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RESUMO 

No presente trabalho será abordado o conceito sobre empreendedorismo, Tendo como 

objetivo analisar suas características e a importância para o profissional de contabilidade. 

Serão mostrados os resultados de uma pesquisa realizada com estudantes do Curso de 

Ciências Contábeis da Universidade Federal do Ceará, obtidos a partir da aplicação de um 

questionário, previamente validado, denominado Tendência Empreendedora Geral (TEG). 

Habilidades como capacidade de assumir riscos, sentido de oportunidade, liderança, 

persistência, serão avaliados. E através desse questionário, tentar responder a seguinte 

questão, Os alunos possuem o comportamento empreendedor? Como os alunos encontram-se 

abaixo da média em quatro dos cinco quesitos conclui-se que os alunos estudados não 

possuem o perfil do empreendedor, logo é importante que se crie uma cultura empreendedora 

dentro das universidades, fazendo com que os estudantes adquiram habilidades necessárias 

para aumentar as chances de sucesso dos mesmos em sua atuação profissional. 

 

Palavras Chaves – Empreendedorismo. Grade curricular. Ciências Contábeis. 

 

 

ANALYSIS OF THE STUDENTS ENTERPRISING TENDENCY FROM THE 

COURSE OF ACCOUNTING SCIENCES OF THE FEDERALUNIVERSITY OF 

CEARA 

 

Leone Moreno Lucas 

ABSTRACT 

In this paper, the conceptregarding to entrepreneurship will be approached, its connection 

with the accounting sciences, and the importance of an enterprising education. It will be also 

presented the results of a research carried out with students from the Course of Accounting 

Sciences of the Federal University of Ceara, obtained by the application of a questionnaire, 

previously validated denominated General Enterprising Tendency (GET). Abilities such as the 

capacity to take risks, opportunity sense, leadership, persistence among others are related to 

the entrepreneur´s characteristics and it is in that point that entrepreneurship and accounting 

sciences present aspects in common. As the students were found below the average in four of 

the five requirements, it was concluded that the structure of the courses in Accounting 

Sciences needs to be reviewed to provide the students with the necessary enterprising abilities 

to increase the chances of their success in the their professional performance 

 

Key Words - Entrepreneurship - Entrepreneurial Trends – Accounting. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mundo do trabalho exige hoje flexibilidade, capacidade de iniciativa e de adaptação 

a mudanças, estas são características trabalhadas e desenvolvidas na educação 

empreendedora. Diante deste quadro, algumas perguntas fazem-se importantes: As 

universidades preparam os alunos para este mundo atual? Seguir as recomendações dos pais 

do tipo “estude com afinco tire boas notas e você encontrará um bom emprego, com salário 

alto” é suficiente para o sucesso profissional do aluno que conclui um curso de graduação?  

Esse trabalho tem como objetivo analisar o empreendedorismo como característica 

importante para o profissional de ciências contábeis, especificamente compreender o 

desenvolvimento de novos empreendedores, sintonizados com as novas tendências mundiais, 

avaliando a situação do emprego e identificando oportunidades para aplicar os conhecimentos 

de forma criativa, gerando empreendimentos de alta importância e relevância para a 

sociedade. 

As características empreendedoras fazem o diferencial na empregabilidade do 

profissional contábil nos dias de hoje, bem como possibilitam que os contadores observem 

sempre as necessidades de renovação buscando novos conhecimentos. 

A pesquisa será pautada na mensuração empreendedora dos alunos de um curso de 

Ciências Contábeis de acordo com o teste Tendência Empreendedora Geral (TEG), e através 

dele responder ao seguinte problema “Os alunos de Contabilidade possuem os aspectos 

comportamentais que revelam o empreendedorismo”? 

O contador da atualidade precisa também ser empreendedor pronto para gerir um 

negócio, seja ao abrir um escritório de contabilidade que possa oferecer serviços de alta 

qualidade aos seus usuários ou auxiliando as empresas nas tomadas de decisões, ampliando 

desse modo seu mercado de atuação. 

Isto justifica a relevante importância de se entender, estudar e divulgar o tema entre 

alunos do curso de Ciências Contábeis, dado que estes profissionais deverão atuar de maneira 

dinâmica na vida das empresas. 

Portanto, o estudo abordará a discussão sobre empreendedorismo, o movimento 

empreendedor no Brasil, a importância da educação empreendedora, o contador 

empreendedor e a avaliação do Teste (TEG) identificando esse comportamento. 

 

2 EMPREENDEDORISMO 

 

2.1 Conceitos de Empreendedorismo 

 

A palavra empreendedor (entrepreneur) tem origem francesa e quer dizer aquele que 

assume risco e começa algo novo, Richard Cantillon (1680-1734), escritor e economista 

francês do século XVII, é considerado como um dos criadores do tema empreendedorismo. 

Cantillon foi um dos primeiros estudiosos a diferenciar o empreendedor (aquele que assume 

risco) do capitalista (aquele que fornecia capital). Ele chamou de empreendedores pessoas que 

assumiam riscos e compravam matérias-primas(em geral um produto agrícola) por um preço 

determinado, depois de processarem as matérias-primas, essas pessoas as revendiam por um 

preço incerto, elas identificavam nisso uma oportunidade de negócio. 

Para o termo empreendedor existem muitas definições. Schumpeter (1982, p.64) 

afirma que “o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela 

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

exploração de novos recursos e materiais”. 
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Schumpeter (1982) não só associou empreendedorismo à inovação, mas também 

mostrou a importância do empreendedor para o desenvolvimento econômico. Diversos 

economistas associaram empreendedor à inovação, pois acreditavam que o empreendedor 

funcionava como um motor do sistema econômico, como detectores de oportunidades de 

negócios e criadores de empreendimentos. Mas os empreendedores são pouco citados nos 

modelos clássicos de desenvolvimento econômico (FILION, 1999). 

Muitos estudiosos trabalham com a definição de Filion, citado por Dolabela (1999, 

p.70), de que “um empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões”. 

É de Dolabela (1999, p.38) a concepção de que o empreendedor “é alguém que define 

por si mesmo o que vai fazer e em que contexto será feito [...] ao definir o que vai fazer, ele 

leva em conta seus sonhos, desejos, preferências, o estilo de vida que quer ter”. 

Para Drucker (2008, p.28), o empreendedor é frequentemente definido como aquele 

que começa o seu próprio, novo e pequeno negócio. Mas, segundo o autor, “nem todos os 

novos pequenos negócios são empreendedores ou representam empreendedorismo”. 

Para Dornelas (2005, p.39) o empreendedorismo está relacionado a pessoas capazes de 

desenvolver um processo empreendedor. Este processo diz respeito à capacidade de 

transformar simples ideias e sonhos em oportunidades e capacidade de implantar e fazer essas 

ideias darem certo. 

Ambos os autores, porém, são enfáticos em afirmar que o empreendedor é excelente 

identificador de oportunidades, e em todas as definições observadas nesta seção encontram-se, 

pelo menos, os seguintes aspectos: 

a) Iniciativa para criar um novo negócio e paixão pelo que faz; 

b) Utilização de recursos disponíveis de forma criativa, transformando o ambiente 

social e econômico onde vive; 

c) Concordância em assumir riscos calculados e a possibilidade de fracassar. 

Observa-se que, para uma pessoa ser definida como empreendedora não basta abrir ou 

comprar um negócio, muito mais do que isso é preciso identificar novas oportunidades 

melhorando conceitos e produtos, agregando valores ao mercado. 

Por mais difícil que seja conceituar empreendedorismo, os estudiosos da área 

reconhecem os empreendedores como sendo indivíduos de visão, dispostos a arriscar seu 

próprio dinheiro e o de outros investidores em novos produtos, tornando-se assim, um agente 

estimulador do crescimento econômico e do progresso. 

 

2.2 O movimento empreendedor no Brasil 

 

 O relatório Global Enterpreneurship Monitor (GEM) - Monitor Global do 

Empreendedorismo, organizado por duas renomadas escolas de administração, o Babson 

College, dos EUA, e a London School of Business, da Inglaterra, realizado em 37 países em 

2002, apontou os seguintes resultados para o Brasil: 

 

a) O Brasil possui nível relativamente alto de atividade empreendedora: 13,5 em cada 

100 adultos da População Economicamente Ativa (PEA) são empreendedores, 

colocando o país em sétimo lugar do mundo. No entanto, mais da metade deles está 

envolvida por necessidade e não por oportunidade; 

b) As mulheres são bastante empreendedoras: a proporção é de cerca de 40%, uma das 

maiores entre todos os 37 países participantes do levantamento. 
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c) A disponibilidade de capital no Brasil é escassa. Muitos empreendedores brasileiros 

ainda percebem o capital como algo difícil e custoso de se obter. Para piorar, os 

programas de financiamento existentes não são bem divulgados. 

d) A falta de tradição e o difícil acesso aos investimentos continuam a serem os 

principais impedimentos às atividades empreendedoras no Brasil. Existe uma 

necessidade urgente de estimular as práticas de investimento; 

e) O tamanho do país e suas diversidades regionais exigem programas 

descentralizados. As diferenças regionais de cultura e infraestrutura também 

exigem uma abordagem localizada do capital de investimento e dos programas de 

treinamento. 

f) Existe uma necessidade de aprimoramento no sistema educacional como um todo, o 

que estimulará a cultura empreendedora entre os jovens adultos. Os programas 

existentes têm sido percebidos como desconectados da realidade, com pouca 

integração à graduação e ensino básico. 

 

Na última edição da pesquisa GEM, um dos destaques é que o Brasil atingiu, em 2013, 

a taxa mais elevada de empreendedores por oportunidade dos últimos 12 anos. No grupo dos 

Empreendedores Iniciais do Brasil, 71% foram motivados por oportunidade, ou seja, 

identificaram uma chance de negócio e decidiram empreender, mesmo possuindo alternativas 

de emprego e renda. A pesquisa foi realizada junto a uma amostra de 10 mil indivíduos 

adultos no Brasil, sendo duas mil entrevistas na Região Centro-Oeste. 

Na avaliação do presidente do Serviço Brasileiro de Apoio ás Micro e Pequenas 

empresas (SEBRAE), Luiz Barretto, os resultados indicam a vitalidade do empreendedorismo 

no país mesmo em um período de pleno emprego. “A perspectiva é de que os pequenos 

negócios continuem em uma trajetória de crescimento, já que o mercado interno brasileiro 

ainda oferece muitas oportunidades de negócios, seja para a classe média, em expansão, seja 

para segmentos específicos de mercado”, avalia. Os Microempreendedores Individuais (MEI), 

microempresas e pequenas empresas – aqueles que faturam até 3,6 milhões de reais por ano – 

representam 99% das empresas brasileiras e mais de 8,3 milhões de Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ). 

O cenário descrito pelo GEM para o Brasil vem evoluindo tanto no perfil dos 

empreendedores quanto no estímulo por parte das autoridades governamentais, criando a 

simplificação dos impostos sobre as atividades dos pequenos e micro empreendedores. Assim 

aqueles indivíduos que querem empreender detectam oportunidades em vários segmentos do 

mercado. 

 

2.3 Motivos para disseminar a cultura empreendedora 

 

Algumas razões para disseminar a cultura empreendedora, conforme acredita Dolabela 

(1999), são: 

 

a) Auto realização – o empreendedorismo oferece graus elevados de satisfação ao 

empreendedor, pois é a exteriorização do que se passa no seu interior. 

b) Estimular o desenvolvimento – o desenvolvimento econômico está calcado 

nasmicro e pequenas empresas que têm sido as maiores responsáveis pelo crescimento 

econômico do país. 
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c) Apoiar as pequenas empresas – o mundo “online” coloca a micro e pequena 

empresa como as maiores responsáveis pela geração de novos postos de trabalho. 

d) Responder ao desemprego – com a falta de empregos as instituições de ensino 

superior passam a ser agentes de disseminação da cultura empreendedora. 

 

Outro motivo se dá em virtude dos avanços tecnológicos e as necessidades das 

empresas serem mais competitivas devidas principalmente ao fenômeno da globalização, 

aliados a uma conjuntura sócia econômica do país que diminui com rapidez os postos de 

trabalho tradicionais. 

Trata-se de ruptura de paradigmas consolidada do último século, promover a 

capacidade empreendedora dos indivíduos é um desafio que requer esforços de toda a 

sociedade e estar ligado a desenvolvimento de novos valores. 

 

2.4 Universidades e Instituições que Contribuem para o Empreendedorismo 

 

Tendo dado a devida importância relativa ao tema, algumas instituições universitárias 

em todo país já adotaram modificações em seus currículos visando formar empreendedores. 

Este é o caso, por exemplo, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getúlio Vargas (EAESP/FGV), pioneira no ensino de empreendedorismo no Brasil 

que criou, em 1981, o curso de “Novos Negócios”, transformando-o em 1984 em graduação 

sob o nome de “Criação de Novos Negócios – Formação de Empreendedores”. Também em 

1984, a Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA/USP) 

introduziu a disciplina “Criação de Empresa”. Ainda no mesmo ano, o Departamento de 

Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul instituía uma 

disciplina de ensino de criação de empresas no curso de bacharelado em Ciência da 

Computação. 

Em 1992, surgiu a Escola de Novos Empreendedores (ENE) da UniversidadeFederal 

de Santa Catarina (UFSC), com o objetivo de promover a formação e o desenvolvimento 

gerencial para novos empreendedores. Em Recife, no mesmo ano, foi implantado o Centro de 

Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR), com o objetivo de ser um núcleo de 

aproveitamento industrial dos resultados acadêmicos. 

Em 1993, o Programa Softex do Conselho Nacional Científico e Tecnológico (CNPq), 

através do seu núcleo mineiro, a Sociedade Mineira de Software (FUMSOFT), desenvolveu 

uma metodologia de ensino de empreendedorismo que foi absorvida posteriormente no curso 

de graduação em Ciência da Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). A experiência obteve tamanho sucesso que ganhou alcance nacional em 1996, 

através do projeto Softex-Softsatar, sendo hoje oferecida por mais de 100 departamentos de 

ensino de informática em 24 estados brasileiros. 

Em 1995, a Escola Federal de Engenharia de Itajubá, em Minas Gerais (EFEI), criouo 

Centro Empresarial de Formação Empreendedora de Itajubá (CEFEI), com o objetivo de 

inserir o ensino do empreendedorismo na instituição. Ainda neste mesmo ano, a Universidade 

de Brasília (UNB) criou a Escola de Empreendedores com o apoio do SEBRAE-DF.  

É importante destacar o papel de algumas instituições brasileiras no apoio a programas 

de empreendedorismo, como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), o Instituto Euvaldo Ludi (IEL), o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), a Financiadora de Estudo e Projetos (FINEP), a Sociedade Softex, a Fundação de 
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Amparo a Pesquisa do Rio de Janeiro (FAPERJ), os institutos estaduais de Pesquisas e as 

Prefeituras. 

Alguns empresários que apoiam o empreendedorismo através da criação de institutos e 

fundações disseminam a informação e a inspiração necessária ao seu desenvolvimento. São 

eles Jorge Paulo Lemman criador do Instituto Endeavor e Flávio Augusto do blog Geração de 

Valor. Depois de terem alcançado sucesso e relativa expressão pública, eles buscam divulgar 

parte de sua experiência através de palestras, vídeos e livros (impressos e digitais), 

contribuindo assim, ainda mais, para o crescimento desta cultura empreendedora. 

 

2.5 Importância da Educação Empreendedora 

 

O ensino do empreendedorismo evoca um aprendizado diferente da escola tradicional, 

um ensino baseado na formação de jovens capazes de desenvolver culturas empreendedoras. 

Até algum tempo atrás, acreditava-se que o empreendedorismo era inato, a pessoa nascia com 

um diferencial e era predestinado ao sucesso nos negócios. Na verdade se observou que 

qualquer pessoa pode tornar-se um empreendedor, desde que saiba reconhecer as 

oportunidades quando elas surgem. 

Segundo Dornelas (2002), proporcionar aos indivíduos educação específica voltada ao 

empreendedorismo já vem sendo realizada por entidades, escolas e universidades brasileiras, 

no que se refere à compreensão do perfil empreendedor. Em relação ao acesso ao 

empreendedorismo, Dornelas (2002) defende que qualquer indivíduo pode aprender o que é 

ser um empreendedor de sucesso, e que já vem sendo uma realidade em muitas universidades 

que possuem cursos de extensão, pós-graduação e MBA’s com ênfase específica em 

empreendedorismo. 

Pesquisa realizada em 2012 pelo Instituto Empreender Endeavor com 46 Instituições 

de Ensino Superior (IES) em 11 estados brasileiros sobre empreendedorismo afirma que as 

universidades estão bem posicionadasno ensino do empreendedorismo, mas ainda há muito 

por fazer. Entre elas, 91,3% oferecem cursos ligados a empreendedorismo, como “Introdução 

ao empreendedorismo” (69,6%) ou “criação de negócios” (63%). Ainda assim, apenas 39,7% 

dos alunos entrevistados já cursaram alguma disciplina ligada a empreendedorismo. 

Este pode ser, portanto, um indicativo de falta de divulgação, oferta insuficiente ou 

bons cursos, que atraiam os jovens. Além disso, os cursos oferecidos, em geral, são de 

iniciação (como é o caso de “Introdução ao empreendedorismo”), enquanto se poderia 

aprofundar mais o ensino. Apesar de as IES já estarem mais conectadas ao mercado (89,1% 

recebem palestrantes convidados a falar sobre o tema e 43,5% promovem visitas a pequenos 

negócios), apenas uma pequena parte, 34,8% delas, recebe recursos externos. Outro ponto a 

melhorar é a distribuição do ensino, considerando que 76,1% oferecem cursos para graduação, 

enquanto 52,2% para pós-graduação e 23,9% para a educação executiva. 

Os cursos voltados para a formação empreendedora surgiram a partir de 1947, nos 

EUA, idealizados pela escola de Administração de Harvard, com o objetivo de qualificar ex-

combatentes da Segunda Guerra Mundial para o mercado de trabalho, mas principalmente 

para a geração do auto emprego (GUIMARÃES, 2002). 

No contexto das universidades brasileiras, conforme o Sebrae (2003), o mais novo 

desafio dos centros acadêmicos é inserir o ensino do empreendedorismo como parte de 

praticamente todos os cursos superiores oferecidos. Isto mostra uma aparente universalização 

do ensinar do empreendedorismo não restringindo a cursos específicos de gestão. 

As universidades como fonte formadora e disseminadora do saber poderiam estimular 

e proporcionar ao seu corpo discente o desenvolvimento dessas habilidades. A necessidade de 
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preparar os jovens é cada vez maior, em virtude de não haver garantias no emprego e nem 

estabilidade, numa economia de mudanças provocadas principalmente pela globalização do 

mercado. Vivemos em um mundo onde o dinamismo impera, os mercados entram em crise, 

empregos são desfeitos, novas atividades são criadas, enfim, a necessidade de mudança é o 

denominador comum tanto no corpo docente quanto no discente.  

Dornelas (2001) identifica que as universidades e os cursos de empreendedorismo 

devem focar: 

a) na identificação e no entendimento das habilidades do empreendedor; 

b) na identificação e análise de oportunidades; 

c) em como ocorre a inovação e o processo empreendedor; 

d) na importância do empreendedorismo para o desenvolvimento econômico; 

e) em como preparar e utilizar um plano de negócios; 

f) em como identificar fontes e obter financiamento para o novo negócio; 

g) e em como gerenciar e fazer a empresa crescer. 

 

Identificação e entendimento de habilidades, que compõem o equipamento mental de 

um empreendedor, são palavras de ordem que proporcionariam um cenário educacional de 

empreendedorismo, ajudando os estudantes a aprenderem o necessário nesta busca pela 

autonomia que pode alcançar. 

A sociedade necessita deste equilíbrio, que os empreendedores sejam estimulados a 

nascerem mesmo que o ambiente fora do âmbito educacional seja desestimulante. 

Não que o empreendedorismo seja a salvação e a felicidade da vida de cada jovem 

desse país, mas a busca por uma identidade profissional no seio do empreendedorismo é 

muito mais estimulante e desafiadora do que o conformismo de um bom emprego. 

 

2.6 É possível ensinar alguém a ser empreendedor? 

 

Drucker (2008) advogava que o empreendedorismo é uma disciplina que pode ser 

aprendida. E qual seria os objetivos desse aprendizado? 

Guimarães (2002) mostra quão amplos e distintos podem ser os objetivos: 

a) Conscientizar a respeito do empreendedorismo e da carreira empreendedora, 

lançando sementes para o futuro. 

b) Influenciar/desenvolver atitudes, habilidades e comportamentos empreendedores. 

c) Desenvolver qualidades pessoais relacionadas às competências necessárias para o 

mundo moderno: criatividade, assumir risco e assumir responsabilidade. 

d) Incentivar e desenvolver empreendedores. 

e) Estimular a criação de negócios/novas iniciativas. Apoiar o desenvolvimento 

destas. 

f) Desenvolver conhecimentos técnicas e habilidades focados no mundo dos 

negócios e necessários para a criação de uma empresa. 

 

É preciso identificar se existem características específicas para empreendedor, 

exemplo: facilidade de relacionamento, uma unanimidade sempre citada como essencial para 

todo empreendedor. As pessoas que não possuem essa habilidade não podem ser 

empreendedoras? Não é o que acontece com alguns “nerds” da informática que se tornaram 

milionários com suas inovações. 



10 

 

 

 

Criatividade, outra unanimidade para as pessoas empreendedoras, e é claro pessoas 

criativas enxergam oportunidades com mais facilidade. Existem exemplos de pessoas que 

tiveram sucesso com ideias que outros tiveram. 

A falta de alguma característica inata não impede a pessoa de ser um grande 

empreendedor. Técnicas, ferramentas, conhecimento, habilidade, tudo isso pode ser 

apreendido em sala de aula. 

Logo é possível sim aprender a ser empreendedor, com técnicas que provocam o uso 

dessas competências e favorecem o aprendizado a partir de experiências práticas. Assim 

qualquer um pode aprender a ser empreendedor. 

O importante para criar um ambiente do empreendedorismo é ter exemplos de alguém 

que possa dizer como fez e os obstáculos que enfrentou. Ensinar e empreender são uma 

combinação poderosa, a maioria dos empreendedores são professores que querem ensinar os 

outros que estão atentos a novos desafios. 

 

2.7 O Contador Empreendedor 

 

Moura e Silva (2003) ressalta que neste novo milênio, o contabilista moderno precisa 

ter iniciativa, ética, coragem, visão de futuro, habilidade de negociação, agilidade, segurança 

para resolver os problemas, capacidade de aprender a lidar com mudanças, flexibilidade, 

capacidade de inovar e criar, sobretudo na sua área de atuação. Necessita saber interagir e 

estudar as realidades políticas, sociais e financeiras, orientar as empresas sobre o melhor 

caminho a seguir, de forma que elas sobrevivam aos abalos gerados pela globalização da 

economia. 

O contador tem papel indispensável na criação de uma empresa,desde a origem e 

durante toda sua existência para garantir o sucesso do negócio. O profissional contábil que 

tiver visão empreendedora saberá orientar melhor seu cliente, informando não apenas 

relatórios contábeis, mas sim com um conhecimento estratégico do negócio gerando uma 

relação de confiança e garantindo a sobrevivência da empresa no mercado. 
Marion (2003, p. 33-34) afirma que: 

 
O contador está no centro e na liderança do processo, pois do contrário, seu lugar vai 

ser ocupado por outro profissional. O contador deve saber comunicar-se com as 

outras áreas da empresa. Para tanto, não pode ficar com os conhecimentos restritos 

aos temas contábeis e fiscais. O contador deve ter formação cultural acima da média, 

inteirando-se do que acontece ao seu redor, na sua comunidade, no seu Estado, no 

seu País e no mundo. O contador deve participar de eventos destinados a sua 

permanente atualização profissional. O contador deve estar consciente da sua 

responsabilidade social e profissional. 

 

Segundo Kounrouzan (2004), o profissional da área contábil, que tem como uma de 

suas responsabilidades a geração de informações de todas as operações realizadas em uma 

empresa, bem como mostrar se as decisões foram adequadas ou não, precisa estar preparado 

para atender às necessidades atuais de uma economia globalizada. 

Mocsányi (2003) ressalta que o Contabilista deve aliar atualidade à sintonia técnica e 

de atendimento que oferece aos clientes. Deve entender como funciona o mundo dos 

negócios, a livre concorrência, as importações, a concorrência estrangeira, que a economia 

está muito menos cartelizada e o mercado, no qual seu cliente está inserido, muito mais 

diluído. 
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Fahl e Manhani (2006) alertam que os contabilistas serão forçados a expandir sua 

visão para além dos números, para mudar a forma como tratam os problemas e deverão passar 

a considerar a maneira como esses problemas são tratados além das fronteiras nacionais. O 

profissional globalizado deve dominar economia internacional, dominar outro idioma, buscar 

constantemente novos conhecimentos, novas informações, além de ter grande visão de 

negócios, com compromisso técnico e ético nas atividades da empresa. 

O Contabilista como um agente de mudanças,deve mostrar suas diversas habilidades e 

valorizar seus serviços, pois é um profundo conhecedor da empresa podendo, assim, 

contribuir para sua continuidade e crescimento. 

Os autores identificam o grande desafio dos profissionais de contabilidade, no mundo 

globalizado com mudanças a todo instante exige um contador multifuncional, criativo, 

intuitivo, e principalmente empreendedores. Para acompanhar as mudanças é essencial ao 

contador entender a importância de sua atividade na sociedade. 

Marion (2003, p.32) afirma que a contabilidade é mais que preparar rotinas como 

balanços e outras operações contábeis que podem ser perfeitamente feitas por um programa de 

software. A contabilidade deve ser um instrumento de informação que nas mãos do contador 

empreendedor traga soluções para a empresa permanecer no mercado. 

A implantação da disciplina de Empreendedorismo no Curso de Ciências Contábeis 

poderia proporcionar ao aluno a oportunidade de aprender e refletir profundamente sobre o 

assunto, uma vez que o estudo do processo empreendedor e outros fatores como elaboração de 

um plano de negócios, planejamento, identificação de oportunidades, desdobram tanto é 

comum tanto para contador, quanto para o empreendedor. 

Segundo Gil (2006) o ambiente de atuação contábil evoluiu devido o avanço da 

informatização, modernização das práticas contábeis, o crescimento das vagas nas 

universidades onde os graduados em contabilidade passaram de 100 a 300 mil no final do 

século XX para 500 mil contadores formados na primeira década do século XXI. 

Para enfrentar o mercado, o profissional contábil precisa de um diferencial que o faça 

sobressair perante a concorrência, e o empreendedorismo é mais uma opção para o contador 

se destacar dentro da sua área de atuação. 

Cabe destacar a importância de se implantar uma disciplina que trata o comportamento 

do empreendedor no curso de graduação em Ciências Contábeis, pois trará benefícios aos 

acadêmicos, ao possibilitar a formação de contadores com visão de empreendedores, 

fortalecendo cada vez mais a contabilidade dentro do processo de desenvolvimento social. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Foi utilizado método indutivo, a indução percorre o caminho inverso da dedução, ou 

seja, a cadeia de raciocínio estabelece conexão ascendente do particular para o geral. Assim, 

são as condições particulares que levam às teorias e leis gerais. O raciocínio indutivo parte do 

efeito para as causas, exigindo verificação, observação e/ou experimentação (GIL, 2008, p. 

10). 

 O método técnico monográfico também foi utilizado e tem como preocupação realizar 

um estudo aprofundado e exaustivo sobre determinado assunto (indivíduos, instituições, 

grupos, comunidades), buscando sua generalização (GIL, 2008, p. 13). Quanto à abordagem 

do problema a pesquisa foi qualitativa onde se preocupa em analisar e interpretar os dados em 

seu conteúdo psicossocial considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 

que não pode ser traduzido em números (GIL, 2008, p. 14). 
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Quanto ao objeto de pesquisa o trabalho consiste em um estudo descritivo de caráter 

exploratório. A pesquisa exploratória tem como finalidade proporcionar maiores informações 

sobre determinado assunto, facilitar a delimitação de um tema de trabalho. Normalmente 

constituem a primeira etapa de uma investigação mais ampla. A descritiva visa observar, 

registrar, analisar, classificar e interpretar os dados sem interferência, sem manipulação do 

pesquisador. Envolve técnica padronizada da coleta de dados, realizada principalmente 

através de questionários e da observação sistemática (GIL, 2008, p.43). O levantamento de 

campo foi aplicado aos alunos de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Ceará 

(UFC). 

O processo de coleta de dados foi realizado através de um questionário com base no 

teste Tendência Empreendedora Geral (TEG), desenvolvido na Unidade de Formação 

Empresarial e Industrial da Durham University Business School–Durham, Inglaterra, 

(atualmente detentora dos direitos), utilizando cinco características relacionadas à pessoa 

empreendedora: 

 

a) Necessidade de realização; 

b) Necessidadede autonomia/independência; 

c) Criatividade; 

d) Disposição a riscos; 

e) Determinação. 

 

A escolha do teste de Tendência Empreendedora Geral se deu pelo fato de se tratar 

deum instrumento já devidamente validado, que pode ser utilizado para pesquisas no Brasil, 

cujas tendências empreendedoras se configuram como variáveis intrínsecas à teoria proposta 

neste estudo. 

 

3.1. Definição da Amostra 

 

Utilizou-se a amostra por acessibilidade, onde os sujeitos ao serem convidados, ficam 

livres para participar ou não. O universo foi definido pelos alunos matriculados e 

frequentando o curso de Ciências Contábeis da UFC – Universidade Federal do Ceará, 

períodos diurno e noturno, do ano 2013, que se encontravam na III semana de Contabilidade 

promovida pelo Centro Acadêmico, composto por 150 discentes. Foram considerados como 

elementos da amostra os alunos que se encontravam presentes no auditório no dia e hora da 

aplicação do questionário, perfazendo um total de 70 alunos. 

O Teste possui 54 questões objetivas. Este teste tem uma metodologia própria para 

análise e interpretação de dados e analisa a tendência empreendedora através da reação 

(acordo ou desacordo) dos sujeitos em relação às 54 afirmações (estímulos) que descrevem os 

estilos empreendedores. 

 Foram utilizadas as cinco categorias relacionadas à pessoa empreendedora, com as 

respectivas pontuações e médias estabelecidas pelo teste: necessidade de sucesso (pontuação 

máxima 12, pontuação média 9); necessidade de autonomia/independência (pontuação 

máxima 6, pontuação média 4); tendência criativa (pontuação máxima 12, pontuação média 

8); riscos calculados (pontuação máxima 12, pontuação média 8); impulso e determinação 

(pontuação máxima 12, pontuação média 8). A Análise da pesquisa é dividida em blocos: 

O bloco 1 afere a necessidade de realização. A pontuação na média ou acima dela 

indica que os alunos possuem as seguintes características: autossuficiência, mais otimista do 
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que pessimista, orientação para tarefas, orientação para resultados, persistência, confiança em 

si próprio, dedicação para concluir tarefas, visão longo prazo. 

O bloco 2 afere a necessidade de autonomia e independência. A pontuação na média 

ou acima dela indica que os alunos têm as seguintes características: realização ao fazer coisas 

pouco convencionais, preferência em trabalhar sozinho expressa suas opiniões, não gosta de 

receber ordens, gosta de decidir por si próprio, não se entrega a pressões do grupo, 

persistência e determinação. 

O bloco 3 afere a tendência criativa. A pontuação na média ou acima dela indica que 

os alunos possuem as seguintes características: imaginativo e inovador tem tendência a sonhar 

acordado, versatilidade e curiosidade, muitas ideias novas, intuição aprimorada, realização 

diante de novos desafios, realização em ambiente com mudanças e novidades. 

O bloco 4 afere a tendência em assumir riscos calculados. A pontuação na média ou 

acima dela indica que os alunos possuem as seguintes características: atua com informações 

incompletas, consegue emitir julgamento com poucos dados, analisa com imparcialidade suas 

próprias qualidades, tem ambição na medida certa consegue fixar objetivos desafiadores, mas 

que podem ser cumpridos. 

O bloco 5 afere a tendência em ter iniciativa e determinação. A pontuação na média ou 

acima dela indica que os alunos possuem as seguintes características: aproveita as 

oportunidades, não teme o destino, acredita que é responsável por sua própria sorte, controla o 

próprio destino, tem determinação. 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os Resultados do teste estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Resultados do Teste TEG 

 

Blocos Nota Média 
Média dos 

Alunos 
Nota Máxima Características Auferidas 

1 9 7,98 12 Necessidade de realização 

2 4 2 6 
Necessidade de autonomia/ 

independência 

3 8 6,17 12 Tendência Criativa 

4 8 6,45 12 Propensão a Riscos 

5 8 9 12 Impulso e determinação 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Tendência 1 - Necessidade de realização 

Conceito: É a necessidade que o empreendedor tem de atingir o sucesso pessoal, que 

nada mais é do que a consequência do sucesso do seu empreendimento que gerará lucro e 

status (URIARTE, 1999). 

A média das respostas obtidas foi 7,98, isso quer dizer que com relação às 

características descritas acima os alunos estão abaixo da média, indicando superficialidades 

nos quesitos elencados. 

 

Tendência 2 - Necessidade de autonomia/independência 

Conceito: É a necessidade onde os empreendedores procuram autonomia para com as 

regras ou o controle de outros, mantêm sua opinião frente a oposição ou à falta inicial de 
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sucesso; expressa confiança na sua capacidade para concluir tarefa difícil ou enfrentar um 

desafio (URIARTE, 1999). 

A média das respostas obtida no teste aplicado aos alunos foi 2, em uma escala em que 

o máximo é 6 e a média é 4, portanto abaixo da média, o que indica que os alunos não 

possuem as características acima elencadas. Baseando-se na citação acima se pode afirmar 

que um contador também precisa de autonomia que o faça acreditar que suas ações fazem a 

diferença no exercício da sua profissão, trazendo benefícios aos seus clientes. 

 

Tendência 3 – Tendência Criativa 

Conceito: é a capacidade de raciocínio alternativo, ou seja, usar a criatividade para sair 

de dificuldades ou até mesmo para aumentar os lucros. Se um problema não pode ser 

resolvido de uma maneira é preciso encontrar uma solução alternativa (URIARTE, 1999). 

Amédia das respostas obtida no teste aplicado aos alunos foi 6,17 em uma escala em 

que o máximo é 12 e a média é 8, portanto um pouco abaixo da média, o que indica que os 

alunos possuem apenas em parte as características acima. 

Esse dado indica que existe defasagem quanto à criatividade dos alunos e, portanto, 

demanda a aplicação de técnicas que possam contribuir com o desenvolvimento criativo dos 

mesmos. Esse estímulo de criatividade que carece nas universidades acaba desestimulando o 

aluno. 

 

Tendência 4 - Propensão a riscos 

Conceito: é a capacidade do empreendedor de avaliarem alternativas e calcular os 

riscos deliberadamente. Procura controlar resultados e busca situações que implicam em 

desafios ou riscos moderados (URIARTE, 1999). 

A média das respostas obtida no teste aplicado aos alunos foi 6,45 em uma escala em 

que o máximo é 12 e a média é 8, portanto abaixo na média, o que indica que os alunos 

possuem em partes as características referentes à tendência em assumir riscos calculados. 

Justamente pela falta de informação e acompanhamento do ensino que não prepara os 

estudantes para o mercado. 

 

Tendência 5 - Impulso e determinação 

Conceito: é a capacidade de agir com base em oportunidades empresariais novas ou 

inabituais, agir antes de ser solicitado ou forçado pelos acontecimentos (URIARTE,1999). 

A média das respostas obtida no teste aplicado aos alunos foi 9 em uma escala em 

que o máximo é 12 e a média é 8, portanto acima  da média, o que indica que os alunos, estão 

determinados a seguir seus objetivos, apesar de não se sentirem suficientemente preparados, a 

determinação é um requisito importante no dia-dia dos empreendedores e empresas e, 

portanto também de quem cuida do patrimônio dos mesmos, ou seja, dos contadores. Esse 

bloco ratifica a defasagem dos blocos 1 e 3, pois, com a falta dascaracterísticas dos citados 

blocos a confiança em sua atuação torna-se difícil, visto que a base para controle do próprio 

destino está arraigada no conhecimento. 

Sobre o teste conclui-se que os alunos estudados não possuem o comportamento 

empreendedor para esse formato de análise, porém se for feito de forma detalhada e aberta o 

teste vai mostrar que em cada tendência, existe parcelas de alunos com o perfil empreendedor. 

No entanto será verificada para esse trabalho apenas de forma simplificada. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O objetivo deste estudo foi aferir o comportamento empreendedor dos alunos do curso 

de Ciências Contábeis da UFC, para determinada amostra, portanto não probabilística. Este 

tema foi escolhido com a perspectiva de gerar reflexões sobre como os alunos do referido 

curso. Utilizando as notas médias e máximas estabelecidas pelo teste, discutir o que os alunos 

estão vivenciando, se de fato, o empreendedorismo é ensinado ou é uma característica inata. 

Os resultados mostram uma defasagem nos blocos 1, 2, 3 e 4, onde suas principais 

características são persistência, versatilidade, curiosidade e ambição na medida certa. Os 

alunos não possuem a confiança necessária e preferem não correr riscos, mesmo que sejam 

mínimos. No bloco 5, que refere-se a ter iniciativa e determinação o resultado foi satisfatório, 

mostrando que os alunos estão dispostos a ir em busca de seus objetivos, contudo, carecem de 

estímulo de que é possível ser empreendedor. Isto mostra que na presença do estímulo ao 

empreendedorismo, os estudantes não sentiria tal carência. 

Dessa forma, nota-se que para trabalhar essas características nos cursos de graduação é 

necessário buscar soluções focadas no problema. Uma boa proposta seria a inserção de 

atividades voltadas à inovação e criatividade, para trabalhar junto aos alunos a necessidade 

dessas características para um bom desenvolvimento profissional. Poderia recomendar a 

aplicação dos conhecimentos em criações de empresas ou produtos, buscando criar e controlar 

os processos organizacionais.  

Também, a organização de palestra com empresários renomados forneceria o aumento 

da curva de aprendizagem, encurtando o tempo de aquisição do conhecimento e inspiração 

para persecução do almejado objeto empreendedores. 

Um diferencial para os estudantes de Ciências Contábeis seria o acréscimo de 

disciplinas voltadas para os negócios, desse modo passaria a acompanhar as necessidades 

atuais do cliente. Quem são esses clientes? Empreendedores que precisam de autonomia, 

criatividade, assumir risco e sucessos que os permitam manterem no mercado. 

As características básicas do empreendedor são sem dúvida indispensável para quem 

vai atuar diretamente na vida das empresas,ou seja, contador e empreendedor devem ter os 

mesmos objetivos, pois os resultados positivos do empreendedor são garantia de sucesso da 

contabilidade. 

O trabalho chegou a seguinte análise, os alunos não atingiram a pontuação sugerida 

pelo teste, dessa forma não possuem o comportamento empreendedor. 

 Para finalizar conclui-se que o empreendedorismo deve sim, fazer parte do currículo 

do estudante de Contabilidade, pois é uma matéria voltada ao aprendizado de habilidades 

necessárias ao sucesso das empresas, e junto com a Contabilidade está preocupada em zelar 

pelo patrimônio das empresas, gerando riqueza e contribuindo para o desenvolvimento 

econômico da sociedade. Todos no país se beneficiariam. 

 

REFERÊNCIAS 
 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2001. 

 

DORNELAS, J. C. A. Só coragem não basta: para buscar oportunidades as pessoas não 

precisam ter um dom especial. Revista Forbes, 26 de Abril de 2002. 

 



16 

 

 

 

DORNELAS, José Carlos Assis. Transformando ideias em negócios. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005. 

 

DRUCKER, Peter F. Inovação e espírito empreendedor. Pioneira, 10a.Edição, São 

Paulo,2008. 

 

DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor. São Paulo:Cultura Editores, 1999. 

 

Empreendedorismo. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Empreendedorismo>. 

Acesso dia 08.06.2014. 

FAHL, Alessandra Cristina, MANHANI, Lourdes Pereira de Souza. As perspectivas do 

profissional contábil e o ensino da contabilidade. Revista de Ciências Gerenciais. São Paulo: 

2006. Vol. X, n.12.Anhanguera Educacional. P. 25-33. 

FILION, Louis J. Empreendedorismo: empreendedores e proprietários-gerentes de pequenos 

negócios. Revista de administração da USP, v. 34/2, abril/junho, 1999. 

 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6ed. São Paulo: Atlas, 

2008. 

 

GIL, Antônio Loureiro. Palestra ministrada no VI Seminário de Ciências Contábeis: 

“Contabilidade como instrumento de Gestão Região Sul de Mão Grosso”, realizado em 

Rondonópolis, MT, 01 de novembro de 2006. 

 

GEM (Global Entrepreneurship Monitor-IBQP). Empreendedorismo no Brasil. Relatório 

Global 2002. Disponível:<http://www.gemconsortium.org>.Acesso em jul. 2014. 

 

GUIMARÃES, L. Empreendedorismo no Currículo dos Cursos de Graduação e Pós-

graduação em Administração: análise da organização didático-pedagógica destas disciplinas 

em escolas de negócios norte-americanas. In: XXVI ENCONTRO ANUALDA ANPAD, 

2002, Salvador. Anais . Salvador: ANPAD, 2002. 

 

GUIMARÃES, L. A experiência universitária americana da formação empreendedora. 

2002.Tese (Doutorado em Administração de Empresas)- Fundação Getúlio Vargas, 2002. 

302p. 

 

KOUNROUZAN, Márcia Covaciuc, O perfil do profissional contábil. Faculdade Osvaldo 

CruzSão Paulo: 2004. Disponível em: 

<http://www.fcs.com.br/download/artigos/social17.pdf.> Acesso 10 jul. 2014. 

 

MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 16ºed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

MARION, José Carlos. A Profissão Contábil no Brasil. Disponível em:  

<www.classecontabil.com.br>.2003  Acesso em: 21 de out. 2013. 

 

MOCSÁNYI, Dino. 18° Convenção dos Contabilistas do Estado de São Paulo. São 

Paulo:2003.Entrevista publicada em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Empreendedorismo
http://www.gemconsortium.org/


17 

 

 

 

<http://www.consultores.com.br/noticias.asp?modo=abre&cod_noticia=39>.Acesso 05 set. 

2014. 

 

MOURA, Iraildo José Lopes de; SILVA, Marcus Vinícius Peixoto. Perspectivas da 

profissão contábil no Brasil. Portal da Classe Contábil. 2003. Disponível em: < http://classe 

contábil.com /trabalhos/perspectivas.doc> Acesso 08 out.2012. 

SCHUMPETER, J. A. Teoria do Desenvolvimento Econômico: uma investigação sobre 

lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. São Paulo: Abril Cultural, 1982. 

 

SEBRAE. Empreendedorismo presente nas escolas. Revista Sebrae. Disponível em: 

<http://200.252.248.103/sites/revistasebrae/01/tema.htm>Acesso em: 02 de fev. 2013. 

URIARTE, Luiz Ricardo. Tendência empreendedora das profissões. Anais. I Encontro 

Nacional de Empreendedorismo. ENE.UFSC, 1999. 

http://www.consultores.com.br/noticias.asp?modo=abre&cod_noticia=39

