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RESUMO 

 

O presente artigo consiste em uma pesquisa exploratória e descritiva, que fez uso de um 

estudo multicasos, com aplicação de entrevistas a um grupo de microempresários do curso de 

administração da Faculdade Cearense, para compreender como o estudo da administração 

pode influenciar no desenvolvimento de um perfil empreendedor de sucesso. O objetivo da 

pesquisa consistiu na identificação das habilidades, características e competências, comuns 

aos empreendedores de sucesso, que podem ser assimiladas por meio do estudo da 

administração. Como resultado da pesquisa, destaca-se que habilidades técnicas, gerenciais e 

pessoais comuns aos empreendedores de sucesso podem ser desenvolvidas com base nas 

disciplinas trabalhadas durante o curso de administração. 
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ABSTRACT 

 

This article consists of an exploratory and descriptive study, which made use of a multi-case 

study, with application of interviews to a group of microentrepreneurs Course Administration 

of Cearense College, to understand how the study of Management may influence the 

development of a successful entrepreneur profile. The research objective was to identify the 

skills, competencies and characteristics common to successful entrepreneurs, which can be 

assimilated through the study of Management. As a result of the research, it is emphasized 

that common to successful entrepreneurs technical, managerial and personal skills can be 

developed on the basis of disciplines worked during the Management course. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Empreender tornou-se uma alternativa real e uma das opções mais cogitadas pelos 

brasileiros, que estão mudando sua mentalidade, quanto ao empreendedorismo e a 

possibilidade de abrir o próprio negócio. 

As micro e pequenas empresas são responsáveis por mais da metade dos 

empregos com carteira assinada do país. Mais de 99% dos novos empreendimentos formais 

no Brasil são representados por micro e pequenas empresas e empreendedores individuais 

(SEBRAE, 2011).  
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O Brasil ocupa a 127ª posição no ranking de facilidade de fazer negócios, segundo 

dados do Banco Mundial (2011), além de aparecer entre os mais complicados na hora de se 

iniciar um empreendimento, ocupando a 128ª posição no ranking.  (MELLO & MAIRINS, 

2011). De acordo com essas informações, é possível afirmar que saber lidar com as 

dificuldades e barreiras impostas pela própria burocracia do país (carga tributária alta, 

infraestrutura precária, burocracia excessiva para iniciar um negócio) pode ser considerado 

um pré-requisito para quem almeja ser um empreendedor no Brasil. 

Partindo destas explanações, o presente artigo busca responder ao seguinte 

questionamento: como o estudo da administração pode influenciar no desenvolvimento de um 

perfil empreendedor de sucesso? A pesquisa tem como objetivo geral analisar as 

contribuições do ensino da administração para o desenvolvimento de competências 

necessárias aos microempreendedores estudantes da FaC – Faculdade Cearense para alcançar 

o sucesso em seus empreendimentos.  

Quanto aos objetivos específicos deste trabalho, consistem em: identificar que 

tipos de habilidades e características, comuns aos empreendedores de sucesso, podem ser 

assimiladas por meio do estudo da administração; analisar as competências empreendedoras e 

o perfil empreendedor desenvolvido ao longo do curso; além de avaliar o curso de 

administração da FaC quanto ao ensino do empreendedorismo e de competências 

empreendedoras por meio das disciplinas lecionadas neste curso.  

O presente artigo encontra-se estruturado e dividido em seis seções. A primeira 

seção consiste na introdução do trabalho. A 2ª apresenta o referencial teórico, que aborda os 

tópicos sobre micro e pequena empresa, empreendedorismo e empreendedorismo no Brasil. A 

3ª explana sobre dois tópicos: competências empreendedoras à luz de Dornelas, e 

competências empreendedoras no curso de administração da Faculdade Cearense. Na 4ª seção 

encontra-se a descrição da metodologia utilizada na pesquisa. A 5ª seção apresenta a análise 

dos resultados.  Por fim, a última seção traz as considerações finais do artigo. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Micro e pequena empresa 

No Brasil, as micro e pequenas empresas desempenham um papel importante para 

a economia e para a sociedade, pois contribuem para o crescimento econômico, criação de 

empregos e geração de renda. De acordo com dados extraídos de estudos do SEBRAE (2011), 
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as micro e pequenas empresas destacam-se no cenário econômico brasileiro por representarem 

97,5% das empresas formais (5,9 milhões de empreendimentos) e por responderem por 51% 

da força de trabalho formal urbano (13,2 milhões de empregos com carteira assinada) e serem 

responsáveis por 20% do PIB.  

No Brasil, a introdução do conceito de microempresa, assim como o tratamento 

diferenciado e simplificado que ela usufrui hoje, foi concebida através da Lei Federal nº 

7.256, de 27 de novembro de 1984, que em seu artigo primeiro trouxe a seguinte 

consideração: “À microempresa é assegurado tratamento diferenciado, simplificado e 

favorecido, nos campos administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista, creditício e de 

desenvolvimento empresarial, de acordo com o disposto nesta Lei” (PORTAL DA 

LESGISLAÇÃO, 2013).  

                 Esta lei representou uma revolução há tempos esperada a favor dos micro e 

pequenos empreendimentos, em que foram estabelecidas normas a favor dessas empresas que 

ganharam tratamento diferenciado e simplificado nos campos administrativo, fiscal, 

previdenciário, trabalhista, creditício e de desenvolvimento empresarial. 

Outra mudança mais recente na legislação brasileira, para os microempresários, 

diz respeito à criação da Lei geral das micro e pequenas empresas, como ficou conhecida a 

Lei complementar 123/2006, instituída em 14 de dezembro de 2006 (BRASIL, 2012).  Esta 

lei regulariza e amplia as vantagens para as microempresas, uma vez que simplifica o registro 

e a baixa de empresas, desonera e racionaliza a cobrança de impostos e estabelece um 

conjunto de benefícios, tais como associativismo, acesso ao crédito, inovação tecnológica, 

exportação e acesso à justiça.     

Observa-se, diante do atual cenário econômico brasileiro, no qual a participação 

dessas empresas tornou-se fundamental, para o desenvolvimento e crescimento da economia, 

um despertar do governo, que vem promovendo gradativamente mudanças em benefício dos 

pequenos empreendimentos, que muitas vezes possuem suas ações e desenvolvimento 

limitados, devido à burocracia excessiva do país. 

Com a Lei geral, o conceito de micro e pequena empresa passou a ter como base a 

receita bruta anual, se enquadrando nesta categoria toda a empresa que aufira em cada ano-

calendário receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e se 

enquadrando como empresa de pequeno porte aquela que obtiver receita bruta anual superior 

a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três 

milhões e seiscentos mil reais) (BRASIL, 2012).  
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2.2 Empreendedorismo         

 O termo empreendedorismo, que vem ganhando mais destaque e despertando 

interesse no meio acadêmico, é na verdade um conceito discutido e tema abordado por 

diversos autores desde a Idade Média, como Cantillon (1725), Say (1803) e Schumpeter 

(1934), citados por Mendes (2009). Até o século XVII os vocábulos empresa, empreendedor e 

empreendedorismo foram utilizados com significados distintos do que representam hoje.  

“O empreendedor era utilizado para descrever tanto um participante quanto um 

administrador de grandes projetos de produção” (MENDES, 2009, p. 5). De acordo com 

Mendes, foi o irlandês Richard Cantillon, na primeira década de 1700, o primeiro a associar o 

termo empreendedor ao indivíduo que inova e assume riscos. Outra importante contribuição 

na evolução do significado e utilização do termo empreendedor deve-se ao economista 

francês Jean-Baptiste Say, que no início do século XIX definiu o empreendedor como sendo 

“a pessoa que detinha a capacidade de transferir recursos econômicos de uma área de baixa 

produtividade para uma área onde tais recursos pudessem oferecer maior rentabilidade” 

(MENDES, 2009, p. 5).   

Ressalte-se que o papel e a contribuição do empreendedor passaram a ser 

considerados fundamentais para o desenvolvimento da economia e da sociedade desde a Idade 

Média. “O empreendedor é aquele que destrói a ordem existente pela introdução de novos 

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

recursos e materiais” (SCHUMPETER, 1949, apud DORNELAS, 2008, p. 22). 

O empreendedorismo se define como “[...] o processo pelo qual se faz algo novo 

(algo criativo) e algo diferente (algo inovador) com a finalidade de gerar riqueza para 

indivíduos e agregar valor para a sociedade” e o empreendedor “[...] como uma pessoa que 

imagina, desenvolve e realiza visões” (FILION, 2004, p. 65). 

Para Dornelas, “empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos que, 

em conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidades” (DORNELAS, 2008, p. 22). 

Segundo o mesmo autor, “o empreendedor é aquele que faz acontecer, se antecipa aos fatos e 

tem uma visão futura da organização” (DORNELAS, 2007, p. 8).  

Com base nessas definições, é possível perceber que uma das características 

relevantes de um empreendedor é a sua visão, como ele enxerga o futuro para o seu negócio e 

como identifica oportunidades, que podem transformar o ambiente social e econômico no qual 

está inserido.  

Assim sendo, a tabela 1 a seguir apresenta algumas das principais definições que 

representam a evolução do conceito de empreendedorismo ao longo dos anos: 
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Período Autor Conceito 

Idade 

Média 
Desconhecido 

Participante e pessoa encarregada de projetos de produção em grande 

escala. 

1725 Richard Cantillon Pessoa que assume riscos é diferente da que fornece capital 

1934 Joseph Schumpeter 
O empreendedor é um inovador e desenvolve tecnologia que ainda não 

foi testada. 

1964 Peter Drucker O empreendedor maximiza oportunidades. 

1975 Albert Shapero 
O empreendedor toma iniciativa, organiza alguns mecanismos sociais e 

econômicos e aceita os riscos do fracasso. 

1980 Karl Vésper 
O empreendedor é visto de modo diferente por economistas, psicólogos, 

negociantes e políticos. 

2001 
José Carlos Assis 

Dornelas 

O empreendedor é aquele que faz as coisas acontecerem, se antecipa aos 

fatos e tem uma visão futura da organização. 

2007 Do autor 
É o indivíduo criativo capaz de transformar um simples obstáculo em 

oportunidade de negócios. 

Tabela 1 - Desenvolvimento da teoria do empreendedorismo e do termo empreendedor a partir da Idade Média  

Fonte: Mendes (2009, p. 6). 

 

Por meio da análise da tabela 1 é possível perceber pela evolução do significado 

dos termos empreendedor e empreendedorismo, que durante a Idade Média o papel do 

empreendedor foi limitado à definição de um indivíduo que administrava grandes projetos, 

mas que não assumia riscos excessivos.  

No Brasil, o reconhecimento do papel dos empreendedores na economia 

aconteceu a partir da década de 1990, quando foram criadas entidades com o objetivo de 

acompanhar e fortalecer este fenômeno do empreendedorismo.  

Dentre essas entidades destacam-se o SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas e a SOFTEX - Sociedade Brasileira para a Exportação de 

Software (DORNELAS, 2008). Ressalte-se o papel do SEBRAE para o incentivo do 

empreendedorismo no Brasil, pois este se solidificou como referência no apoio e na 

capacitação dos micro e pequenos negócios de todo o país, contribuindo de forma direta para 

a sustentabilidade dos novos empreendimentos.  

Segundo Dornelas (2008), a preocupação em monitorar o empreendedorismo no 

Brasil e a criação de novas empresas se deve ao fato da grande maioria desses negócios serem 

iniciados por pequenos empresários, que muitas vezes não possuem conceitos básicos sobre 

gestão de negócios e atuam sem qualquer planejamento. O reflexo desse despreparo implica 

no índice de mortalidade das novas empresas, que no Brasil apresentaram melhora 

considerável. 

De acordo com pesquisa elaborada pelo SEBRAE, a taxa de mortalidade de 

empresas brasileiras com até dois anos caiu de 26,4% (empresas criadas em 2005), para 

24,4% (empresas criadas em 2007). Apesar dessas estatísticas animadoras, se faz necessário o 

constante monitoramento desses índices, para que sejam identificados fatores e meios que 
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possam melhorar ainda mais o desempenho dos empreendimentos. Também apresentaram 

estatísticas positivas as empresas brasileiras com até dois anos de atividade quanto aos índices 

de sobrevivência, que aumentaram de 73,6% em 2005, para 75,6% em 2007 (SEBRAE, 

2013). 

Esse resultado positivo na taxa de sobrevivência dos novos empreendimentos 

brasileiros pode ter sido influenciado por diversos fatores, alguns deles foram explanados, por 

Dornelas (2008): melhorias verificadas na legislação brasileira (criação de leis que favorecem 

aos microempreendedores), criação de programas governamentais voltados para o público 

empreendedor, assim como mudanças no perfil dos novos empreendedores (indivíduos com 

melhor grau de escolaridade e que estão em busca constante de capacitação).  

Segundo a pesquisa mundial Global Entrepreneurship Monitor – GEM (2012), o 

empreendedorismo no Brasil tem sido motivado mais por oportunidades do que por 

necessidade. A proporção de empreendedores por oportunidade no Brasil avançou 

consideravelmente de 42,4% em 2002, ano em que a pesquisa foi iniciada, para 69,2% em 

2012. Nesta mesma pesquisa da GEM, observou-se que dentre os sonhos dos brasileiros 

43,5% almejam ter o próprio negócio, enquanto apenas 24,7% sonham com a carreira em uma 

empresa (GEM, 2012).  

Esses dados demonstram que o perfil do empreendedorismo no Brasil está 

mudando, os brasileiros estão cada vez mais motivados a empreender pela identificação de 

oportunidades, em que o empreendedor idealiza e é capaz de identificar uma oportunidade de 

negócio para a criação de algo novo, em contrapartida, observa-se também a redução do 

número de empreendedores por necessidade, no qual o indivíduo enxerga o empreendimento 

apenas como uma forma de sobrevivência e geração de renda para a família. 

 

3 COMPETÊNCIAS EMPREENDEDORAS 

 

3.1 Competências empreendedoras à luz de Dornelas (2008) 

Para conduzir um novo empreendimento e garantir que tenha sucesso é preciso 

identificar se há no empreendedor as competências necessárias e fundamentais para o bom 

andamento do novo negócio. Para Dornelas (2008), o empreendedor deve possuir algumas 

habilidades classificadas como técnicas, gerenciais e pessoais. Quanto às habilidades técnicas, 

destaca-se a captação de informações, oratória, liderança, conhecimento técnico sobre sua 

área de atuação e o trabalho em equipe.  
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Quanto às habilidades gerenciais, o empreendedor necessita saber lidar com 

marketing, finanças, logística, produção, tomada de decisões e negociação. Além disso, 

também deve possuir características pessoais, como disciplina, persistência, habilidade de 

correr riscos, inovar, dentre outras, que são inerentes a cada indivíduo.     

Portanto, com base no conjunto dessas habilidades, pode-se afirmar que o 

empreendedor de sucesso caracteriza-se por ser um indivíduo de competências múltiplas e 

qualidades diferenciadas.  

 

3.2 Competências empreendedoras no curso de administração da Faculdade Cearense 

O empreendedor que espera ser bem-sucedido em seu negócio, não pode deixar de 

lado a educação formal. “Os empreendedores de sucesso estão atentos ao aprendizado 

contínuo, buscando reciclar seus conceitos e aprimorar o negócio constantemente” 

(DORNELAS, 2007, p. 24). Portanto, é preciso aliar tanto a experiência prática sobre o ramo 

de negócio em que se pretende atuar, ao conhecimento teórico, seja por meio de cursos, 

palestras, eventos ou formação superior: 

Sabendo da necessidade de formar profissionais qualificados para o mercado de 

trabalho e contribuir dessa forma para o desenvolvimento do país e especificamente do estado 

do Ceará, a Faculdade Cearense-FaC, foi fundada no ano de 2002, com sede na cidade de 

Fortaleza – CE. Dentro de sua oferta de cursos de graduação, disponibiliza o curso de 

bacharelado em administração, que dentro da sua matriz curricular apresenta disciplinas que 

visam desenvolver habilidades como: capacidade de liderança, trabalhar em equipe, tomar 

decisões, ser empreendedor, ser inovador e ter ousadia para quebrar paradigmas, ter 

conhecimento prático das funções empresariais, entre outras competências ligadas à gestão, 

que são desenvolvidas ao longo do curso.  

Quanto à disciplina gestão de novos empreendimentos, que é lecionada no 8º 

período do curso de administração da FaC, a mesma é responsável por conceituar e 

aprofundar os conhecimentos dos alunos sobre quem é o empreendedor, explanar sobre as 

oportunidades de negócios e o processo de criação de novos empreendimentos, além de 

apresentar uma análise das tendências e do mercado, assim como os aspectos jurídicos e 

legais dos novos empreendimentos. No curso de administração da FaC, disciplinas como 

organização, sistema e métodos, marketing, gestão estratégica empresarial, gestão de novos 

empreendimentos (empreendedorismo), técnicas de negociação, jogos empresariais se 

destacam pelos conhecimentos técnicos e gerenciais, que são essenciais para um 

administrador: identificação de oportunidades, desenvolvimento de um plano de negócio, 
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administração estratégica, simulação e análise de cenários, estratégias de negociação, 

processo de tomada de decisão e solução de problemas, desenvolvimento da liderança e do 

trabalho em equipe.  

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Quanto à metodologia, a abordagem qualitativa desta pesquisa justifica-se pelo 

fato de a mesma ter sido conduzida de forma a permitir uma compreensão aprofundada do 

tema do artigo e do contexto que o delimita.  

Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica para aprofundamento sobre o 

tema estudado, que culminou em um estudo de caso (multicasos), em que foi utilizada a 

aplicação de entrevistas com 12 perguntas estruturadas e abertas com um grupo de dez 

microempreendedores estudantes de administração da Faculdade Cearense. A pesquisa 

apresenta caráter exploratório e descritivo, com o intuito de aprofundar o conhecimento no 

problema a ser investigado e melhor compreender a realidade observada, além de descrever as 

habilidades e competências empreendedoras. 

Constituíram-se como universo desta pesquisa, os alunos do curso de 

administração da Faculdade Cearense em Fortaleza - CE, cursando do 5º ao 8º semestre, 

totalizando dez microempreendedores estudantes. “A delimitação do universo consiste em 

explicitar que pessoas ou coisas, fenômenos etc. serão pesquisados [...]” (MARCONI & 

LAKATOS, 2003, p. 223). Essa restrição do grupo a ser pesquisado se deve ao fato de os 

alunos desses semestres possuírem uma bagagem maior de conhecimentos acumulados, por 

conta do número de disciplinas já cursadas e que, consequentemente, possuem maior impacto 

para o desenvolvimento de competências empreendedoras. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta etapa do artigo consiste na análise das entrevistas compostas de 12 questões 

abertas, e foram agrupadas em quatro categorias, a fim de facilitar a interpretação dos 

conteúdos das entrevistas. 

 

5.1 Empreendimento: vocação ou comportamento 

Nesta categoria, foram analisadas as respostas das questões 1 e 2 aplicadas aos 

entrevistados e que abrangem a percepção dos alunos sobre o empreendimento como uma 
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vocação ou um comportamento que possa ser aprendido e, na segunda questão, o que os 

motivou a empreender. Observou-se, nas respostas, que há concordância entre os 

entrevistados de que o processo empreendedor pode ser aprendido e que na verdade 

representa um comportamento que não depende exclusivamente de vocação, como fica claro 

nas declarações abaixo: 

 “Empreender é um comportamento, pois não preciso ter uma vocação predefinida 

para me lançar em um empreendimento, apenas ter disposição e vontade de desenvolver, 

buscar conhecimento e ir em frente” (entrevistado 1 – 7º semestre) e “Empreender é um 

comportamento que pode ser aprendido. Qualquer um é capaz de empreender, basta buscar as 

informações e ferramentas corretas e colocar em prática, sem perder o foco” (entrevistado 2 – 

8º semestre). Essas declarações, portanto, estão em concordância com o pensamento de 

Drucker (2008), de que, na verdade, o empreendedorismo não se trata de um traço de 

personalidade ou um perfil, mas de um comportamento, cujas bases são o conceito e a teoria. 

Quanto à motivação dos entrevistados para iniciar seus empreendimentos, todos declararam, 

dentre os principais fatores motivadores: a identificação de oportunidades, a busca por 

autonomia, experiência no ramo e influência familiar.  

Ressalta-se que, dentre os entrevistados, dois estão à frente de um negócio de 

família. Apenas um, dos dez entrevistados, afirmou que a motivação inicial para o 

empreendimento foi a falta de emprego e, por isso, decidiu abrir o próprio negócio, com a 

finalidade de gerar renda para a família. Neste caso, o entrevistado caracteriza-se inicialmente 

como um empreendedor por necessidade, tendo em vista que sua principal motivação para 

empreender não foi a identificação de uma oportunidade, mas sim a necessidade de geração 

de renda para sobrevivência. Porém, ele reconhece que está em busca de aperfeiçoamento 

através do curso de nível superior que escolheu (administração). 

 

5.2 Relação entre o empreendimento e a escolha do curso de administração  

Foram analisadas nesta etapa as respostas das questões 3 e 4, onde na terceira 

questão procura-se entender a relação entre a escolha do curso de administração e o 

empreendimento do entrevistado e se o empreendimento fora iniciado antes ou depois do 

início do curso. Na quarta questão, buscou-se identificar a percepção do empreendedor, sobre 

como o estudo da administração tem impactado na identificação de oportunidades e 

desenvolvimento de habilidades para a correta gestão de seu negócio. 

Constatou-se que apenas dois dos 10 empreendedores iniciaram o negócio depois 

de estarem cursando administração, enquanto os demais já haviam iniciado seus 
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empreendimentos antes do curso. Mas, para todos eles a escolha do curso de administração se 

deu pelo fato de estarem buscando aperfeiçoamento, conhecimento e capacitação, no intuito 

de agregar a teoria à prática. Quanto ao desenvolvimento de habilidades e identificação de 

oportunidades, todos os entrevistados declararam que o estudo da administração tem 

contribuído de forma decisiva para melhor a gestão de seus negócios, como fica explícito nas 

declarações abaixo: 

“Tudo que aprendemos enriquece o nosso desempenho profissional, pois é 

possível aprimorar sistemas para tornar a empresa mais eficiente, reduzir seus custos e 

conseguir um aumento na lucratividade” (entrevistado 6 – 5º semestre) e “Todos que conheço 

(amigos e parentes), ninguém fez curso algum, e são bem-sucedidos em observar as 

oportunidades e obter sucesso. Mesmo assim, não me arrependo, pois o conhecimento que 

adquiri foi essencial para meu negócio” (entrevistado 5 – 8º semestre).   

 De acordo com as explanações dos entrevistados, pode-se afirmar que os alunos 

encontram-se no caminho certo para serem empreendedores bem-sucedidos, pois, segundo 

Dornelas (2007), os empreendedores de sucesso buscam reciclar seus conceitos e aprimorar 

seu negócio através do aprendizado contínuo e valorizam não apenas a experiência prática do 

dia a dia, mas, também, o conhecimento formal. 

 

5.3 Contribuição da administração para o desenvolvimento de competências 

empreendedoras  

 Nesta seção, foram agrupadas as análises das questões 6, 7 e 8, que tratam das 

habilidades técnicas, gerenciais e pessoais dos empreendedores delineadas por Dornelas 

(2008) e da visão dos entrevistados sobre que disciplinas do curso de administração podem 

influenciar no desenvolvimento dessas habilidades. Com base na resposta dos participantes da 

entrevista à pergunta número seis, que trata das habilidades técnicas, eles consideraram como 

disciplinas mais relevantes para adquirir tais habilidades: jogos empresariais, marketing, 

talentos humanos, técnicas de negociação e gestão do conhecimento.  

 “Jogos empresarias nos faz trabalhar todas estas habilidades (captação de 

informação, oratória, liderança, conhecimento técnico sobre a área de atuação, trabalho em 

equipe) e ainda somos avaliados por nossos colegas de sala quanto ao nosso desempenho” 

(entrevistado 3 – 8º semestre). 

Sobre a sétima questão aplicada aos entrevistados, que trata das habilidades 

gerenciais e das disciplinas do curso que eles avaliam como fundamentais para desenvolvê-

las, responderam que disciplinas como marketing, custos, técnicas de negociação, logística I, 
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II, III, administração financeira e contabilidade são essenciais para desenvolver tais 

habilidades.  

Com base nessas respostas, é possível afirmar que o curso de administração é rico 

em disciplinas que proporcionam o desenvolvimento de habilidades gerenciais e que são 

fundamentais para a correta gestão do negócio.  

Quanto às respostas à oitava questão, que trata das habilidades pessoais que os 

empreendedores devem possuir e a opinião dos entrevistados sobre qual a influência do 

estudo da administração para o desenvolvimento de tais características, apenas dois dos dez 

entrevistados acreditam não haver nenhuma relação ou contribuição da administração para 

desenvolver tais características. Os entrevistados 2 e 5 acreditam que as habilidades pessoais 

são intrínsecas ao indivíduo, só ele as possui e utiliza, não podendo ser aprendida, pois diz 

respeito a sua experiência de vida.  

Os demais entrevistados acreditam que o estudo da administração influencia de 

forma positiva no desenvolvimento de habilidades pessoais, que segundo Dornelas (2008), 

envolve disciplina, persistência, otimismo, dinamismo, habilidade de correr riscos e inovar; 

porém, todos os respondentes acreditam que deve haver um empenho e esforço maior do 

estudante para buscar desenvolvê-las. 

Também foram analisadas nesta seção as questões 9, 10 e 12. Na nona questão, os 

empreendedores foram arguidos sobre a percepção, dos mesmos para o aumento do número 

de brasileiros que buscam por cursos de nível superior (administração), e a redução do 

número de empreendedores por necessidade. Todos os respondentes afirmaram que o 

aumento da procura dos brasileiros por cursos de nível superior é sem dúvida relevante para a 

redução do número de empreendedores por necessidade, e aumento do número de 

empreendedores por oportunidade, como é possível constatar através do seguinte comentário: 

Com as facilidades de se fazer um curso de graduação hoje em dia, as pessoas 

passaram a possuir mais conhecimento, mais oportunidades, e aprenderam a 

desenvolver habilidades para abrir seus próprios negócios, não por necessidade e 

sim por serem capacitados (Entrevistado 2 – 8º semestre). 

 

 Para reforçar a relevância deste comentário, pode-se considerar o pensamento de 

Dornelas (2008), de que os empreendedores atualmente estão mais bem preparados, devido a 

maior facilidade de acesso a informação e capacitação por meio de uma formação, que até 

antes não era possível. Segundo o autor, é preciso estar atento ao aprendizado contínuo, pois 

esta é a única maneira de se manter competitivo em meio à concorrência do mercado. 

 Na décima questão, buscou-se analisar a percepção dos entrevistados, quanto à 

importância que os mesmos atribuíam ao ensino do empreendedorismo, agregado a cursos de 
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nível superior, como na administração. Para tal questão, todos os entrevistados consideraram 

fundamental o ensino do empreendedorismo, pois consideraram que dessa forma, garantem-se 

mais subsídios e informações, que auxiliarão os empreendedores ou futuros empreendedores, 

a alcançar o tão sonhado sucesso.  

O crescimento de um País, Estado e Município depende muito de seus 

empreendedores. Quando o empreendedorismo é ensinado aumenta-se a capacidade 

dessas pessoas, reduzindo o número de mortes das empresas, movimentando mais a 

economia, o que implica no crescimento da nação (Entrevistado 3 – 8º semestre). 

  

 É relevante considerar as palavras de Dornelas (2008), de que casos de sucesso 

são cada vez mais comuns, graças à disseminação da educação empreendedora, pois, o 

empreendedorismo tem sido difundido rapidamente como disciplina e instrumento capaz de 

promover, desenvolvimento econômico e social, do qual o nosso país tanto necessita. A 

décima-segunda questão, também foi analisada nesta seção do artigo, pois procura saber dos 

empreendedores arguidos, se os mesmos consideram o curso de Administração como o mais 

adequado, aqueles que almejam tornar-se empresários bem-sucedidos. De acordo com os 

entrevistados, todos concordam que o curso de Administração pode ser considerado o melhor, 

para aqueles que almejam desenvolver competências e conhecimentos necessários a um 

empreendedor de sucesso. 

Para ser um bom empreendedor, é necessário administrar bem, além de outras 

características e habilidades, que o empreendedor deve possuir. É necessário 

conhecer como funciona uma organização, para reduzir os riscos de ser um 

empresário que futuramente estará fadado ao fracasso (Entrevistado 3 – 8º 

semestre). 

 

“O curso de administração nos permite conhecer todas as áreas que estão 

diretamente e indiretamente ligadas a uma empresa, de um modo geral, não importando seu 

tamanho” (Entrevistado 6 – 5º semestre). 

Para avaliar a qualidade destes comentários, pode-se compará-los ao que diz 

Drucker (2008), sobre a contribuição da Administração. Para ele, o empreendimento do qual a 

sociedade necessita, requer conceitos básicos da Administração, que é a nova tecnologia, para 

saber lidar com problemas e oportunidades novas que possam surgir. 

 

5.4 Avaliação dos microempreendedores sobre o desenvolvimento de competências 

empreendedoras no curso de administração da FaC 

Nesta quarta categoria, foram analisadas as respostas das questões 5 e 11, por se 

proporem a coletar a opinião dos empreendedores estudantes de Administração, sobre a 

avaliação do curso de Administração da FaC – Faculdade Cearense, quanto ao 
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desenvolvimento de competências empreendedoras. Na quinta questão, os entrevistados 

relataram quais habilidades foram adquiridas através do curso de Administração da FaC. De 

acordo com as informações dos entrevistados elaborou-se a Tabela 2 a seguir:               

 Liderança Proatividade Visão 
Tomada 

de decisão 
Negociação Planejamento 

Entrevistado 1 X X X  X X 

Entrevistado 2 X  X X  X 

Entrevistado 3  X X X X  

Entrevistado 4  X X X  X 

Entrevistado 5 X X X X X  

Entrevistado 6  X X X  X 

Entrevistado 7 X X X X  X 

Entrevistado 8 X  X X X  

Entrevistado 9 X  X  X X 

Entrevistado 10  X X X  X 

Tabela 2 - Competências empreendedoras adquiridas através do Curso de Administração da FaC                     

Fonte: elaborada a partir das entrevistas com microempreendedores da FaC (2013). 

                  

 A partir da análise das entrevistas, foi possível constatar que dentre as 

competências que os empreendedores afirmam ter desenvolvido, através do estudo da 

Administração, a visão, foi mencionada de forma unânime por todos eles. “Os 

empreendedores de sucesso são também pessoas visionárias e que possuem boa percepção de 

como será seu negócio no futuro.” (DORNELAS, 2007, p. 57).  

Na 11ª questão da entrevista, pediu-se aos entrevistados que avaliassem o curso de 

administração da FaC, com relação ao ensino de competências empreendedoras de sucesso.  

Segundo os entrevistados, todos concordam que o curso de administração é o mais 

completo com relação a informações, habilidades e competências (técnicas, gerenciais e 

pessoais), que se possa aprender e desenvolver, porém, acreditam que o curso de 

administração da FaC poderia melhorar com relação a diversos aspectos, tais como: incentivo 

e capacitação dos professores em trabalhar mais a visão, nas disciplinas de gestão de novos 

empreendimentos e marketing, pois os entrevistados julgaram que nestas cadeiras a visão 

empreendedora pode ser melhor desenvolvida. 

 

CONCLUSÃO 

 

O curso de administração, além das competências administrativas, que auxiliam 

na correta gestão dos processos diários de uma empresa, também é capaz de desenvolver 

competências empreendedoras, que são características responsáveis pela capacidade de 
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identificar oportunidades e implementar estratégias, a fim de alcançar o futuro almejado para 

o negócio.  

Quanto ao perfil empreendedor dos microempresários do curso de administração 

da FaC, considerados nesta pesquisa, foram identificados como empreendedores por 

oportunidade, tendo em vista que identificaram oportunidades de negócio e decidiram investir 

no potencial de seus empreendimentos, assim como estão constantemente em busca de 

aperfeiçoar seus conhecimentos, como comprova a decisão deles em investir em uma 

formação acadêmica.           

 Contudo, neste artigo, também foram identificados pontos de melhoria no ensino 

e desenvolvimento de habilidades empreendedoras no curso de administração da FaC e, por 

isso, são feitas as seguintes considerações: há a  necessidade de desenvolver e adaptar o 

ensino de ferramentas e conceitos administrativos, com foco para as micro e pequenas 

empresas, visto que estas já comprovaram sua contribuição para o crescimento do fenômeno 

do empreendedorismo e desenvolvimento econômico sustentável, que o país tanto almeja. 

É preciso remodelar a metodologia empregada no curso, para obter mais eficácia 

no ensino do empreendedorismo e das habilidades necessárias para se empreender; com isso, 

sugere-se que a disciplina de gestão de novos empreendimentos, responsável pela introdução 

de conhecimentos pertinentes ao empreendedorismo e abertura de novos negócios, que 

atualmente é lecionada no 8º período deste curso, possa ser transferida para períodos iniciais 

do curso.  

Esta pesquisa concluiu que, apesar do curso de administração da FaC permitir o 

desenvolvimento de habilidades empreendedoras (técnicas, gerenciais e pessoais) que 

capacitam e orientam para a gestão bem-sucedida de novos empreendimentos, o foco atual do 

curso, não tem sido a formação de empreendedores, mas seu objetivo primordial ainda 

consiste na formação de gestores.   

É pertinente que as sugestões e pontos de melhoria identificados neste trabalho 

possam ser avaliados pela instituição de ensino superior abordada nesta pesquisa, tendo em 

vista que as mudanças que possam surgir tendem a contribuir para a formação não só de 

profissionais qualificados para gerir, mas, também, de profissionais visionários, inovadores e 

competentes para empreender e fazer a diferença no mercado e na economia do país. 
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