
36% 

Interior 
60% 

Outros 
estados 

4% 
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Tabela 6: Nível de escolaridade 

  Frequência % 

Grau de 

Instrução 

Ensino Fundamental incompleto 3 5,7 

Ensino Fundamental completo 2 3,8 

Ensino Médio incompleto 3 5,7 

Ensino Médio completo 26 49,1 

Ensino Superior incompleto 8 15,1 

Ensino Superior completo 11 20,8 

Total 53 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em termos comparativos, esta amostra demonstra que o grupo analiado tem um 

perfil bem mais escolarizado do que a média nacional encontrada pela pesquisa GEM (2013), 

pois apresenta 85% dos respondentes com, pelo menos, o ensino médio completo. Na 

pesquisa nacional, tanto empreendedores iniciais (50,9%) quanto empreendedores 

estabelecidos (58,5%) têm, em sua maioria, níveis de escolaridade variando entre nenhuma 

educação formal e ensino médio incompleto.  

 

Essa amostra também demostra perfil de escolaridade maior do que o encontrado 

no Ceará pela pesquisa SEBRAE (2014b) com donos de negócio, nas quais 70% dos 

empresários pesquisados possuíam apenas o ensino fundamental completo ou incompleto, 

mas se aproxima da pesquisa de Vasconcelos (2011), em que 92% da amostra possuía pelo 

menos ensino médio completo. Esse nível de escolaridade destacado pode ser justificado, 

dentre outros fatores, pelo fato de que as principais cidades do Baixo Jaguaribe possuem 

campus das grandes instituições de ensino superior e tecnológicas no Ceará, tais como o IFCE 

em Jaguaruana, Morada Nova, Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, a UFC, em Russas, e 

a UECE, em Limoeiro do Norte.   

 

Em termos proporcionais, como pode ser observado na tabela 7, as mulheres da 

amostra pesquisada possuem um perfil de escolaridade maior do que o dos homens: do total 

de mulheres na pesquisa, 66,6% estão terminando ou já terminaram o ensino superior, 

proporção também encontrada nos estudos do SEBRAE (2014b), o que pode indicar que as 

mulheres da amostra pesquisada buscam mais a educação formal, o que auxilia no 

desenvolvimento da empresa, na detecção de novas oportunidades de empreender e no 

fortalecimento do perfil empreendedor.  
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Tabela 7: Gênero X Grau de instrução 

  

Grau de Instrução 

Tota

l 

Ensino 

fund. 

incompleto 

Ensino 

fund. 

completo 

Ensino 

médio 

incompleto 

Ensino 

médio 

completo 

Ensino 

Superior 

incomple

to 

Ensino 

Superior 

complet

o 

Gênero do 

respondente 

Masculino 3 2 2 22 2 7 38 

Feminino 0 0 1 4 6 4 15 

Total 3 2 3 26 8 11 53 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Entre os respondentes da pesquisa, antes de iniciar sua empresa, 34% trabalhavam 

em outra empresa anteriormente, 32,1% eram autônomos, 18,9% eram estudantes, 11,3% 

eram proprietários de uma outra empresa e 3,8% eram funcionários públicos. Dentre o total de 

respondentes, 25% trabalhavam anteriormente na mesma área de atuação em que montaram 

seu negócio, o que ajuda a desenvolver uma das características comportamentais 

empreendedoras, que é a busca de informações, que envolve a busca e a atualização constante 

de dados e informações sobre o próprio negócio (MCCLELLAND, 1972). Algumas pessoas 

procuram emprego nas empresas das áreas em que há um interesse de se conhecer melhor 

seus processos e depois iniciar um empreendimento no mesmo segmento, afirma Dornelas 

(1999), o que é o caso observado nos empreendedores do Baixo Jaguaribe pesquisados.  

 
Tabela 8: Atividade antes de abrir a empresa 

  

Atividade antes de abrir a empresa 

Estudante Autônomo 
Funcionário 

público 

Funcionário 

privado 

Proprietário 

outra 

empresa 

Total 

Frequência 10 17 2 18 6 53 

% 18,9 32,1 3,8 34,0 11,3 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dentre as motivações para iniciar um novo empreendimento, pode-se destacar a 

necessidade de ocupação e a identificação de uma oportunidade (GEM, 2013). Quanto às 

motivações, conforme figura 5, a amostra apresentou que 52,8% identificaram uma 

oportunidade no ramo de frutos e laticínios e resolveram abrir uma nova empresa, enquanto 

24,5% tiveram necessidade de buscar uma nova ocupação e ainda 22,6% apresentaram 

motivações diversas, tais como sobrevivência, espírito empreendedor, filosofia de vida, 

identificação com empresas da família que atuam na mesma área e busca de melhorar 

rendimento já existente. 
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Figura 3: Motivações para empreender 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Entre as pessoas com grau de instrução maior (ensino médio completo, superior 

incompleto e completo), a maior propensão a empreender está ligada à identificação de 

oportunidade (43,3%), conforme tabela 9, o que pode sugerir que pessoas com maior acesso à 

educação formal, teriam maior acesso à informação e a utilizariam para observar novas 

oportunidades de negócio e tomar a iniciativa de empreender. 

 

Tabela 9: Grau de instrução X Fator de início do negócio 

  

Fator principal para iniciar negócio 

Total Necessidade de 

ocupação 

Identificação de 

oportunidade 
Outra 

Grau de 

Instrução 

Ensino fundamental incompleto 1 2 0 3 

Ensino fundamental completo 0 2 0 2 

Ensino médio incompleto 1 1 1 3 

Ensino médio completo 4 13 9 26 

Ensino superior incompleto 4 3 1 8 

Ensino superior completo 3 7 1 11 

Total 13 28 12 53 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os resultados da amostra pesquisada se alinham ao perfil nacional encontrado 

pela GEM (2013), na qual a maioria dos empreendedores (71,3%) afirmam ter iniciado o seu 

próprio negócio por causa da identificação de uma oportunidade no ramo. A região do Baixo 

Jaguaribe apresentou, a partir da década de 2000, um crescimento significativo tanto na 

participação do Produto Interno Bruto estadual quanto no número de indústrias (IPECE, 2012; 

FIEC, 2014), acompanhando a expansão da economia nacional, o que contribui para a criação 

de oportunidades de investimento no setor industrial, foco dessa pesquisa.  

24% 

53% 

23% Necessidade de
ocupação

Identificação de
oportunidade

Outros
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Apesar disso, o número significativo de outras motivações para o 

empreendedorismo apresentado nessa amostra (22,6%), corrobora com as afirmações de Vale, 

Correia e Reis (2014) de que tão somente os motivos, necessidade e oportunidade, não são 

capazes de explicar todo o processo de motivação empreendedora.  

 

Quanto à carga horária semanal de trabalho exercida pelos empreendedores 

pesquisados, demostrada na tabela 10, para 41,5% deles é de mais de 44 horas. Já 35,8% 

trabalham entre 35 e 44 horas, 9,4% trabalham até 14 horas, 7,5% trabalham entre 15 e 24 

horas e 5,7% entre 25 e 34 horas. O perfil mais destacado no Brasil, segundo o SEBRAE 

(2014b) é o de donos de negócio que trabalham entre 40 a 44 horas semanais, representando 

32%, diferentemente do que apresenta os empresários pesquisados no Baixo Jaguaribe. Mas, 

ainda segundo o SEBRAE (2014b), a proporção dos que trabalham 44 horas ou mais cresce 

no grupo dos empresários homens e não jovens, perfil predominante da amostra pesquisada.  

 

Por serem pequenas empresas, com perfil predominantemente familiar, e, muitas 

vezes, seu local de trabalho é sua moradia, o empresário exerce sozinho diversas funções, 

sendo a empresa dependente de seu trabalho. É natural que ele acabe não tendo uma carga 

horária de trabalho definida, que atue conforme a necessidade da empresa, o que pode se 

estender por mais de 44 horas semanais. 

 
Tabela 10: Carga horária de trabalho semanal 

  Frequência % 

Carga horária 

de trabalho 

semanal 

Até 14 horas 5 9,4 

De 15 a 24 horas 4 7,5 

De 25 A 34 horas 3 5,7 

De 35 a 44 horas 19 35,8 

Mais de 44 horas 22 41,5 

Total 53 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Por fim, em relação à renda média mensal do empreendedor, conforme tabela 11, 

encontrou-se que 7,5% ganham menos de um salário-mínimo; 26,4% ganham entre um e dois; 

34% ganham entre dois e cinco, 22,6% ganham entre cinco e dez e 9,4% ganham entre dez e 

vinte. Por serem empreendimentos, em sua maioria, atuantes há mais de 10 anos no mercado e 

ainda se caracterizarem como micro e pequenas empresas, a remuneração média reflete a 

estagnação delas no mercado. 

 

 

 



68 
 

Tabela 11: Renda Média 

  Frequência % 

Renda média do 

respondente 

menor que 1 salário 4 7,5 

de 1 a 2 salários 14 26,4 

Mais de 2 até 5 salários 18 34,0 

Entre 5 e 10 salários 12 22,6 

Entre 10 e 20 salários 5 9,4 

Total 53 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dessa forma, podemos traçar o perfil socioeconômico dos empreendedores 

pesquisados do seguinte modo: homens, com empresa estabelecida no mercado há mais de 10 

anos, idade entre 41 e 50 anos, cearenses, casados, com ensino médio completo, que eram 

funcionários de outra empresa e identificaram uma oportunidade para investir no setor, 

trabalham mais de 44 horas semanais e ganham entre dois e cinco salários-mínimos.  

 

Comparando com o perfil do empreendedor nacional obtido pela pesquisa GEM 

(2013) nas categorias idade, sexo, grau de escolaridade, renda familiar e origem observa-se 

que a amostra pesquisada difere por serem empreendedores mais velhos, mais escolarizados e 

com renda menor do que os nacionais. Na segmentação por região, o Nordeste, onde está 

localizado o Baixo Jaguaribe, região pesquisada, apresenta o mesmo perfil em relação ao 

Brasil, diferenciando-se tão somente nas concentrações das taxas, já que o perfil do País 

apresenta taxas mais equilibradas, principalmente com relação ao gênero e ao grau de 

escolaridade. 

  

Em relação ao perfil empresarial dos empreendedores pesquisados, quanto ao 

número de funcionários nas empresas, de acordo com tabela 12, 30% delas têm até três 

funcionários, 26,4% possuem entre cinco e dez funcionários, 17% tem entre dez a vinte 

funcionários, 15,1% possuem entre três a cinco funcionários e 11,3% tem mais de vinte 

funcionários. Com isso, observa-se que todas as empresas se encaixam na classificação de 

micro e pequena empresa industrial adotada pelo SEBRAE (2015), em que se considera como 

tal aquela que possui entre 0 e 99 pessoas ocupadas. 

 

Tabela 12: Número de funcionários 

  

Número de funcionários 

Até 3 

funcionários 

De 3 a 5 

funcionários 

De 5 a 10 

funcionários 

De 10 a 20 

funcionários 

Mais de 20 

funcionários 
Total 

Frequência 16 8 14 9 6 53 

% 30,2 15,1 26,4 17,0 11,3 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Na maioria das vezes essas empresas utilizam como mão de obra membros da 

própria família. Na área pesquisada, grande parte das empresas pesquisadas ainda trabalham 

artesanalmente, embalando mercadorias manualmente, o que requer o maior emprego de mão-

de-obra. Foi observado que, nessas empresas, alguns funcionários trabalham sem 

formalização trabalhista. 

 

Além disso, foi questionado se a empresa realizava algum controle administrativo 

básico e, se afirmativo, que tipos de controle eram realizados dentre as opções ofertadas 

(compras, financeiro, vendas, preço, folha de pagamento, estoque e custos). Os controles 

foram encontrados na grande maioria das empresas pesquisadas. Apenas três empreendedores 

afirmaram que suas empresas não realizavam nenhum tipo de controle (5,7%). Dentre aqueles 

que responderam positivamente, 25% realizam todos os controles especificados no 

questionário. Empresas de qualquer porte devem realizar os controles básicos de gestão, 

porém nas MPE esses controles são ainda mais necessários, pois, por se trabalhar em um 

ambiente mais escasso de recursos (DOLABELA, 1999), eles tornam-se um fator importante 

para otimizá-los. 

  

Assim, podemos traçar o perfil empresarial da amostra pesquisada como empresas 

estabelecidas no mercado há mais de 10 anos, com um pequeno número de funcionários e que 

realizam pelo menos algum tipo de controle administrativo básico em seus negócios. 

 

4.2 Análise Descritiva – Características comportamentais empreendedoras 

 

Para avaliar o comportamento empreendedor, utilizou-se o questionário baseado 

nos trabalhos de Cruz (2013) e Rosa (2013), oriundos da pesquisa de McClelland et al (1987), 

detalhado na seção 3.3. As análises foram realizadas com o cálculo do modelo de McClelland, 

com as CCEs agrupadas de acordo com o referencial teórico de McClelland (1972) e da 

UNCTAD (2009) e cruzando as CCEs com os aspectos socioeconômicos e empresariais da 

amostra pesquisada. 

 

4.2.1 CCEs com o cálculo do modelo de McClelland 

 

Os resultados apresentados nesta seção se referem às médias gerais para todos os 

respondentes de cada uma das 10 características do comportamento empreendedor avaliadas, 

encontradas através do cálculo da média de cada CCE para cada respondente através da folha 
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de cálculo dos escores do questionário de identificação de características do comportamento 

empreendedor, detalhada no anexo 1. 

 

A tabela 13 apresenta os resultados das médias das CCEs de todos os 

respondentes quanto aos valores de média, desvio padrão, coeficiente de variação, pontuação 

mínima e pontuação máxima atingida. Nas tabelas, as CCEs estão identificadas da seguinte 

forma: BOI – Busca de Oportunidade e Iniciativa; CRC – Correr Riscos Calculados; EQE – 

Exigência de Qualidade e Eficiência; COM – Comprometimento; BI – Busca de Informações; 

EM – Estabelecimento de Metas; PLA – Planejamento; PRC – Persuasão e Rede de Contatos; 

IA – Independência e Autoconfiança; PER – Persistência. 

 

Tabela 13: Análise descritiva das CCEs 

 

Média Desvio-padrão Coef. Variação Mínimo Máximo 

BOI 18,5094 3,09231 0,17 13,00 24,00 

CRC 17,9057 3,21214 0,18 8,00 22,00 

EQE 20,0189 2,88558 0,14 14,00 24,00 

COM 20,5094 2,99116 0,15 13,00 25,00 

BI 19,7358 3,39769 0,17 13,00 25,00 

EM 21,4151 3,82519 0,18 12,00 25,00 

PLA 17,3019 2,91933 0,17 11,00 21,00 

PRC 18,0000 2,75262 0,15 12,00 22,00 

IA 14,4906 3,21429 0,22 8,00 23,00 

PER 18,4151 2,56030 0,14 15,00 23,00 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em um total de 25 pontos possíveis, as características dos participantes 

permaneceram com médias entre 14,49 e 21,41, com uma variação pontual de 6,92. Essa 

variação se deu principalmente pelo índice da característica Independência e Autoconfiança 

(IA) (M= 14,49, D=3,21 e CV= 0,22), que apresentou a menor média e a maior variação entre 

as pontuações mínima e máxima dentre as demais. Apesar disso, o coeficiente de variação, 

índice que mede a relação entre o desvio padrão e a média, ou seja, qual a proporção em que 

os casos se afastam da média, se mostrou baixo, com grande parte menor do que 0,20. 

 

Para McClelland et al (1987), o indivíduo empreendedor é aquele cuja pontuação 

atinge pelo menos quinze pontos. O perfil dos empresários pesquisados, de acordo com a 

mensuração desenvolvida por McClelland et al (1987), aponta um nível satisfatório de 

desenvolvimento das CCEs, pois, excetuando-se a característica Independência e 

Autoconfiança, a média dos respondentes foi superior a quinze.  
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O comportamento empreendedor é uma das características que contribuem para o 

sucesso da micro e pequena empresa (SEBRAE, 2005). Ao constatar que grande parte da 

amostra pesquisada está a mais de 5 anos no mercado (66,1%), levando em consideração o 

fator sobrevivência como sucesso, a presença de um nível satisfatório de desenvolvimento das 

CCEs é um dos elementos que podem explicar o sucesso dessas empresas. 

 

As características que apresentaram médias destacadamente elevadas foram: 

Estabelecimento de Metas (EM), com média 21,41, que está ligada a traçar objetivos claros 

para a empresa em curto e longo prazo; Comprometimento (COM), com 20,50, que está 

ligada a assumir responsabilidades e realizar sacrifícios pessoais para atingir uma meta e 

Exigência de Qualidade e Eficiência (EQE), com média 20,01, que está ligada à disposição do 

indivíduo para fazer mais e melhor, buscando a melhoria contínua de seu negócio. 

  

 Essas características estão relacionadas à autopercepção de organização e 

capacidade de execução com excelência das atividades que o empreendedor se propõe a 

realizar, aspectos ligados a ações individuais do empreendedor frente as suas tarefas. As altas 

médias encontradas nessas três variáveis podem indicar que os sujeitos pesquisados têm por 

foco principal em suas empresas a entrega de um produto de qualidade, comprometidos com 

as metas que os levem a tal fim.  

 

A média destacadamente mais baixa, da característica Independência e 

Autoconfiança (14,49), está ligada a agir e manter a confiança no sucesso e na sua própria 

capacidade ante as outros pessoas, apresentada em menor intensidade do que os demais. 

 

Por serem empreendedores de perfil acima de 31 anos de idade (60,3%), com 

negócios consolidados em suas áreas por terem em maioria mais de cinco anos de atuação em 

seus mercados e exercerem em sua grande maioria alguns dos controles básicos de uma micro 

e pequena empresa (94,7%), o empreendedor pode não precisar demonstrar mais tanta 

independência e autoconfiança como no começo do negócio e podendo assim contar com 

outras pessoas nas quais possa confiar para desenvolver atividades.  

 

Duas das características mais destacadas estão ligadas ao grupo de Realização 

(EQE) e COM) e ao grupo de Planejamento (EM), que também foram os grupos com as 

médias mais destacadas para essa amostra. A característica de menor média (IA) está 
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localizada no grupo de Poder, que também atingiu a menor média dentre os pesquisados. 

Estes grupos serão detalhados na seção seguinte. 

 

4.2.2 Análise das CCEs em grupo 

 

As CCEs podem ser agrupadas de acordo com a Teoria das Necessidades de 

McClelland (1972) em três grupos: Realização, onde estão inseridas as características “Busca 

de Oportunidade e Iniciativa”, “Persistência”, “Correr Riscos Calculados”, ‘Exigência de 

Qualidade e Eficiência” e “Comprometimento”; Planejamento, onde estão inseridas as 

características “Busca de Informações”, “Estabelecimento de Metas” e “Planejamento e 

Monitoramento Sistemáticos”; Poder, onde estão inseridas as características “Persuasão e 

Rede de Contatos” e “Independência e Autoconfiança”. 

 

A tabela 14 demonstra as médias gerais para cada um dos grupos pesquisados. 

 
Tabela 14: Média geral grupos CCEs 
  Média 

Grupos CCEs 

Realização 19,07 

Planejamento 19,48 

Poder 16,24 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A maior média obtida foi a do grupo de Planejamento, com 19,48, seguido do 

grupo de Realização, com 19,07 e Poder, com 16,24. Todos os grupos atingiram uma média 

que caracteriza os respondentes como empreendedores, segundo McClelland et al (1987).  

 

O destaque do grupo Planejamento na indústria de beneficiamento de frutos e 

laticínios do Baixo Jaguaribe pode ser caracterizado pelo alto nível de escolaridade dos 

empreendedores, pois a educação representa um papel relevante no desenvolvimento dos 

empreendedores (FILION, 1999). Com maiores graus de escolaridade e de informação, os 

empreendedores utilizam-se de ferramentas de gestão que facilitam o planejamento, o que se 

evidenciou também pela presença dos controles de gestão em suas empresas.  

 

A necessidade de realização é a primeira identificada entre os empreendedores 

bem-sucedidos e constitui um fator impulsionador a criação de um novo empreendimento 

(DOLABELA, 1999). Sendo assim, o grupo de Realização, que está ligado à Necessidade de 

Realização, que segundo McClelland (1972) é a base para o empreendedorismo, pode ter seu 

destaque justificado pelo tempo em que as empresas pesquisadas estão inseridas no mercado, 
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já que, em sua maioria (66,1%), estão inseridas há mais de 5 anos, e, considerando esse fator 

como indicador de sucesso das MPEs, os empreendedores que possuem esse bom índice de 

Realização podem ser considerados bem-sucedidos. 

 

Outros fatores que podem levar ao destaque do índice de grupo de Realização são 

a dedicação dos empreendedores, que em sua maioria trabalham mais de 44 horas semanais 

para assegurar a realização de seus objetivos e a ação empreendedora, pois em sua maioria 

resolveram empreender por visualizar uma oportunidade no mercado, impulsionados pela 

necessidade de realização.  

 

Já em relação à média mais baixa, apresentada pelo grupo Poder, ela pode ser 

atribuída aos altos índices do grupo Planejamento, considerando que pessoas que planejam 

mais precisam de menos persistência para atingir seus objetivos. Outro fator que pode 

contribuir para é o fato de serem empreendedores com idade acima de 31 anos em sua maioria 

e com negócios já estabilizados no mercado, e, por isso, não há uma grande necessidade de 

exercer liderança, persuadir outros sobre suas ideias ou mesmo demonstrar uma autoconfiança 

tão grande quanto no início do negócio. 

 

A tabela 15 apresenta os resultados gerais dos respondentes para o constructo de 

McClelland (1972) também quanto aos valores de média, desvio padrão, coeficiente de 

variação, pontuação mínima e pontuação máxima atingida. As médias consideradas para a 

análise em questão já foram calculadas de acordo com a folha de cálculo de McClelland et al 

(1987), disposta nos anexos e detalhada também na seção 3.3, em consideração para o item de 

efeito negativo à característica e o cálculo do fator de correção. 

 
Tabela 15: Média geral das CCEs  

Média Desvio-padrão Coef. Variação Mínimo Máximo 

18,2321 1,82544 0,10 14,20 20,90 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na média geral, os empreendedores analisados obtiveram 18,23, índice em que o 

indivíduo já pode ser considerado empreendedor segundo McClelland et al (1987). O 

coeficiente de variação também se mostrou aceitável, com 0,10. Do total da amostra 

analisada, apenas quatro pessoas não obtiveram média geral superior a 15 pontos, situação em 

que não poderiam ser considerados indivíduos empreendedores. Nenhum atingiu a pontuação 

máxima de 25 pontos, que para essa amostra ficou em 20,90.  
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4.2.3 CCEs e aspectos socioeconômicos/empresariais  

 

Para a comparação entre as CCEs e os aspectos socioempresariais dos 

respondentes da pesquisa, foram analisadas tabelas comparativas entre as medianas obtidas 

dos sujeitos através do cálculo do modelo de McClelland para cada CCE e os aspectos 

socioempresariais levados em consideração para esta análise (tempo de empresa, gênero, 

idade do respondente, grau de instrução e motivação para empreender). A mediana foi 

escolhida por ser uma medida não tão sensível aos outliers quanto a média. Para efeito de 

análise, foram consideradas como destacadas as medianas iguais ou acima de 20, num total 

possível de 25, e satisfatórias as medianas entre 15, mínimo para ser considerado 

empreendedor por McClelland et al (1987) e 19.  

 

Através da tabela 16, pode-se perceber que, com relação ao tempo em que a 

empresa está em funcionamento, aqueles que possuem menos de um ano se destacam nas 

variáveis BI e EM, o que pode se justificar na medida em que a busca de informações sobre a 

atuação no setor é essencial para o sucesso da empresa, já que ela está no início de sua 

atuação e ainda não possui processos e atividades plenamente estruturadas. O estabelecimento 

de metas também é um fator importante nesse início para que o empreendedor consiga 

clarificar como atingirá seus objetivos. As duas CCEs estão ligadas ao grupo de 

Planejamento. Já a mediana de menor valor foi a que está ligada à variável IA, que se refere à 

Independência e Autoconfiança, que são características que podem não estar plenamente 

desenvolvidas em empreendedores em estágio inicial, já que estão ligadas à confiança no 

sucesso e em sua própria capacidade.  

 
Tabela 16: Tempo de empresa X Medianas CCEs 

 
Tempo de Empresa 

  

Menos de 1 

ano 
De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos De 5 a 10 anos 

Mais de 10 

anos 

BOI 19 19 19 21 18 

PER 18 20 17 17 21 

CRC 17 22 18 20 18 

EQE 16 21 19 21 21 

COM 18 21 22 21 21 

BI 24 22 17 21 20 

EM 25 22 19 23 24 

PLA 18 17 16 19 18 

PRC 18 21 15 18 19 

IA 12 13 14 13 15 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Para os que possuem entre um a três anos de atividade, as variáveis CRC, EQE e 

PRC se destacam. Como a empresa já passou de um período introdutório, é possível a partir 

de então assumir desafios e se arriscar, mas analisando as chances de sucesso e fracasso, que é 

o que a CCE Correr Riscos Calculados indica. Além disso, a GEM (2013) indica que, na 

região Nordeste, os empreendedores têm maior propensão ao risco se comparado a outras 

regiões. As atividades da empresa estarão permeadas pela Exigência de Qualidade e 

Eficiência, caracterizadas pela busca da melhoria contínua do seu negócio e pelo 

desenvolvimento de padrões de qualidade para os seus produtos, variável destacada também 

nos empresários com mais de cinco anos de atuação, pois é uma importante característica 

empreendedora para manter sempre o alto padrão do que é ofertado pela empresa. Ambas as 

características estão dentro do grupo de Realização. Já a variável PRC está ligada à persuasão 

e ao poder de influência de pessoas-chave para atingir os objetivos do negócio, importante 

fator para as empresas que ainda estão em estágio inicial no mercado mas que buscam 

crescimento e expansão. 

 

Os empreendedores que estão em atividade com suas empresas entre três e cinco 

anos se destacaram apenas na característica Comprometimento, que está ligada a sacrifícios 

pessoais e responsabilidades para com as necessidades da empresa. Já aqueles com atuação no 

mercado há mais de 5 anos mantiveram medianas destacadas na maior parte das CCEs, o que 

pode sugerir que, com o passar do tempo, essas características vão se apresentando no 

empreendedor com maior intensidade do que no início do negócio.   

 

Quanto ao gênero, em relação as CCEs, conforme demonstrado na tabela 17, os 

homens apresentaram medianas destacadas nas características BOI e CRC, pertencentes ao 

grupo de Realização. Isso sugere que os homens da amostra pesquisada estão sempre 

buscando novas oportunidades e desafios dentro da empresa, o que pode ter como resultado o 

incremento de novas áreas de atuação, o desenvolvimento de novos produtos, a busca de 

novas formas de investimento, dentre outros, analisando sempre o risco e as possibilidades de 

sucesso. Para as outras características, as medianas se apresentam iguais ou com índices 

satisfatórios para ambos os sexos.  

 
Tabela 17: Gênero X Medianas CCEs 

 
Gênero 

  masculino Feminino 

BOI 20 18 

PER 18 18 

CRC 19 17 
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EQE 21 21 

COM 21 21 

BI 20 20 

EM 23 23 

PLA 19 18 

PRC 19 18 

IA 14 14 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como pode ser percebido na tabela 18, quanto à idade dos respondentes e sua 

relação com as CCEs pesquisadas, os jovens com idade entre 21 e 30 anos apresentaram 

medianas destacadas nas características BI e EM, que são as mesmas em que destacaram os 

empreendedores que possuem negócios com tempo de mercado inferior a uma ano, o que 

pode sugerir que os empresários desses empreendimentos estão inseridos no grupo daqueles 

que possuem entre 21 e 30 anos.  

 
Tabela 18: Idade X Medianas CCEs 

 
Idade 

  De 21 a 30 anos De 31 a 40 anos De 41 a 50 anos 
Mais de 51 

anos 

BOI 18 20 20 16 

PER 18 19 20 16 

CRC 17 18 20 15 

EQE 18 22 21 21 

COM 18 22 21 20 

BI 23 19 21 19 

EM 24 23 22 23 

PLA 18 19 19 16 

PRC 17 20 19 19 

IA 14 14 14 16 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com relação às demais faixas etárias, observou-se que entre 31 e 50 anos 

apresentaram-se medianas destacadas, enquanto no grupo de empreendedores com mais de 50 

anos essas medianas declinaram, com exceção da característica IA, que assim como nas 

empresas com mais de 10 anos de mercado, também se mostrou maior do que nos demais 

grupos. Isso pode indicar que Independência e Autoconfiança é uma característica 

comportamental que se desenvolve a medida e não declinam com o tempo. 

 

Com relação à maioria das CCEs, com exceção da característica IA, podemos 

presumir que elas apresentam um ciclo de vida de acordo com a idade do empreendedor, 

atingindo o auge nas idades entre 31 e 50 anos e declinando a partir disso.  
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A tabela 19 apresenta a relação entre as medianas das CCEs e o grau de instrução 

dos sujeitos pesquisados. Os respondentes que possuem o ensino fundamental completo se 

destacaram em grande parte das CCEs, obtendo medianas destacadas dos demais em seis 

variáveis. Ademais, o cruzamento entre esses aspectos não evidenciou nenhuma relação 

significativa a ser explicitada. 

 

Tabela 19: Grau de Instrução X Medianas CCEs 

 
Grau de Instrução 

  

Ensino 

fundamental 

incompleto 

Ensino 

fundamental 

completo 

Ensino 

médio 

incompleto 

Ensino 

médio 

completo 

Ensino 

superior 

incompleto 

Ensino 

superior 

completo 

BOI 21 20 19 19 20 18 

PER 17 17 16 19 17 19 

CRC 20 20 17 17 20 18 

EQE 21 22 22 21 21 22 

COM 21 18 21 21 21 22 

BI 20 24 22 21 20 19 

EM 23 24 23 23 21 22 

PLA 19 19 17 18 19 16 

PRC 16 19 20 19 18 17 

IA 13 17 16 13 14 14 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Por fim, apresenta-se, na tabela 20, os indivíduos que têm por motivação a 

identificação de oportunidades existentes, que possuem todas as medianas com índices 

considerados satisfatórios em comparação àqueles que empreendem por necessidade de 

ocupação. 

 

Tabela 20: Motivação X Medianas CCEs 

 
Motivação 

 

Necessidade de 

ocupação 

Identificação de 

oportunidade 

BOI 19 20 

PER 16 18 

CRC 18 19 

EQE 21 22 

COM 21 21 

BI 17 21 

EM 21 24 

PLA 17 19 

PRC 18 18 

IA 13 14 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Diferentemente do que se pode presumir da região Nordeste, a qual, por não ser 

uma das regiões com o maior desenvolvimento econômico do país, os empreendedores teriam 

por motivação maior a necessidade de ocupação (GEM, 2013), a pesquisa na região do Baixo 
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Jaguaribe demonstra que, além da maioria dos empreendedores pesquisados ter buscado abrir 

uma nova empresa por identificar oportunidades de investimento, eles possuem características 

comportamentais desenvolvidas para este fim.  

 

Dessa forma, nas relações entre as CCEs e os aspectos socioempresariais 

considerados, pode-se inferir que as Características Comportamentais Empreendedoras podem 

se encontrar mais ou menos desenvolvidas de acordo com a idade do empreendedor e o tempo 

em que sua empresa está inserida no mercado. Lopes Junior e Souza (2005) afirmam que o 

empreendedorismo pode ser considerado um comportamento em caráter transitório, e não 

sendo tão somente um conjunto de características que alguns indivíduos possuem, mas um 

estado que pode mudar, frente à realidade na qual se encontra o indivíduo em questão, o que 

sugere que as CCEs podem ter um ciclo de vida, manifestando-se de acordo com a idade e o 

tempo da empresa. 

 

Essas características se apresentam mais acentuadamente nos indivíduos que 

buscam empreender por terem identifcado uma oportunidade no mercado e não demonstraram 

nenhum padrão com relação à escolaridade. 

 

4.3 Análise Multivariada – Análise Fatorial 

 

Para a realização da Análise Fatorial Exploratória, foram levadas em consideração 

as médias de cada respondente para as 10 características comportamentais empreendedoras da 

teoria, obtidas pelo cálculo do modelo de McClelland, com exceção da variável ‘Fator de 

Correção’ por ser utilizada apenas para diminuição da autoaceitabilidade possível em 

questionários autorrespondido. 

 

4.3.1 Tentativa com todas as CCEs  

 

A partir da teoria especificada, considerou-se, inicialmente, 10 características 

comportamentais empreendedoras que poderiam ser manifestadas pelos empresários como 

medida para o definir como empreendedor. Na análise fatorial, os fatores foram produzidos 

pela técnica dos componentes principais. 
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A confiabilidade dos dados foi medida através do Alfa de Cronbach. O resultado 

foi de 0,794. O mínimo aceito está entre 0,60 a 0,70, mas pode chegar até 1 (HAIR JR et al, 

2006), por isso, o valor encontrado indica uma boa fiabilidade. A tabela 21, que apresenta os 

testes de adequação, demostra que o teste de esfericidade de Bartlett apresentou resultado zero 

para o nível de significância, valor este inferior a 0,05, máximo aceitável, o que rejeita a 

hipótese nula de que a matriz de correlações seja a matriz identidade, indicando dessa forma 

que as correlações entre os itens foram suficientes para suportar o uso da Análise Fatorial.  

 

O teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que demonstra se a amostra é adequada 

para a aplicação da análise fatorial, obteve resultado 0,581, com variação aceitável entre 0,5 e 

1, índice então aceitável (HAIR JR et al, 2006).  

  
Tabela 21: KMO e Teste de Esfericidade de Bartlett para 10 variáveis 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)  0,581 

Teste de Esfercidade de Bartlett Qui-quadrado aprox. 269,243 

 

Graus de Liberdade 45 

 

Nível de Significância 0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O valor do teste de esfericidade indica a possibilidade de aplicação da análise 

fatorial nas variáveis, mas, apesar de ser aceitável, o valor 0,581 para a medida de adequação 

da amostra é considerado baixo. Dessa forma, analisou-se a matriz anti-imagem, demonstrada 

na tabela 22, que, de acordo com os cálculos, em sua diagonal da tabela inferior apresenta os 

índices KMO para cada uma das variáveis analisadas, de forma a selecionar aquelas que 

ficariam de fora da análise. Os valores inferiores a 0,5 são considerados inadequados para 

análise e indicam variáveis que podem ser retiradas. Seguindo esse critério, foram retiradas as 

variáveis PER, IA E COM para que se efetue uma nova análise, por apresentarem os menores 

valores. 

 
Tabela 22 – Matriz Anti-imagem para 10 variáveis  

 

BOI PER CRC EQE COM BI EM PLA PRC IA 

Covariância 

Anti-imagem 

BOI ,328 -,002 -,044 ,088 -,098 -,029 ,077 -,126 ,063 ,082 

PER -,002 ,536 ,051 -,028 -,198 ,064 -,049 ,049 -,073 -,226 

CRC -,044 ,051 ,402 -,135 ,037 -,172 ,103 -,068 -,089 ,014 

EQE ,088 -,028 -,135 ,356 -,157 ,094 -,067 -,036 ,044 ,003 

COM -,098 -,198 ,037 -,157 ,289 -,052 ,084 -,016 -,057 ,152 

BI -,029 ,064 -,172 ,094 -,052 ,556 -,132 ,058 -,052 -,157 

EM ,077 -,049 ,103 -,067 ,084 -,132 ,213 -,112 -,120 ,125 

PLA -,126 ,049 -,068 -,036 -,016 ,058 -,112 ,125 -,006 -,120 
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PRC ,063 -,073 -,089 ,044 -,057 -,052 -,120 -,006 ,545 ,034 

IA ,082 -,226 ,014 ,003 ,152 -,157 ,125 -,120 ,034 ,359 

Correlação 

Anti-imagem 

BOI ,598
a
 -,004 -,121 ,259 -,319 -,067 ,289 -,625 ,150 ,239 

PER -,004 ,412
a
 ,110 -,063 -,503 ,117 -,144 ,191 -,135 -,516 

CRC -,121 ,110 ,724
a
 -,357 ,108 -,365 ,350 -,302 -,191 ,038 

EQE ,259 -,063 -,357 ,712
a
 -,489 ,212 -,241 -,171 ,099 ,009 

COM -,319 -,503 ,108 -,489 ,495
a
 -,131 ,338 -,082 -,144 ,472 

BI -,067 ,117 -,365 ,212 -,131 ,612
a
 -,383 ,220 -,094 -,351 

EM ,289 -,144 ,350 -,241 ,338 -,383 ,511
a
 -,688 -,353 ,450 

PLA -,625 ,191 -,302 -,171 -,082 ,220 -,688 ,608
a
 -,022 -,568 

PRC ,150 -,135 -,191 ,099 -,144 -,094 -,353 -,022 ,804
a
 ,077 

IA ,239 -,516 ,038 ,009 ,472 -,351 ,450 -,568 ,077 ,320
a
 

Fonte: Dados da pesquisa – output do SPSS vs. 20 

 

Seguindo a análise com 10 variáveis, a tabela 23 apresenta as comunalidades, que 

são as estimativas de variância em comum entre as variáveis representadas pelos fatores 

obtidos (HAIR JR et al, 2006). Com exceção da variável BI, que apresentou um índice de 

comunalidade ruim (0,575), todas as outras apresentaram valores acima de 0,70, o que é 

considerado um bom poder de explicação e interação entre as variáveis.  

 

Tabela 23: Comunalidades para 10 variáveis 

  

Inicial Extração 

BOI  1,000 ,798 

PER  1,000 ,925 

CRC  1,000 ,712 

EQE  1,000 ,706 

COM  1,000 ,859 

BI  1,000 ,575 

EM  1,000 ,823 

PLA  1,000 ,856 

PRC  1,000 ,763 

IA  1,000 ,902 

Fonte: Dados da pesquisa – output do SPSS vs. 20 

 

Quanto ao número de fatores a serem extraídos, Hair Jr et al (2006) afirmam que 

devem ser utilizados vários critérios que levem em consideração o poder de explicação de um 

pequeno conjunto de variáveis de forma a representar adequadamente o todo, tomando por 

base a fundamentação conceitual. Dentre eles, podemos salientar o critério do autovalor, que 

considera que valores maiores que 1, obtidos para esse índice, considerados significantes; o 

critério do percentual de variância, que garante um percentual cumulativo de cada variável de 

forma a explicar satisfatoriamente a variância total, em que as ciências sociais consideram-se 
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um mínimo de 60%; o critério da análise do gráfico screee, através do qual se observa a 

escala dos autovalores para cada fator, de forma a identificar uma inclinação que diferencie os 

fatores a serem extraídos e o critério a priori, em que realiza-se uma análise conceitual de 

critérios para saber se há fatores pré-deterninados a se extrair.   

 

Na tabela 24, apresentam-se os autovalores e o percentual de explicação de cada 

variável. Quatro variáveis apresentaram o eigenvalue superior a 1, e elas explicam 79,19% do 

total da variância dos dados originais, o que supera o mínimo exigido de 60% da variância 

total.  

 

Tabela 24: Total da variância explicada para 10 variáveis 

Componentes 

 

Autovalores Iniciais  

Soma da Extração das 

Cargas ao quadrado 

Soma das Rotações das 

cargas ao quadrado 

 

 

Total 

% da 

Variância 

Cumulativo 

%  Total 

% da 

Variância 

Cumulativo 

% Total 

% da 

Variância 

Cumulativo 

% 

1  3,782 37,822 37,822  3,782 37,822 37,822 2,470 24,698 24,698 

2  1,901 19,015 56,837  1,901 19,015 56,837 2,241 22,407 47,105 

3  1,134 11,340 68,178  1,134 11,340 68,178 1,621 16,207 63,312 

4  1,102 11,017 79,194  1,102 11,017 79,194 1,588 15,882 79,194 

Fonte: Dados da pesquisa – output do SPSS vs. 20 

 

Na busca por melhores resultados, com um poder de explicação maior em menos 

fatores e em consonância com a base teórica pesquisada, foi realizada uma nova análise 

fatorial, descrita na seção 4.3.2.   

 

4.3.2 Tentativa com 7 CCEs  

 

Após a retirada das variáveis PER, IA e COM procedeu-se uma nova tentativa, 

dessa vez com 7 variáveis. Com a retirada das 3 variáveis, observou-se uma melhora nos 

resultados do teste KMO, em que se obteve o índice, 0,692, que já é considerado médio. O 

teste de esfericidade de Bartlett continua dando suporte para o uso da Análise Fatorial, 

apresentando nível de significância menor que 0,05.  

 

Tabela 25: KMO e Teste de Esfericidade de Bartlett para 7 variáveis 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)  0,692 

Teste de Esfercidade de Bartlett Qui-quadrado aprox. 167,239 

 

Graus de Liberdade 21 

 

Nível de Significância 0 

Fonte: Dados da pesquisa 
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As medidas de adequação da amostra para cada variável se mantiveram com 

valores acima de 0,5, continuando adequadas para a análise (BOI 0,647; CRC 0,713; EQE 

0,803; PLA 0,677; EM 0,596; PRC 0,827 e BI 0,686). As comunalidades tiveram seu valor 

diminuído em comparação com a análise com 10 CCEs. Dois índices apresentaram valores 

abaixo de 0,6, EQE (0,521) e BI (0,494). Apesar disso, optou-se pela continuação da análise 

tendo em vista o aumento do poder de explicação da variância total com menos fatores, a ser 

apresentado nos próximos parágrafos.  

 

Quanto ao número de fatores a serem extraídos, duas variáveis apresentaram o 

autovalor superior a um, explicando 67% do total da variância, conforme tabela 26, total mais 

baixo do que a análise com 10 variáveis, que apresentou quatro fatores que explicavam 

79,19% do total da variância. Segundo Hair Jr et al (2006), o uso do autovalor para extração 

do número de fatores é sensível à quantidade de fatores iniciais na análise, sendo ideal para 

análises iniciais que possuam entre 20 a 50 fatores. Como esta análise levou em consideração 

apenas sete fatores, optou-se também pela análise do scree plot e pelo critério a priori. 

 

Tabela 26: Total da variância explicada para 7 variáveis  

Componentes 

 

Autovalores Iniciais  

Soma da Extração das 

Cargas ao quadrado 

Soma das Rotações das 

cargas ao quadrado 

 

 

Total 

% da 

Variância 

Cumulativo 

%  Total 

% da 

Variância 

Cumulativo 

% Total 

% da 

Variância 

Cumulativo 

% 

1  3,525 50,353 50,353  3,525 50,353 50,353 2,474 35,339 35,339 

2  1,186 16,945 67,297  1,186 16,945 67,297 2,237 31,958 67,297 

3  0,852 12,177 79,474        

Fonte: Dados da pesquisa – output do SPSS vs. 20 

 

O scree plot obtido através da análise com sete variáveis demonstrou que apesar 

do fator três não ter apresentado um autovalor superior a um, ele ainda apresenta uma 

inclinação considerável em comparação aos quatro fatores restantes, que já estão em uma 

posição mais horizontalizada no gráfico, indicando uma linearidade em relação aos fatores 

mais destacados (1, 2 e 3). Além disso, com base no referencial teórico pesquisado, as CCEs 

podem ser classificadas de acordo com a Teoria das Necessidades Adquiridas de McClelland 

(1972) em três categorias principais: Realização, Planejamento e Poder, já caracterizando 

fatores em que as CCEs pudessem ser reduzidas. 
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Figura 4 – Scree plot 

 
Fonte: Dados da pesquisa – output do SPSS vs. 20 

 

Sendo assim, levando em consideração a extração de três fatores, o poder de 

explicação da variância total atinge 79,475%, que é um valor superior ao encontrado na 

análise com 10 variáveis com uma redução ainda maior de fatores para a explicação da 

variância total. Dessa forma, acredita-se ter chegado a um grau de relacionamento e 

explicação das variáveis úteis para a definição de um indivíduo com características 

comportamentais empreendedoras.  

 

A tabela de matriz componente indica a composição de cada fator segundo a carga 

fatorial das variáveis, permitindo verificar quais variáveis explicam melhor cada fator 

formado. Para diminuir possíveis dúvidas quanto à composição de cada fator, principalmente 

quando existem cargas fatoriais muito próximas, a matriz resultante foi rotacionada pelo 

procedimento Varimax de modo a permitir uma melhor interpretação das variáveis 

relacionadas com cada fator. 

 

Após a rotação foi gerada a tabela de matriz dos componentes rotacionados. 

Segundo Hair Jr et al (2006), cargas maiores ou iguais a 0,50 são consideradas significantes 

para análise. As cargas fatoriais explicitadas na tabela 28 apresentam, com exceção da 

variável EQE (0,569), valores acima de 0,70, o que indica uma estrutura bem definida.  
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Tabela 27: Matriz dos componentes rotacionados 

 
Componentes 

  
1 

 
2 

 
3 

BOI 
 

,890 
 

-,032 
 

,023 

CRC 
 

,770 
 

,225 
 

,292 

EQE 
 

,566 
 

,569 
 

-,346 

BI 
 

,181 
 

,278 
 

,890 

EM 
 

,189 
 

,847 
 

,235 

PLA 
 

,721 
 

,531 
 

,183 

PRC 
 

,058 
 

,831 
 

,192 

Fonte: Dados da pesquisa – output do SPSS vs. 20 

 

Através da Análise Fatorial aos dados em questão, identificaram-se três fatores 

principais que podem ser utilizados para definir as características comportamentais do 

empreendedor. O fator 1 explica 50,35% da variância dos dados originais e é composto pelas 

variáveis Busca de Oportunidades e Iniciativa (BOI), Correr Riscos Calculados (CRC) e 

Planejamento (PLA). Essas CCEs podem ser relacionadas principalmente com a busca do 

indivíduo para criar e fazer crescer um negócio, pois estão ligadas a características básicas 

que definem um ser como empreendedor segundo Filion (1999), tais como o risco, a inovação 

e a criatividade, e também à necessidade básica e fundamental de qualquer empreendedor 

segundo McClelland (1972), que é a de realização, e pode, então, ser nomeado como 

Realização.  

 

O fator 2 explica 16,94% da variância dos dados originais e é composto pelas 

variáveis Exigência de Qualidade e Eficiência (EQE), Estabelecimento de Metas (EM) e 

Persuasão e Rede de Contatos (PRC). Essas variáveis estão ligadas a atitudes que o 

empreendedor toma com vistas a realizar de forma mais planejada suas atividades. Este fator 

ser chamado de Ação. 

 

Por fim, o fator 3 explica 12,17% da variância total e é composto pela variável 

Busca de Informação (BI). Esse fator pode ser interpretado como a busca do indivíduo por 

informações que ajudem a alcançar seus objetivos ou clarificar problemas e pode ser nomeado 

de Informação.  

 

Assim, pode-se observar que o agrupamento de fatores diferiu em parte do 

agrupamento original do construto de McClelland, em relação à amostra pesquisada. O fator 

Realização foi o que mais se aproximou, mantendo duas variáveis referentes à divisão original 
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e ao fator Planejamento, ligado à necessidade de afiliação, teve suas variáveis encaixadas nos 

três novos fatores encontrados.  

 

A necessidade de realização se mostrou forte nos empreendedores pesquisados, 

pois foram as variáveis ligadas a esse item que se sobressaíram em relação as necessidades de 

afiliação e poder. Essa necessidade está ligada ao desejo de atingir metas desafiadoras 

(variável EM), mas assumindo riscos moderados (variável CRC). Sua atenção está em fazer 

suas obrigações da melhor maneira possível (variável PLA) de forma a atingir um padrão de 

excelência (variável EQE), em especial, utilizando suas capacidades de criatividade e intuição 

(variável BOI). As variáveis ligadas à necessidade de realização foram encontradas nos novos 

fatores Realização e Ação. 

 

Sendo a necessidade de realização um fator impulsionador à criação de um novo 

empreendimento e a primeira identificada entre os empreendedores bem-sucedidos, a forte 

necessidade de realização encontrada nesses indivíduos pode ser atribuída à presença de um 

nível satisfatório de desenvolvimento das CCEs, pois apenas dois indivíduos não 

apresentaram média suficiente para serem considerados empreendedores.  

 

O fator original Poder encontrado no construto de McClelland não se mostrou 

forte para os empreendedores do Baixo Jaguaribe, pois manteve somente uma variável (PRC). 

A necessidade de Poder está relacionada à busca do indivíduo em exercer impacto sobre os 

demais (BOYATZIS, 2000). Constatando que grande parte da amostra pesquisada está há 

mais de cinco anos no mercado (66,1%) e possui mais de 31 anos de idade (60,3%), o que os 

torna estabilizados no mercado, as CCEs ligadas a esse grupo podem não ser tão necessárias, 

pois as capacidades de persuasão, rede de contatos, independência e autoconfiança precisam 

estar mais presentes no empreendedores no início de sua atuação.  
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5. CONCLUSÃO 

Na micro e pequena empresa, é do proprietário que partem todas as diretrizes para 

seu funcionamento e é a partir de suas ideias que o negócio se desenvolve, pois ele tem um 

papel-chave no sucesso ou fracasso da empresa. Considerando suas características 

comportamentais como determinantes para o sucesso da empresa (MCCLELLAND, 1972), 

conhecer as características mais comuns encontradas em empreendedores bem-sucedidos é 

relevante, pois assim poderá ser possível desenvolvê-las de modo que se possa aprender a agir 

adotando comportamentos considerados adequados, contribuindo para a disseminação e para 

o fortalecimento do empreendedorismo no Ceará, especificamente na região Jaguaribana. 

Em consideração ao exposto, a presente pesquisa teve por principal objetivo 

analisar as características comportamentais empreendedoras dos proprietários/dirigentes das 

micro e pequenas empresas do setor industrial de beneficiamento de frutos e leite na região do 

Baixo Jaguaribe – CE, tomando por base os estudos de McClelland (1972), com que se 

realizou os seguintes objetivos específicos: caracterizar os micro e pequenos empresários do 

setor industrial de beneficiamento de frutos e de leite da região do Baixo Jaguaribe quanto ao 

seu perfil socioeconômico e empresarial; examinar as relações entre o perfil socioempresarial 

e as características comportamentais empreendedoras dos indivíduos pesquisados.  

Para atingir este objetivo a pesquisa utilizou-se de dois instrumentos distintos, o 

questionário inicial, de autoria da pesquisadora, objetivando traçar o perfil socioeconômico e 

empresarial da empresa e o segundo questionário autoavaliativo que tratou das características 

do comportamento empreendedor, composto de 55 afirmações, oriundo da pesquisa de 

McClelland et al (1987) e tomou por base os questionários dos trabalhos de Cruz (2013) e 

Rosa (2013).  

 

Fez-se então uso da estatística descritiva e da análise estatística multivariada para 

efetuar uma análise fatorial exploratória de forma a atingir os objetivos propostos neste 

estudo. Os resultados provenientes da análise dos dados coletados pela aplicação dos 

questionários proporcionaram observações de caráter descritivo e multivariado que 

ocasionaram as inferências do estudo. 

Pela análise descritiva realizada, ficou evidenciado o perfil socioeconômico dos 

empreendedores pesquisados como homens com empresa estabelecida no mercado a mais de 

10 anos, idade entre 41 e 50 anos, cearenses, casados, com ensino médio completo, que eram 
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funcionários de outra empresa anteriormente e identificaram uma oportunidade para investir 

no setor, trabalham mais de 44 horas semanais e ganham entre dois e cinco salários-mínimos. 

Esse perfil diferiu do perfil nacional obtido pela pesquisa GEM (2013) nas categorias idade, 

sexo, grau de escolaridade, renda familiar e origem, pois na amostra pesquisada são 

empreendedores mais velhos, mais escolarizados e com renda menor do que os nacionais. Na 

segmentação por região da pesquisa GEM (2013), o Nordeste, onde está localizado o Baixo 

Jaguaribe, região pesquisada, apresenta o mesmo perfil em relação ao Brasil. 

 

Através da análise do perfil socioeconômico dos empreendedores do Baixo 

Jaguaribe, encontrou-se que são empreendedores mais velhos por terem em maioria mais de 

cinco anos de atuação no mercado; há uma predominância masculina, que pode ainda refletir 

uma estrutura social patriarcal, com uma visão do homem como principal provedor familiar; 

com um alto grau de escolaridade, que pode ser reflexo da grande oferta de instituições de 

ensino tecnológico e superior no Baixo Jaguaribe; que trabalham em média mais de 44 horas 

semanais, alto número atribuído à atuação multitarefas do empreendedor, ao caráter não 

definido de sua carga horária e que buscaram empreender por visualizar uma oportunidade de 

atuação no mercado de beneficiamento de frutos e laticínios, levados pelo bom crescimento 

econômico na região a partir dos anos 2000 e pela busca de informações ao trabalhar em 

outras empresas.  

 

O perfil empresarial da amostra pesquisada se constitui de empresas estabelecidas 

no mercado há mais de 10 anos, com um pequeno número de funcionários e que realizam pelo 

menos algum tipo de controle administrativo básico em seus negócios. 

 

Através da análise do perfil empresarial, pode-se constatar que grande parte das 

empresas pesquisadas estão estagnadas no mercado, por serem MPEs atuantes há mais de 10 

anos no mercado e ainda se caracterizarem como pequenas empresas, além da baixa 

remuneração aos seus empreendedores. As empresas possuem em média um pequeno número 

de funcionários, o que pode ser atribuído ao fato de em maioria serem empresas familiares e 

com funcionários não regularizados.   

 

Com relação às Características Comportamentais Empreendedoras, o presente 

estudo comprovou que os empreendedores pesquisados apresentam um nível satisfatório de 

desenvolvimento das CCEs, com destaque para as características Estabelecimento de Metas, 

Comprometimento e Exigência de Qualidade e Eficiência, que podem indicar que os sujeitos 
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pesquisados têm por foco principal em suas empresas a entrega de um produto de qualidade, a 

partir do comprometimento e o estabelecimento de metas ferramentas pessoais do 

empreendedor para atingir tal fim. A característica Independência e Autoconfiança apresentou 

uma média destacadamente mais baixa ante as demais, pois, uma vez que, para 

empreendedores mais velhos e consolidados em sua atuação, não seria necessário demonstrar 

mais tanta independência e autoconfiança como no começo do negócio. 

 

Sendo o comportamento empreendedor uma das características que contribuem 

para o sucesso da micro e pequena empresa (SEBRAE, 2005) e constatando que grande parte 

da amostra pesquisada está a mais de cinco anos no mercado (66,1%), tendo em vista que o 

fator sobrevivência é sinônimo de sucesso, a presença de um nível satisfatório de 

desenvolvimento das CCEs é um dos elementos que podem explicar o sucesso dessas 

empresas. 

 

Nas relações entre as CCEs e os aspectos socioempresariais, pode-se inferir que as 

Características Comportamentais Empreendedoras podem se encontrar mais ou menos 

desenvolvidas de acordo com a idade do empreendedor e o tempo em que sua empresa está 

inserida no mercado, o que sugere que as CCEs podem ter um ciclo de vida, manifestando-se 

em maior ou menor intensidade de acordo com a idade e o tempo da empresa. As 

características também se apresentam mais acentuadamente nos indivíduos que buscam 

empreender por identifcar uma oportunidade no mercado e não demonstraram nenhum padrão 

com relação à escolaridade. 

 

Os fatores encontrados em relação à redução de dados realizada através da 

Análise Fatorial foram três: Realização, Ação e Informação, mantendo três categorias, tal 

como no agrupamento proposto por McClelland (1972), mas diferindo em sua composição. A 

necessidade de realização se mostrou forte nos empreendedores pesquisados, pois foram as 

variáveis ligadas a esse item que se sobressairam em relação às necessidades de afiliação e 

poder. Sendo ela um fator impulsionador para a criação de um novo empreendimento e a 

primeira identificada entre os empreendedores bem-sucedidos, a sua forte presença pode ser 

atribuída a um nível satisfatório de desenvolvimento das CCEs, pois apenas dois indivíduos 

não apresentaram média suficiente para serem considerados empreendedores.  

 

O fator original “Poder”, encontrado no construto de McClelland, não se mostrou 

forte para os empreendedores do Baixo Jaguaribe, pois manteve somente uma variável. 
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Constatando que grande parte da amostra pesquisada são de empreendedores mais velhos e 

consolidados em suas áreas, as CCEs ligadas a essa grupo podem não ser tão necessárias, pois 

as capacidades de persuasão, rede de contatos, independência e autoconfiança precisam estar 

mais presentes nos empreendedores no início de sua atuação.  

 

Num mundo de competição global, a sobrevivência e o sucesso de um 

empreendimento estão intimamente ligados à capacidade e à qualificação dos empreendedores 

à frente dos negócios. Considerando as CCEs como importante fator para a sobrevivência de 

um negócio, os dados encontrados nesta pesquisa podem auxiliar na adequação de uma 

agenda de qualificação principalmente no Baixo Jaguaribe e na área de atuação pesquisada,  

que busque desenvolver essas características no contexto do ciclo de vida do empreendedor 

e/ou daempresa, tanto para aqueles que desejam empreender quanto para os que já estão 

inseridos no mercado e precisam sair de um estágio de estagnação, onde grande parte das 

empresas pesquisadas se encontram.  

 

As limitações da pesquisa se referem ao fato da população ser considerada 

reduzida e ter sido escolhida por acessibilidade e conveniência do pesquisador. Outra grande 

limitação deste trabalho está no fato de que as informações aqui obtidas não são passíveis de 

generalização, por se tratar de um baixo número de respondentes e de uma população de uma 

região em específico.  

 

Como sugestão de investigação para trabalhos futuros, propõe-se realizar:  

 Estudos com amostras maiores e diversificadas, que possibilitem a generalização dos 

resultados;  

 Trabalhos de cunho qualitativo quanto à auferição da baixa necessidade de poder 

encontrada na pesquisa; 

 Estudo de identificação do setor industrial de beneficiamento de frutos e laticínios do 

Baixo Jaguaribe como arranjo produtivo local;  

 Pesquisas longitudinais que relacionem o ciclo de vida das empresas e a manifestação 

das características comportamentais empreendedoras. 
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ANEXO 1 - Folha de cálculo dos escores do questionário de identificação de 

características do comportamento empreendedor (CRUZ, 2013; MCCLELLAND et al, 

1987). 

Respostas da Escala                                     Score                                 Característica 

                                                                     Total*   

                                               

_____ + _____ + _____ + _____ - _____  +   6  = ______ Busca de Oportunidade e Iniciativa 

   1            12          23          34           45 

_____ + _____ + _____ - _____  + _____  +  6  = ______ Persistência 

   2            13          24          35           46        

_____ + _____ + _____ + _____  - _____  +  6  = ______ Correr Riscos Calculados 

   3            14          25          36           47 

_____ + _____ - _____ + _____  + _____  +  6  = ______Exigência de Qualidade e Eficiência                                                                                                                                          

   4            15          26          37           48 

_____ + _____ + _____ + _____  - _____  +  6  = ______ Comprometimento 

   5            16          27          38           49 

_____ + _____ - _____ + _____ + _____   +  6  = ______ Busca de Informações 

   6            17          28          39           50 

_____ + _____ + _____ + _____ - _____   +  6  = ______ Estabelecimento de Metas 

   7            18          29          40           51 

_____ + _____ + _____ - _____ + _____   +  6  = ______ Planejamento 

   8            19          30          41           52 

_____ + _____ + _____ + _____  - _____  +  6  = ______ Persuasão e Rede de Contatos 

   9            20          31          42           53 

_____ - _____ + _____ + _____  + _____  +  6  = ______ Independência e Autoconfiança 

   10          21          32          43           54 

_____  + _____ + _____ +  _____ + _____   +  6  = _____ Fator de Correção 

   11          22          33          44           55 

  

O fator de correção (total dos itens 11, 22, 33, 44 e 55) é usado para determinar o 

quanto uma pessoa tentou passar uma imagem muito favorável de si mesma. Quando o valor 

total desse fator é igual ou maior do que 20, então o somatório dos escores das 10 

características deve ser corrigido. Use a tabela abaixo para fazer a correção: 

Se o fator de correção 

for:  

Subtraia o valor abaixo de somatório de todas as características* 

24, 25 ou mais 7 

22 ou 23 5 

20 ou 21  3 

19 ou menos  0 
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ANEXO 2 – Questionário de caracterização socioeconômica/empresarial e 

características comportamentais empreendedoras 

Prezado(a) empresário(a), 

O presente questionário contém itens que objetivam identificar suas características 

socioeconômicas, empresariais e suas características comportamentais empreendedoras com a 

finalidade de pesquisa acadêmica. É muito importante, para a correta aplicação deste 

questionário, que você responda todas as questões, por mais parecidas que sejam. Seja o mais 

sincero possível, pois suas respostas são individuais e serão mantidas em absoluto sigilo. 

Caso tenha interesse nos resultados ou qualquer dúvida sobre o trabalho, entre em contato 

com a Srta. Jarina Maia pelo e-mail jarina.maia@hotmail.com ou pelo telefone (85) 8884-

5443. 

 

01. Há quanto tempo você iniciou o seu Negócio? 

( ) Menos de 1 ano. 

( ) De 1 a 3 anos. 

( ) De 3 a 5 anos. 

( ) De 5 a 10 anos. 

( ) Mais de 10 anos. 

 

02. Qual o seu sexo? 

( ) masculino 

( ) feminino 

 

03. Qual a sua faixa etária? 

( ) até 20 anos 

( ) de 21 a 30 anos 

( ) de 31 a 40 anos 

( ) de 41 a 50 anos 

( ) mais de 51 anos 

 

04. Qual o seu estado civil? 

( ) solteiro (a) 

( ) casado (a) ou vive maritalmente 

( ) separado (a) 

 

05. Onde você nasceu? 

( ) capital 

( ) interior, qual cidade___________ 

( ) outro estado, especifique________ 

 

06. Qual o seu grau de instrução? 

( ) fundamental incompleto 

( ) fundamental completo 

( ) ensino médio incompleto 

( ) ensino médio completo 

( ) superior incompleto 

( ) superior completo 

( ) pós-graduação.  

 

07. Qual a sua renda média mensal?  
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( ) Menos que um salário-mínimo  

( ) De 1 a 2 salários-mínimos (entre R$ 788 e R$ 1.576)  

( ) Mais de 2 e até 5 salários-mínimos (entre R$ 1.576 e R$ 3.940)  

( ) Entre 5 salários mínimos e 10 salários-mínimos (entre R$ 3.940 e R$ 7.880)  

( ) Entre 10 salários mínimos e 20 salários-mínimos (entre R$ 6.780 e R$ 13.560)  

( ) Entre 20 salários mínimos e 40 salários-mínimos (entre R$ 15.760 e R$ 31.520)  

( ) Acima de 40 salários-mínimos (acima de R$ 31.520) 

 

08. Qual atividade você exercia antes de criar sua empresa? 

( ) Desempregado (a) 

( ) Estudante 

( ) Autônomo (a) 

( ) Funcionário (a) Público 

( ) Funcionário (a) de Empresa privada.  

Da mesma área de atuação de sua empresa atual?  

( ) sim ( ) não 

( ) Proprietário (a) de outra empresa 

Se você trabalhava ou era proprietário (a) de outra empresa, qual a área? 

________________________________________ 

 

09. Qual a sua carga horária de trabalho semanal? 

( ) até 14 horas 

( ) de 15 a 24 horas 

( ) de 25 a 34 horas 

( ) de 35 a 44 horas 

( ) mais de 44 horas 

 

10. Qual fator influenciou sua decisão de iniciar um negócio? 

( ) necessidade de ocupação 

( ) identificação de uma oportunidade 

( ) outra, qual? ____________________ 

 

11. Atualmente a sua empresa conta com quantos funcionários 

( ) Até 3 funcionários 

( ) de 3 a 5 funcionários 

( ) de 5 a 10 funcionários 

( ) de 10 a 20 funcionários 

( ) Mais do que 20 funcionários 

 

12. Quais dos controles básicos sua empresa realiza? (pode marcar mais de uma opção) 

( ) controle de compras  

( ) controle financeiro  

( ) controle de fluxo de caixa 

( ) controle de vendas diárias/mensal  

( ) controle de preço de vendas  

( ) controle de folha de pagamento  

( ) controle de prazo de validade da mercadoria  

( ) controle de custos  

( ) controle de estoque/inventário  

( ) nenhum 
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Questionário sobre Características Comportamentais Empreendedoras 

Este questionário se constitui de 55 afirmações breves. Leia cuidadosamente cada afirmação e 

decida qual descreve você de melhor forma (considere como você é hoje, e não como 

gostaria de ser). 

 

Seja honesto consigo. Não deixe questões em branco. Selecione o número que corresponde à 

afirmação que o descreve:  

 

1 = nunca / 2 = raras vezes / 3 = às vezes / 4 = frequentemente / 5 = sempre 

 

Algumas afirmações podem ser similares, mas nenhuma é exatamente igual. Favor designar 

uma classificação numérica para todas as afirmações. 

 

1. Eu faço um serviço que precisa ser feito antes dos outros me pedirem.  

2. Quando enfrento um problema difícil, eu gasto muito tempo tentando achar uma 

solução. 

 

3. Procuro situações em que posso controlar os resultados finais  

4. É importante para mim realizar trabalhos de alta qualidade.  

5. Eu me esforço muito para realizar meu trabalho.  

6. Quando começo um novo serviço, antes eu reúno bastante informação sobre o 

assunto. 

 

7. Eu gosto de pensar no futuro  

8. Eu planejo grandes trabalhos, dividindo-os em trabalhos menores.  

9. Eu consigo que outros apoiem as minhas recomendações.  

10. Eu me sinto confiante de que terei sucesso em qualquer coisa que eu tente fazer.  

11. Não importa com quem eu esteja conversando, sou um bom ouvinte.  

12. Eu identifico oportunidades para fazer novas coisas.  

13. Eu insisto para que as pessoas façam coisas que eu gostaria que elas fizessem.  

14. Levo em consideração a possibilidade das coisas darem certo ou errado antes de 

agir 

 

15. Quando faço meu serviço, ele é mais bem-feito do que o daqueles que 

trabalham comigo. 

 

16. Eu trabalho várias horas e faço sacrifícios pessoais para completar as tarefas no 

prazo. 
 

17. Eu procuro conselhos de pessoas que conheçam muito sobre os problemas ou 

tarefas em que eu estou trabalhando 

 

18. Eu tenho um plano claro para a minha vida  

19. Eu penso nas vantagens e desvantagens das diferentes formas de se fazer as 

coisas 

 

20. Eu convenço os outros das minhas ideias  

21. Eu mudo de ideia se os outros discordarem firmemente de mim.  

22. Eu fico com raiva quando o serviço não sai do jeito que eu quero  

23. Eu faço minhas atividades antes que fique claro que eu devo agir.  

24. Quando alguém interfere em algo que estou tentando fazer, eu insisto em fazer 

mesmo assim 

 

25. Faço coisas que para outras pessoas parecem desafiadoras  
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26. Quando algo em que eu esteja trabalhando está bom, eu não gasto mais tempo 

tentando melhorá-la. 

 

27. Eu faço o que for necessário para completar um trabalho.  

28. Eu faço as minhas atividades sem procurar informações.  

29. Gosto de fazer planos específicos para o futuro  

30. Eu tento pensar em todos os problemas que eu possa encontrar no trabalho e 

planejo o que devo fazer se esses problemas acontecerem 

 

31. Eu procuro especialistas para me ajudarem a atingir os meus objetivos.  

32. Quando tento alguma coisa difícil ou desafiante, eu acredito que terei sucesso.  

33. No meu passado profissional, eu tive alguns fracassos.  

34. Eu tento coisas que são totalmente novas e diferentes das coisas que fiz antes  

35. Quando eu enfrento uma grande dificuldade em relação a um trabalho, eu 

rapidamente mudo de atividade e deixo esse trabalho pra lá. 

 

36. Calculo os riscos e avalio as possibilidades antes de fazer alguma coisa  

37. Eu procuro modos/ formas de fazer as coisas com menor custo.  

38. Quando eu estou fazendo algum serviço, eu me dedico bastante para ter certeza 

de que ele será bem-feito. 

 

39. Quando eu vou fazer algum serviço, eu faço várias perguntas para ter certeza 

que eu entendi o que aquela pessoa quer. 

 

40. Eu ajo no dia a dia pensando sempre nos meus objetivos de vida  

41. Eu lido com os problemas assim que eles surgem, em lugar de ficar gastando 

tempo tentando antecipá-los. 

 

42. Eu busco conhecer pessoas que possam me ajudar a atingir meus objetivos.  

43. Eu faço coisas que são arriscadas.  

44. Já houve ocasiões em que eu tirei vantagens sobre alguém.  

45. Eu espero pela orientação de outras pessoas antes de agir  

46. Eu tento superar, de várias formas, as coisas que se colocam no caminho de 

atingir os meus objetivos. 

 

47. Faço as coisas sempre da mesma maneira para evitar estresse com imprevistos.  

48. Eu uso meu dinheiro da melhor forma possível para atingir um objetivo ou 

realizar uma tarefa 

 

49. Eu não deixo que o meu trabalho interfira na minha família ou vida pessoal.  

50. Eu busco diversas fontes para conseguir informações que me ajudem a fazer 

uma tarefa 

 

51. Acho uma perda de tempo me preocupar com o futuro  

52. Eu tenho uma abordagem lógica e sistemática das atividades.  

53. Eu não consigo fazer com que pessoas que têm ideias e opiniões fortes mudem 

a forma de pensar 

 

54. Eu mantenho as minhas decisões mesmo quando os outros discordam de mim.  

55. Quando eu não sei alguma coisa, eu não me importo em admitir isso.  
 

 


