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RESUMO 

 

Este estudo, desenvolvido no âmbito da Dissertação em Engenharia e Gestão Industrial, 

centra-se na temática do empreendedorismo entre alunos do ensino superior, focando-se 

especificamente, no comportamento e intenções empreendedoras dos alunos do Instituto 

Superior Técnico. 

 

Identificam-se o passado familiar empresarial e a motivação empreendedora dos alunos, com 

especial atenção sobre o contexto da universidade. Adicionalmente à observação e avaliação 

das atividades da universidade e as ofertas relacionadas com a educação empreendedora dos 

seus alunos analisa-se ainda as perceções dos alunos sobre as condições básicas para o 

empreendedorismo oferecidas pela universidade. Assim a própria instituição toma 

conhecimento do poder empreendedor dos seus alunos, podendo avaliar a quantidade e a 

qualidade das suas ofertas no contexto empreendedor.  

 

Este estudo procura essencialmente descrever e compreender de forma sistematizada as 

intenções empreendedoras de alunos de engenharia do Instituto Superior Técnico – uma 

universidade referência, de engenharia em Portugal. Constata-se com interesse, uma 

tendência geral de crescimento do índice de empreendedorismo entre os alunos de primeiro e 

quinto ano. A obtenção e tratamento de um vasto conjunto de dados sobre as perceções dos 

alunos face ao empreendedorismo e do papel da universidade na definição de estratégias e 

estruturas de apoio à criação de empresas traz um potencial interesse para a definição de 

políticas de gestão universitária e de ensino superior orientadas para a sensibilização e apoio 

aos alunos na prossecução de uma carreira como empreendedores. 

 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo, Intenções, Comportamento, Índice de 

empreendedorismo, Negócio familiar, Contexto universitário. 
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ABSTRACT 

 

This study, developed as part of the dissertation in Industrial Engineering and Management, 

focuses on the theme of entrepreneurship among students in higher education, focusing 

specifically on entrepreneurial intentions and behavior of students at Instituto Superior Técnico. 

 

It identifies family’s business background and the entrepreneurial motivation of the students, 

with special emphasis on the context of the university. In addition to observation and evaluation 

of university activities and offerings related to entrepreneurial education of their students, it still 

analyzes the perceptions of the students about the basic conditions for entrepreneurship offered 

by the university. Thus the institution becomes aware of the entrepreneurial power of their 

students and can assess the quantity and quality of their offerings in the entrepreneur context. 

 

This study essentially seeks to describe and understand, in a systematic way, the enterprising 

intentions of engineering students at Instituto Superior Técnico - a reference engineering 

university in Portugal. Also notable is a general trend of increase in the rate of entrepreneurship 

among students from first to fifth year. The collection and treatment of a wide range of data on 

the perceptions of students in relation to entrepreneurship and the role of the university in 

defining strategies and support structures for business creation brings a potential interest for 

development of university management and higher education policies oriented to awareness 

and support for students pursuing a career as entrepreneurs. 

 

 

Keywords: Entrepreneurship, Intentions, Behavior, Entrepreneurship index, Family business, 

University context. 

  



5 
 

INDÍCE 

 

INDÍCE .......................................................................................................................................... 5 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 8 

1.1. Motivação ...................................................................................................................... 8 

1.2. Objetivos da Dissertação .............................................................................................. 9 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................................................... 10 

2.1.1. Empreendedorismo: Principais abordagens teóricas .......................................... 10 

2.1.2. O desenvolvimento do empreendedorismo enquanto área de investigação ...... 12 

2.2. Empreendedor: Definição e enquadramento conceptual ............................................ 14 

2.3. Principais modelos de intenções empreendedoras .................................................... 17 

2.4. Intenções Empreendedoras e Educação para o Empreendedorismo ........................ 24 

2.4.1. Intenções empreendedoras entre universitários: Proposições de investigação . 26 

3. DADOS E METODOLOGIA ................................................................................................ 30 

4. RESULTADOS ................................................................................................................... 33 

4.1. Características da Amostra ......................................................................................... 33 

4.1.1. Género ................................................................................................................. 33 

4.1.2. Área e nível de estudo......................................................................................... 33 

4.2. Intenções empresarias ................................................................................................ 34 

4.2.1. Intenções empresariais agrupadas por curso e anos de estudo ........................ 38 

4.3. Motivos dos estudantes ............................................................................................... 40 

4.4. Força das intenções empreendedoras ........................................................................ 42 

4.5. Fundadores intencionais ............................................................................................. 46 

4.5.1. Passos dos fundadores intencionais ................................................................... 46 

4.5.2. Barreiras à fundação ........................................................................................... 48 

4.5.3. Esforço e parceiros dos fundadores intencionais ............................................... 49 

4.6. Índice de empreendedorismo ...................................................................................... 51 

4.7. Fundadores ativos ....................................................................................................... 54 

4.8. Estudantes com fundo de negócio familiar ................................................................. 55 

4.9. Contexto universitário do Instituto Superior Técnico ................................................... 59 

5. CONCLUSÕES ................................................................................................................... 66 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................... 70 

ANEXOS I – Tabelas teóricas ..................................................................................................... 78 

ANEXOS II – Projeto GUESSS ................................................................................................... 80 

ANEXOS III – Questionário ......................................................................................................... 90 

 



6 
 

Lista de Figuras e Tabelas 

 

Figuras 

 

Figura 1 - Modelo conceptual de Ajzen. ...................................................................................... 19 

Figura 2 - Modelo conceptual de Shapero. ................................................................................. 20 

Figura 3 - Modelo de Davidsson. ................................................................................................ 22 

Figura 4 - Modelo de Autio, Keeley, Klofsten & Ulfstedt. ............................................................ 23 

Figura 5 - Esquematização sistematizada da investigação. ....................................................... 30 

Figura 6 - Percentagem de participantes por género.................................................................. 33 

Figura 7 - Percentagem média, de participação por curso e ano. .............................................. 34 

Figura 8 - Intenções empresarias, após os estudos e cinco anos depois. ................................. 35 

Figura 9 – Tendência das intenções empreendedoras. .............................................................. 36 

Figura 10 - Intenções de carreiras entre os cursos, logo após os estudos. ............................... 36 

Figura 11 - Intenções de carreiras entre os cursos, cinco anos após os estudos. ..................... 37 

Figura 12 - Intenções de carreiras entre os anos de curso, logo após os estudos. ................... 38 

Figura 13 - Intenções de carreiras entre os anos de curso, cinco anos após os estudos. ......... 39 

Figura 14 - Motivos dos estudantes, em média. ......................................................................... 40 

Figura 15 - Motivos dos estudantes segundo os grupos de intenções. ...................................... 41 

Figura 16 - Força média, por curso, do motivo "Ser o próprio patrão". ...................................... 42 

Figura 17 - Força das intenções empreendedoras. .................................................................... 43 

Figura 18 – Força das intenções empreendedoras por curso. ................................................... 44 

Figura 19 - Forças das intenções empreendedoras por ano de curso. ...................................... 45 

Figura 20 - Percentagem total das forças empreendedoras por curso....................................... 46 

Figura 21 - Áreas de negócio dos potenciais fundadores. .......................................................... 47 

Figura 22 - Passos dos fundadores. ........................................................................................... 47 

Figura 23 - Média global das barreiras. ...................................................................................... 48 

Figura 24 - Média, de esforço semanal investido no planeamento de novos negócios. ............ 49 

Figura 25 - Número de parceiros em novos negócios. ............................................................... 50 

Figura 26 - Média global de parceiros para novos negócios. ..................................................... 51 

Figura 27 - Índice de empreendedorismo por anos de curso. .................................................... 53 

Figura 28 - Índice de empreendedorismo, em média global. ...................................................... 54 

Figura 29 - Fator de crescimento, por curso. .............................................................................. 55 

Figura 30 - Proveniência do negócio familiar. ............................................................................. 55 

Figura 31 - Proveniência do fundo de negócio familiar, por ano de curso. ................................ 56 

Figura 32 - Intenções dos alunos com fundo de negócio familiar. .............................................. 57 

Figura 33 - Intenções dos alunos com fundo de negócio familiar, por ano de curso. ................ 57 

Figura 34 - Intenções dos alunos com fundo de negócio familiar, cinco anos após o curso. .... 58 

Figura 35 - Intenções dos alunos com negócio familiar, cinco anos após, por ano de curso. ... 59 

Figura 36 - Conhecimento dos alunos do contexto do Instituto Superior Técnico. .................... 60 

Figura 37 - Média global, dos gostos dos estudantes, para o seu ambiente universitário. ........ 62 

file:///C:/Users/Tiago%20Octicio/Dropbox/GT/Tese/A%20Execução/Dissertação/Dissertação%20Tiago%20Octício%20(55811)_TO_NOV_15.docx%23_Toc341100123
file:///C:/Users/Tiago%20Octicio/Dropbox/GT/Tese/A%20Execução/Dissertação/Dissertação%20Tiago%20Octício%20(55811)_TO_NOV_15.docx%23_Toc341100124
file:///C:/Users/Tiago%20Octicio/Dropbox/GT/Tese/A%20Execução/Dissertação/Dissertação%20Tiago%20Octício%20(55811)_TO_NOV_15.docx%23_Toc341100125
file:///C:/Users/Tiago%20Octicio/Dropbox/GT/Tese/A%20Execução/Dissertação/Dissertação%20Tiago%20Octício%20(55811)_TO_NOV_15.docx%23_Toc341100126
file:///C:/Users/Tiago%20Octicio/Dropbox/GT/Tese/A%20Execução/Dissertação/Dissertação%20Tiago%20Octício%20(55811)_TO_NOV_15.docx%23_Toc341100127


7 
 

Figura 38 - Opinião dos alunos sobre a qualidade das ofertas do Instituto Superior Técnico. .. 63 

Figura 39 - Média geral da satisfação dos alunos, por curso. .................................................... 64 

Figura 40 - Média global das opiniões dos alunos. ..................................................................... 65 

Figura 41 - Opinião dos estudantes sobre o ambiente empreendedor em cada curso, em geral.

 ..................................................................................................................................................... 65 

Figura 42 - Escolha de intenções de carreira a um nível global detalhado. ............................... 86 

Figura 43 - Importância das escolhas dos estudantes. .............................................................. 87 

Figura 44 - Indicador de motivação em ser o próprio patrão, entre os países. .......................... 87 

Figura 45 - Média mundial das barreiras. ................................................................................... 88 

Figura 46 - Empreendedorismo relacionado com as ofertas universitárias a um nível mundial. 89 

 

Tabelas 

 

Tabela 1 - Tabela com relevância das questões para construção do questionário. ................... 31 

Tabela 2 - Os motivos dos estuantes, por curso. ........................................................................ 41 

Tabela 3 - Barreias à criação de novas empresas ...................................................................... 48 

Tabela 4 - Pesos da primeira questão do índice de empreendedorismo. .................................. 51 

Tabela 5 - Pesos da segunda questão do índice de empreendedorismo. ................................. 52 

Tabela 6 - Características das empresas dos estudantes. ......................................................... 54 

Tabela 7 - Conhecimento dos alunos sobre o contexto universitário existente no I.S.T.. .......... 61 

Tabela 8 - Gostos dos alunos sobre o contexto universitário existente no I.S.T.. ...................... 62 

Tabela 9 - Afirmações sobre o contexto do Instituto Superior Técnico. ..................................... 64 

Tabela 10 - Administradores, empreendedores e intraempreendedores. .................................. 78 

Tabela 11 - Escolas de pensamento sobre empreendedores. ................................................... 78 

Tabela 12 - Principais temas de investigação na área do empreendedorismo. ......................... 79 

Tabela 13 - Enfoques teóricos sobre o estudo do empreendedorismo. ..................................... 79 

Tabela 14 - Países participantes e abreviaturas. ........................................................................ 86 

Tabela 15 – Pesos para a questão: Têm pensado de forma séria fundar uma empresa? ........ 88 

Tabela 16 - Pesos para a questão: Quais os passos que tomaram para a criação de uma nova 

empresa? ..................................................................................................................................... 88 

  

file:///C:/Users/Tiago%20Octicio/Dropbox/GT/Tese/A%20Execução/Dissertação/Dissertação%20Tiago%20Octício%20(55811)_TO_NOV_15.docx%23_Toc341100164
file:///C:/Users/Tiago%20Octicio/Dropbox/GT/Tese/A%20Execução/Dissertação/Dissertação%20Tiago%20Octício%20(55811)_TO_NOV_15.docx%23_Toc341100165
file:///C:/Users/Tiago%20Octicio/Dropbox/GT/Tese/A%20Execução/Dissertação/Dissertação%20Tiago%20Octício%20(55811)_TO_NOV_15.docx%23_Toc341100166
file:///C:/Users/Tiago%20Octicio/Dropbox/GT/Tese/A%20Execução/Dissertação/Dissertação%20Tiago%20Octício%20(55811)_TO_NOV_15.docx%23_Toc341100167
file:///C:/Users/Tiago%20Octicio/Dropbox/GT/Tese/A%20Execução/Dissertação/Dissertação%20Tiago%20Octício%20(55811)_TO_NOV_15.docx%23_Toc341100168
file:///C:/Users/Tiago%20Octicio/Dropbox/GT/Tese/A%20Execução/Dissertação/Dissertação%20Tiago%20Octício%20(55811)_TO_NOV_15.docx%23_Toc341100169
file:///C:/Users/Tiago%20Octicio/Dropbox/GT/Tese/A%20Execução/Dissertação/Dissertação%20Tiago%20Octício%20(55811)_TO_NOV_15.docx%23_Toc341100183
file:///C:/Users/Tiago%20Octicio/Dropbox/GT/Tese/A%20Execução/Dissertação/Dissertação%20Tiago%20Octício%20(55811)_TO_NOV_15.docx%23_Toc341100184
file:///C:/Users/Tiago%20Octicio/Dropbox/GT/Tese/A%20Execução/Dissertação/Dissertação%20Tiago%20Octício%20(55811)_TO_NOV_15.docx%23_Toc341100184


8 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Motivação 

 

A presente dissertação objetiva construir um estudo que se centra na investigação do 

empreendedorismo, segundo o comportamento e as intenções empreendedoras dos alunos do 

Instituto Superior Técnico. Entende-se que para gerar crescimento económico e avançar para 

uma sociedade empresarial é imprescindível, na opinião dos teóricos da economia, ter um 

desenvolvimento do capital empresarial, o que reflete uma série de diferentes fatores legais, 

institucionais e forças sociais, envolvendo também uma aceitação social do comportamento 

empreendedor, dos indivíduos que estão dispostos a liderar com o risco de criar novas 

empresas e um ambiente de negócio favorável (Audrestsch, 2001). 

 

O empreendedorismo tem-se tornado uma questão importante para as autoridades económicas 

que procuram novas maneiras de aumentar o crescimento económico, criação de emprego e 

inovação (Allen & Weinberg, 1988, Reynolds & Maki, 1991, Reynolds, Storey & Westhead, 

1994, Palich & Bagby, 1995 e Henderson, 2002). 

 

Promover o empreendedorismo entre os estudantes tem-se tornado um tema importante nas 

universidades e governos, bem como na investigação. Como mostram alguns estudos 

anteriores, o interesse dos alunos no empreendedorismo como opção de carreira está a 

aumentar (Brenner et al, 1991, Fleming, 1994, Kolvereid, 1996). O papel positivo das 

universidades no desenvolvimento empresarial e intenções de explorar os fatores que 

influenciam o comportamento empresarial dos alunos, tem vindo a ser confirmado por vários 

estudos (Autio et al, 2004, Hannon, 2005, Luthje & Franke, 2003, Reitan, 1997), que ajudam a 

explicar o surgimento da intenção empresarial entre os grupos-alvo, bem como o estímulo da 

educação para o empreendedorismo que pode, por sua vez, influenciar os comportamentos 

dos alunos e as intenções em relação ao empreendedorismo. 

 

O modelo de intenções empreendedoras por Luthje & Franke (2003), explica como a intenção 

empresarial é uma consequência direta da atitude em relação ao empreendedorismo e ao 

ambiente de barreiras contextuais e os fatores de suporte. Os autores incluem no seu estudo 

traços de personalidade e recomendam no seu modelo também a importância do papel das 

universidades no futuro. Tal como este estudo do MIT, muitos dos negócios nos EUA 

apresentam empresas fundadas por alunos e docentes como indicador da sua excelente 

qualidade universitária. Os estudos económicos em diferentes regiões da Europa indicam que o 

impacto da universidade na criação de empresas pode ser observado, também, fora dos EUA 

(Harhoff, 1999). Ainda segundo o estudo do MIT, para incentivar novas atividades de risco dos 

estudantes, uma universidade tem de confiar principalmente numa seleção ou autosseleção de 

caloiros promissores. 
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Torna-se importante que as instituições de ensino sejam organizadas de forma a reconhecer e 

a desenvolver as competências mais adequadas para a educação de indivíduos 

empreendedores e futuros criadores de empresas. 

 

1.2. Objetivos da Dissertação 

 

A análise escolhida pretende efetuar um estudo sobre o papel das universidades no 

desenvolvimento empresarial e intenções de explorar os fatores que influenciam o 

comportamento empreendedor dos alunos. Consequentemente, pretende-se identificar os 

antecedentes e condições de controlo no contexto da criação de novos negócios e na carreira 

empresarial dos estudantes, em geral. Torna-se fundamental não descurar a observação e 

avaliação das atividades da universidade e as ofertas relacionadas com a educação 

empreendedora dos seus alunos. Neste estudo, pretende-se ainda, analisar as perceções dos 

alunos sobre as respetivas condições básicas para o empreendedorismo, oferecidas pela 

universidade. Tendo em conta um âmbito mais geral, este estudo poderá dar um contributo ao 

nível das políticas e estratégias para o empreendedorismo definidas a nível organizacional, 

bem como no que respeita à sensibilização dos alunos do ensino superior para o 

empreendedorismo, na criação de novas ideias, e em particular, na necessidade de 

identificações de futuras ações.  

 

A dissertação está organizada em cinco capítulos. Para além da introdução, são apresentados 

os capítulos de revisão bibliográfica, dados e metodologia, resultados e conclusões. O capítulo 

da revisão bibliográfica divide-se em três subcapítulos. No primeiro é abordado a temática do 

empreendedorismo e do indivíduo, como empreendedor. Procede-se a uma abordagem teórica, 

essencial, relacionada com os principais modelos de intenções empreendedoras. O capítulo 

seguinte da dissertação, descreve a metodologia e os dados a utilizar, que resultam de um 

questionário lançado por correio eletrónico a uma amostra de alunos do Instituto Superior 

Técnico, pretendendo obter resultados, que depois de tratados, irão ao encontro do objetivo da 

dissertação. Neste capítulo existem subcapítulos onde se faz uma abordagem às intenções 

empreendedoras e educação do empreendedorismo, sintetizando o estudo internacional, 

Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey, um Projeto de investigação 

internacional que estuda o espírito e as intenções empreendedoras dos estudantes em todo o 

mundo, numa comparação geográfica e temporal. O quarto capítulo apresenta os resultados 

analisados com base na amostra aos alunos da universidade. Por último, será apresentado um 

capítulo com as conclusões da pesquisa elaborada. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.1. Empreendedorismo: Principais abordagens teóricas 

 

Gartner (1988) considera que o empreendedorismo pode ser definido como a criação de novas 

organizações. Posteriormente noutro estudo levado a cabo pelo referido autor em 1990, foram 

identificados dois grupos de pensamento em torno do significado de empreendedorismo. Um 

grupo que centra a sua definição nos temas relacionados com as características do 

empreendedorismo, ou seja, empreendedor, inovação, crescimento, risco, singularidade, etc. O 

outro grupo aborda assuntos relacionados com os resultados do empreendedorismo do ponto 

de vista da criação de valor. O desenvolvimento histórico sobre o empreendedorismo, tem 

vindo a ser tratado por vários autores, Richard Cantillon, Jean-Baptiste Say, Knight, Leibestein 

e Shumpeter.  

 

Para Raposo & Silva (2000) o facto do processo de empreendedorismo se iniciar com a criação 

de uma nova empresa (aventura), devem ter-se em conta os seus antecedentes, ou seja, a 

procura de oportunidades no meio envolvente, a identificação de oportunidades, a avaliação da 

possibilidade para implementar uma nova empresa, as características individuais, sócio-

demográficas, experiência profissional anterior e educação do empreendedor, assim como as 

restrições do meio envolvente e os valores da sociedade. Pode-se então considerar que o 

processo de empreendedorismo começa com a criação de uma nova empresa (aventura). De 

acordo com Drucker (1985), o empreendedorismo começa a ação de criação de uma nova 

empresa, que pode ou não ter sucesso, ou seja, quando um indivíduo cria uma empresa dá-se 

então o fenómeno de empreendedorismo. Segundo Gartner (1988) o processo termina com a 

criação da empresa. Contudo para Carton, Hofer & Meeks (1998), o processo de 

empreendedorismo só termina quando uma empresa se torna autossustentável, com a 

construção de uma estrutura organizativa, acumulação de recursos, carteira de clientes, e o 

desenvolvimento das vantagens competitivas. 

 

O empreendedorismo de acordo com Schollhammer (1991) é um fenómeno complexo que 

normalmente tem sido estudado numa das seguintes perspetivas: 

a) O envolvimento individual na criação de um negócio e as suas características pessoais. 

b) O processo em que o negócio é implementado e transformado em realidade e a 

reestruturação ou criação de uma nova empresa. 

c) A contribuição das novas empresas para a melhoria de economia. 

 

Tendo em conta uma perspetiva não estritamente económica, a decisão de criar uma empresa 

e de uma determinada pessoa se converter em empreendedor foi explicada, segundo Lafuente, 

Salas & Pérez (1985), pela conjugação de três classes de fatores: 

a) O primeiro refere-se às características pessoais dos empreendedores, às suas 

aspirações, motivações, perceções, habilidades e conhecimentos. 
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b) O segundo refere-se às características da organização (incubadora) onde o indivíduo 

desenvolveu previamente a sua atividade laboral. 

c) O terceiro corresponde a fatores ambientais externos, que originam um clima mais ou 

menos favorável relativamente à decisão de criar uma empresa. 

 

Naffziger, Hornsby & Kuratko (1994) têm uma outra perspetiva, ao considerarem a existência 

de 5 categorias de variáveis, que se relacionam, e vão influenciar uma determinada pessoa em 

ser empreendedor: 

a) Características pessoais do empreendedor, ou seja, os traços pessoais do 

empreendedor. 

b) O meio-envolvente (ambiente) pessoal do empreendedor. 

c) O meio-envolvente local para o negócio. 

d) Uma ideia para um determinado negócio. 

e) Metas pessoais do empreendedor. 

 

Num estudo de Raposo & Silva (2000), tendo em conta as listagens das comunicações 

apresentadas anualmente nas conferências do Babson College, da revista de referência 

Frontiers of Entrepreneurship Research e do International Council for Small Business, 

identificaram-se 24 áreas principais de investigação do empreendedorismo, dos quais fazem 

parte os seguintes tópicos (ver ANEXO I – Tabela 11):  

a) Características dos empreendedores. 

b) As características da organização empresarial. 

c) Fatores do meio envolvente que favorecem o empreendedorismo. 

d) O impacto da sociedade na atividade empresarial. 

 

Um estudo de Veciana & Genesca (1997) refere que os principais temas de estudo no campo 

do empreendedorismo são:  

a) O perfil do empreendedor e a criação de novas empresas;  

b) A estrutura financeira das PME;  

c) Estratégia das PME;  

d) A empresa familiar;  

e) Políticas de fomento das PME;  

f) As PME e a economia. 

 

De um outro ponto de vista, Veciana (1995, 1999, 2000) apresenta uma classificação dos 

enfoques teóricos sobre o estudo do empreendedorismo. Este autor considera que existem na 

vertente da investigação quatro enfoques teóricos principais: o económico, o psicológico; o 

sociocultural e institucional e o enfoque gerência. Estes enfoques por sua vez podem ser 

analisados segundo três níveis: Micro (nível individual), Meso (nível de empresa) e a Macro 

(nível global da economia). Esta classificação das diferentes teorias do empreendedorismo, 

permite uma visão de conjunto sobre o estudo desta área do conhecimento, facilitando assim o 
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trabalho dos investigadores, uma vez que lhes serve de guia para a elaboração dos seus 

estudos, e proporciona também aos estudantes diferentes marcos teóricos para assim auxiliar 

na decisão acerca do desenho das suas investigações empíricas. (ver ANEXO I – Tabela 12). 

 

Uma investigação efetuada por Hornaday & Churchill (1987) a 227 artigos publicados entre 

1981 e 1986 nos volumes da revista Frontiers of Entrepreneurship Research, o tema mais 

investigado foi as características pessoais dos empreendedores. Existiram mais investigadores 

a chegar à mesma conclusão, Cunningam & Lischeron (1991), em que grande parte dos 

estudos sobre empreendedorismo têm como finalidade descrever o empreendedor. Convém 

referir que alguns destes estudos sobre características pessoais dos empreendedores 

centraram-se fundamentalmente no estudo da personalidade, características e experiência 

profissional anterior dos empreendedores (Carland, Hoy, Boulton & Carland, 1994). Outros 

estudos têm tido como finalidade estudar os aspetos mais ligados ao comportamento dos 

empreendedores (Chell, Haworth & Brearley, 1991; Gartner, Bird & Starr, 1992; Lumpkin & 

Dess, 1996). Mais recentemente, e ainda dentro das mesmas temáticas encontram-se estudos 

com o objetivo de analisar as competências dos empreendedores e outros que têm como 

principal finalidade estudar as intenções dos empreendedores relativamente à criação de 

empresas. 

 

2.1.2. O desenvolvimento do empreendedorismo enquanto área de investigação 

 

Segundo Raposo & Silva (2000), assistiu-se a um desenvolvimento crescente de um novo 

campo de estudos na área da economia da empresa, o empreendedorismo, e que segundo os 

mesmos autores, apesar de ainda não possuir uma definição teórica universalmente aceite 

trata-se de um dos aspetos mais marcantes do pensamento científico recente nesta área. De 

facto, encontra-se num campo de estudo que se pode considerar relativamente recente, 

mesmo que se possa considerar que as origens do mesmo remontem aos séculos XVIII e XIX 

com as obras de Cantillon (1767-1873) e Say (1818-1833), só no início do século XX é que 

aparecem as conhecidas obras de Schumpeter “Teoria do Desenvolvimento Económico” em 

1912 e Marshall “Principles of Economics” em 1919 (Veciana, 1999, 2000). 

 

Pode-se considerar que a investigação sobre as pequenas empresas e o empreendedorismo 

começou a ganhar mais importância nos últimos 40 anos (Grant & Perren, 2002). Os anos 70 

marcaram segundo Timmons (1982) um aumento do interesse pelo estudo do 

empreendedorismo. É nesta altura que aparecem novos autores, livros, artigos e novos 

métodos são testados em muitos países. A nível internacional, como assinala Veciana (1980), 

a primeira conferência sobre “Entrepreneuship and Entreprise Development” foi celebrada em 

Junho de 1975 nos Estados Unidos, e demonstrou o interesse existente pela figura do 

empreendedor, posteriormente a realização da primeira grande conferência do Babson 

College, responsável pela publicação anual das comunicações, sob o título Frontiers of 

Entrepreneurship Research, desde 1981. Destaca-se, além desta publicação, outras 



13 
 

publicações periódicas sobre pequenas empresas e empreendedorismo – que segundo um 

estudo efetuado por Grant & Perren (2002), tendo em conta os principais jornais sobre o tema e 

onde publicaram os autores mais conhecidos relativamente ao ano 2000 – são por esta ordem: 

Entrepreneurship Theory and Practice; Journal of Business Venturing; Journal of Small 

Business Management; Small Business Economics; International Small Business Journal  

Entrepreneurship and Regional Development. 

 

Por outro lado, salienta-se que, além destes jornais mais específicos sobre o tema, encontra-se 

outros jornais anglo-saxónicos mais ligados à área da gestão, economia, sociologia e 

psicologia onde se podem encontrar artigos científicos sobre empreendedorismo, como por 

exemplo (Shane, 1997): Academy of Management Journal; Academy of Management Review; 

Administartive Science Quartely; American Journal of Sociology; American Sociological Review; 

California Mangement Review; Harvard Business Review; Journal of High Technology 

Management Research; Journal of Management; Journal of Management Studies; Journal of 

Small Business Economics; Managent Science; Organization Dynamics; Organization Science; 

Organization Studies; Sloan Management Review; Strategic Management Journal. 

 

No que diz respeito às universidades e escolas superiores de gestão e negócios começaram a 

criar programas sobre empreendedorismo, fundaram instituições relacionadas também com o 

estudo dos empreendedores, lançaram publicações e financiaram estudos e projetos de 

investigações dirigidos a identificar potenciais empreendedores. Relativamente aos centros de 

investigação sobre empreendedorismo, segundo Sandberg & Gatewood (1991), estão 

associados fundamentalmente a instituições de ensino superior, localizadas principalmente nos 

Estados Unidos, e algumas no Canadá e Reino Unido, são também responsáveis pela 

realização das grandes conferências e estão ligadas a alguns dos jornais mais importantes 

sobre este tema, entre as quais se destaca o já citado Babson College, Center for 

Entrepreneurial Studies. 

 

De outra forma, pode-se considerar que a Europa científica, encontra-se fortemente 

segmentada em mercados nacionais de investigação, explicando em parte, o motivo pelo qual 

os trabalhos desenvolvidos na Europa são pouco divulgados dentro da própria União Europeia 

e praticamente omitidos na comunidade científica americana; verificando-se o inverso no caso 

americano. No caso concreto da produção teórica sobre o empreendedorismo, esta é anglo-

saxónica principalmente de origem americana (Shane, 1997). 

 

No entanto, apesar do interesse que o tema tem vindo a adquirir, não existe ainda uma teoria 

universalmente aceite que defina com exatidão o campo de atuação do empreendedorismo, 

assentando a sua génese na transversalidade de um conjunto de aproximações provenientes 

de diferentes áreas: psicologia, sociologia, antropologia, economia, desenvolvimento regional e 

gestão de empresas, (Virtanen, 1997.)  
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A relação do empreendedorismo com a figura do empreendedor é próxima, podendo ser 

analisada esta figura segundo o pensamento económico e também na denominada teoria 

empírica da empresa, de acordo com Veciana (1980). Torna-se, assim, importante fornecer 

uma definição e um enquadramento conceptual do empreendedor enquanto figura central no 

processo de criação e desenvolvimento empresarial. 

 

2.2. Empreendedor: Definição e enquadramento conceptual 

 

Empreendedor é o termo que se encontra na literatura, que provém do francês “entrepreneur” 

que é exatamente a mesma palavra que se utiliza na língua inglesa. Este termo foi introduzido 

na bibliografia económica por Cantillon para identificar a pessoa que tinha como 

responsabilidade um determinado projeto (Nueno, 1995). De uma outra forma, Stevenson & 

Jarrillo (1990) consideram que com Jean Baptiste Say se alargou a definição para incluir o 

conceito de combinação de fatores de produção, em que o empreendedor deveria ter 

qualidades pessoais especiais. Do ponto de vista de Férriz Marcén, Delson Aranaz & Lozano 

Velásquez (1999) estes consideram que os empreendedores utilizam a informação que está ao 

alcance de qualquer indivíduo para detetar as oportunidades que ninguém tinha aproveitado 

anteriormente. Smith, Mccain & Warren (1982) referem que o empreendedor pode ser definido 

como a pessoa responsável por juntar os recursos necessários para iniciar um negócio. Já, 

Pinchot III (1985) faz a distinção entre o empreendedor interno (intraempreendedor) e o 

empreendedor. O empreendedor interno será então a pessoa que desenvolve uma ideia dentro 

de uma organização e por outro lado, o empreendedor (externo) é a pessoa que tem esta 

mesma atitude, mas fora de uma organização. 

 

Sobe o olhar de Carland, Hoy & Carland (1988) atualmente não existe uma definição de 

empreendedor uniformemente aceite na literatura. Assim, na literatura podem encontrar-se 

diversas definições de empreendedores. De uma forma cronológica analisa-se que em 1944, 

para Stauss a empresa é o empreendedor. McClelland (1961) considera o empreendedor, 

como alguém que exerce algum controlo sobre os meios de produção e produz mais do que 

consome com a finalidade de vender (ou carimbar) o excesso, para conseguir ter lucro 

individual (ou doméstico). Para Brockhaus (1980) o empreendedor é considerado como o 

proprietário ou gestor de um negócio e que não está empregado em qualquer outra parte. 

Suárez Suárez (1986) refere que o empreendedor é a pessoa ou grupo de pessoas (no caso 

do empreendedor ser um órgão colegial) que dá vida à empresa, coordena, dirige e controla o 

processo produtivo. Segundo os investigadores Sexton & Bowman-Upton (1991) que 

caracterizam o empreendedor como uma pessoa que deteta uma oportunidade no mercado e 

consegue reunir os recursos necessários para explorar o negócio de forma a conseguir obter 

lucro. Finalmente do ponto de vista de Schollhammer (1991) este caracteriza o empreendedor 

como alguém que sozinho ou em colaboração com outras pessoas está diretamente envolvido 

na reestruturação ou criação de uma empresa e que têm responsabilidades na direção da 

empresa. 
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Existe outro tipo de pessoas que realizam funções empresariais e que normalmente também 

são designados como empreendedores, segundo Verciana (1989a), são eles os presidentes ou 

membros do conselho de administração, os investidores financeiros, os gestores e os diretores. 

 

Collins & Moore (1970) fazem a distinção entre os fundadores de novas empresas e as 

pessoas que têm funções empresariais em empresas que já tinham sido criadas por outros. 

Neste sentido os empreendedores por definição são os fundadores de novos negócios (Davids, 

1963; Mescon & Montanari, 1981). Para Draheim (1972) e Howel (1972) o empreendedor é a 

pessoa, e os empreendedores são um pequeno grupo de pessoas que fundaram uma nova 

empresa. Begley & Boyd (1986) definem o empreendedor como uma pessoa que fundou a sua 

própria empresa. Desta forma e de acordo com as definições apresentadas a pessoa que vier a 

suceder ao fundador da empresa não é considerado como um empreendedor, mas sim um 

administrador, ou gestor, ou até diretor da empresa. Para Férriz Marcén, Delso Aranaz & 

Lozano Velásquez (1999) existem diferenças claras entre administradores, empreendedores e 

intraempreendedores (ver ANEXO I – Tabela 9). 

 

Cunningam & Lischerom (1991) identificaram seis escolas de pensamento sobre o 

empreendedor. Contudo segundo estes autores nenhuma destas escolas fornece por si 

mesmo, as bases necessárias para um claro entendimento desta questão, apenas diferentes 

considerações (ver ANEXO I – Tabela 10). 

 

Ao longo do desenvolvimento do pensamento económico os autores têm tido diferentes 

perspetivas sobre a figura do empreendedor (Gorostegui, 1990). Pode-se considerar que o 

empreendedor, como figura central da atividade económica, em geral, foi pouco estudado; 

Segundo Veciana (1980) uma das razões para tal está associada ao facto de que inicialmente 

a maioria dos economistas estudavam o empreendedor obrigatoriamente para explicar e 

justificar os benefícios que estes traziam para a economia. Segundo Drucker (1985) 

empreender é algo que influencia profundamente e molda a economia sem fazer parte dela. 

Rodrigues (1989) refere que são apenas alguns autores que chamam a atenção para a figura 

do empreendedor, elegendo-o como agente económico, cujo comportamento seria um fator 

explicativo de dinâmicas económicas.  

 

Veciana (1980), considera que na literatura sobre economia podem encontrar-se diferentes 

conceitos e tipos de empreendedor, de acordo com o objetivo que cada investigador pretenda 

estudar, de entre os quais se destaca o empreendedor inovador. 

 

O conceito do empreendedor inovador foi desenvolvido por Joseph Schumpeter em 1912. De 

acordo com Schumpeter (1934; 1942) foi um dos primeiros economistas a destacar a 

importância da inovação empresarial, ao referir-se ao processo de destruição criativa. À luz 

deste processo a riqueza criava-se quando mudava a maneira de fazer as coisas, seja com a 
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produção de novos bens, ou de novas qualidades de um bem, introdução de novo método de 

produção, abertura de um novo mercado, conquista de nova fonte de matéria-prima ou de 

produtos em vias de fabrico, ou a criação de uma nova organização. 

 

Encontra-se na bibliografia a descrição de inovação como o “… processo que transforma uma 

invenção… num produto comercializável” (Gabor, 1970). Neste sentido, inovação é algo mais 

valioso que a invenção, consiste na comercialização de uma ideia, a implementação dessa 

ideia, e também inclui algumas modificações de produtos, recursos e sistemas apresentados 

(Bird, 1988). Vários investigadores deram a descrição de inovação como uma das mais 

importantes características empreendedoras. 

 

Como muitos dos estudos inovadores, a contribuição de Schumpeter foi reconhecida e 

criticada. O economista e filósofo Drucker (1985) assinala que dos grandes economistas 

modernos, somente Joseph Schumpeter abordou o empreendedor e o seu impacto sobre a 

economia. Segundo Rodrigues (1989), Schumpeter foi o teórico contemporâneo cuja 

contribuição foi fundamental para a definição da função empresarial e do conceito de 

empreendedor, introduzindo uma distinção qualitativa entre a figura do empreendedor, do 

proprietário da empresa e do “manager” (gestor ou administrador). Sousa (1990) considera que 

a conceção de Joseph Shumpeter, de empreendedor (ou empresa) é bastante abstrata, 

assente em certas características essenciais e difícil, portanto, de encontrar na natureza “em 

estado puro”, pode-se perguntar quem é, ou pode ser, na prática, o empreendedor. 

 

Para Raposo & Silva (2000) os especialistas da área da economia clássica, tiveram 

dificuldades em entender que no fundo é necessário perceber porque funciona a economia de 

mercado e não explicar apenas como funciona essa economia, ou seja, a evolução da 

economia de mercado gira em torno da procura do lucro pelos empreendedores, em que o 

dinamismo, a criatividade, o risco, a vontade de vencer, expressos no processo do 

empreendedorismo, acabam por explicar a configuração dos mercados existentes. 

 

O universo do empreendedor, desde a sua génese está associado ao seu próprio 

comportamento e a fatores que influenciam as suas tomadas de decisões. Desta forma, torna-

se pertinente uma análise sobre as principais conceções e modelos de intenções 

empreendedoras existentes na literatura.    
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2.3. Principais modelos de intenções empreendedoras 

 

A tentativa de identificar quem se quer tornar num empreendedor, como se comporta um 

empreendedor bem-sucedido, e quais os fatores que influenciam a decisão de criar uma 

empresa, tem levado ao surgimento de duas grandes correntes de pesquisa sobre 

empreendedorismo. Primeiro os investigadores concentraram-se em ligar certos traços de 

personalidade ou características, tais como “autoeficácia” (Ajzen, 2002; Wilson, Kickul & 

Marlino, 2007), “Necessidade de realização” (McClelland, 1961; Hansemark, 1998) e 

“Tolerância para a ambiguidade” (Teoh & Foo, 1997) para o comportamento empresarial 

baseado no pressuposto de que tornam possível distingui-los dos outros (Gu”rol & Atsan, 2006) 

e motivar os seus comportamentos empresariais (Mueller & Thomas, 2000). Com base neste 

fluxo de ideias, estudiosos investigaram a contribuição de fatores demográficos e contextuais, 

tais como idade, sexo, experiência profissional e insatisfação no trabalho e mobilização de 

comportamento empreendedor (Linan et al, 2005; Wilson, Kickul & Marlino, 2007). 

 

De acordo com Bird (1988), a intenção é o estado de espírito que direciona a atenção de uma 

pessoa e a ação no sentido de autoemprego, em oposição ao trabalho por conta de outrem. A 

intenção foi também definida como os esforços de uma pessoa para realizar o comportamento 

empreendedor (Linan & Rodriguez, 2004). É o resultado da perceção de controlo sobre o 

comportamento (capacidade percebida para executar comportamento empresarial), a atitude 

em relação ao comportamento (o grau em que uma pessoa tem uma avaliação positiva ou 

negativa ou a avaliação de comportamento empreendedor) e normas subjetivas e sociais (a 

perceção de quão importante os outros pensam sobre ser um empreendedor, a força da 

motivação para cumprir, e o apoio social para realizar o comportamento empreendedor). Todos 

estes fatores atuam como a motivação e a tendência emocional que influência diretamente o 

comportamento empreendedor. Torna-se importante destacar que estes fatores podem ser 

afetados por “Influências exógenas”, como traços de personalidade e a educação (Borgia & 

Schoenfeld, 2005; Liñán et al, 2005; Souitaris, Zerbinati & Al-Laham, 2007). 

 

As atitudes para o autoemprego são a diferença entre as perceções de conveniência pessoal 

para trabalhar por conta própria ou ao serviço de uma organização. Portanto, a atitude 

“elevada” para o autoemprego, na verdade indica que o entrevistado é mais a favor do próprio 

emprego em detrimento do emprego organizacional (Kolvereid, 1996). 

Kolvereid e Isaken (2006) definem o autoemprego como a situação na qual os indivíduos são 

confrontados com duas alternativas para escolher carreira, seja como autónomos ou 

empregados de uma organização. Uma atitude de autoemprego é uma perceção individual 

sobre o trabalho como o proprietário de um negócio. Jackson e Rodkey (1994) argumentam 

que uma atitude em relação ao empreendedorismo é um aspeto importante que indica o 

potencial empreendedor no futuro. Estudos anteriores mostraram que as atitudes para o 

autoemprego estão associadas com as intenções de autoemprego. 
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De acordo com vários estudos, existe um grande esforço por parte dos investigadores que 

estudam o fenómeno do empreendedorismo, com a finalidade de identificar os traços ou 

características psicológicas dos indivíduos que criam novas empresas ou negócios. Esta 

abordagem estabeleceu teorias, por vezes fortemente criticadas, sobre os empreendedores, as 

suas características mais relevantes como são a independência, a necessidade de realização, 

a perceção de praticabilidade, controlo interno, etc. 

 

Esta abordagem possui inconvenientes, um deles reside no facto de que normalmente fazem 

parte da amostra destas investigações, empreendedores em atividade, que já tenham criado a 

sua própria empresa, ou seja, depois de o intento empreendedor ocorrer, em que o 

investigador pressupõe que as características do empreendedor, atitudes, e convicções não se 

alteram com a própria vivência empresarial (Gartner, 1988; Gartner, 1989). Os indivíduos 

raramente se comportam de forma constante ao longo do tempo e assim como na avaliação 

das diferentes situações que têm que enfrentar, então aquelas características de personalidade 

não são as mais indicadas para prever uma ação no futuro (Gartner, 1989). Logo, para 

demonstrar esta causalidade, seria mais conveniente fazer uma abordagem do estudo da 

intenção empreendedora antes da criação da empresa se suceder. 

 

Para contornar este problema, uma das formas é estudar os chamados empreendedores 

nascentes (Reynolds, 1995), ou seja, o estudo dos indivíduos que estão comprometidos de 

uma forma ativa no processo de criação de uma nova empresa. Outra abordagem possível 

para este assunto é estudar o processo empreendedor aplicando a designada teoria do 

comportamento planeado (Ajzen & Fishbein, 1980; Ajzen, 1987, 1991), juntamente com a teoria 

da intenção empreendedora (Shapero, 1982; Bird, 1988; Krueger, 1993). O argumento que 

justifica o uso desta abordagem teórica é que o estudo das intenções é um elemento 

fundamental na previsão do chamado comportamento planeado, neste caso a criação de um 

novo negócio (Ajzen, 1991; Krueger, 1993). 

 

De acordo com a bibliografia sobre este tema, pode-se encontrar um conjunto de investigações 

que têm como finalidade elaborar um modelo explicativo tendo como base a análise das 

intenções empreendedoras. Os dois principais modelos teóricos sobre as intenções 

empreendedoras e que normalmente têm sido adotados pelos investigadores são: 

 

- Modelo conceptual de Shapero: Modelo da Intenção Empreendedora “Paradign of 

entrepreneurial event formation” SEE 

- Modelo conceptual de d’Ajzen: Teoria do Comportamento Planeado “Theory of Planned 

Behavior” TPB 

 

Pela Teoria do Comportamento Planeado (Ajzen & Fishbein, 1980; Ajzen, 1987; Ajzen, 1991), 

qualquer comportamento requer um certo planeamento, o ato de criação de um novo negócio 

pode ser assim previsto de acordo com a intenção adotada por um determinado indivíduo. 
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Assim, de acordo com esta teoria é possível prever se um indivíduo vai criar um negócio no 

futuro, analisando para o efeito a sua intenção empreendedora. O modelo elaborado por Ajzen 

(1991) compreende três variáveis independentes, que precedem a formação da intenção e que 

por sua vez preveem o comportamento. A primeira variável é a atitude face ao comportamento, 

ou seja, permite determinar o momento favorável para um determinado comportamento. 

Relativamente à segunda variável que corresponde às normas subjetivas, que quer dizer a 

própria perceção que um indivíduo tem sobre a comunidade que o rodeia, perceção de controlo 

individual, levando o indivíduo a ter também um determinado comportamento. A perceção do 

controlo reflete a experiência, impedimentos e obstáculos enfrentados anteriormente pelo 

indivíduo. Quanto mais favorável for a atitude e a norma subjetiva e maior for a perceção do 

controlo individual, mais forte deveria ser a intenção para executar um determinado 

comportamento (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Baseado em Ajzen (1991) 

 

O modelo da intenção empreendedora de Shapero (1982) indica que, a decisão para mudar 

significativamente o rumo da nossa vida, por exemplo na criação de um negócio, é precipitada 

por um determinado acontecimento ou uma alteração abrupta na rotina estabelecida 

habitualmente. Desta forma, a escolha do indivíduo dependerá então de três elementos. O 

primeiro elemento, a perceção de desejabilidade, o segundo elemento é a propensão para agir, 

e finalmente o terceiro elemento é a perceção da viabilidade. Shapero propôs que a intenção 

para criar um negócio, deriva de perceções de desejabilidade e viabilidade, como também com 

as oportunidades relacionadas com uma propensão para agir. 

 

No modelo, Shapero (1982), a decisão de criar um negócio passa por duas etapas 

fundamentais, a desejabilidade e a viabilidade. Todos os aspetos são mutuamente interativos. 

Logo, se um indivíduo considera que não há viabilidade para iniciar um negócio, a 

desejabilidade decresce em proporção, por outro lado, se um indivíduo não está motivado para 

iniciar um novo negócio, não considerará sequer a sua viabilidade. Contudo, como a 

Figura 1 - Modelo conceptual de Ajzen. 
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desejabilidade é o sentimento individual que na realidade inicia o processo de tomada de 

decisão empresarial, deste modo, este é considerado um pré-requisito na avaliação da 

viabilidade. Quanto ao contexto, ele poderá ter um papel catalisador ou inibidor na difusão do 

empreendedorismo. É possível, que empreendedores motivados negativamente ocorram com 

mais frequência em meios envolventes pouco favoráveis à criação de empresas, em contraste 

com o que se passa com os empreendedores motivados positivamente, que tenderiam a 

concentrar-se, de preferência, em meios envolventes mais favoráveis à criação de empresas 

(Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Baseado em Shapero (1982). 

 

A qualidade destes dois modelos teóricos está bem demonstrada através da sua simplicidade. 

Mas na literatura não se encontram muitas aplicações práticas da teoria sobre as intenções. 

Pode-se considerar que ambos os modelos estão intimamente relacionados com o fenómeno 

da criação de empresas ou negócios, como o demonstram alguns estudos conceptuais e 

empíricos elaborados posteriormente e que referenciam estas teorias, como são o caso dos 

estudos conceptuais onde foi aplicada a TPB de Ajzen (Bird, 1988; Bird & Jelinek, 1988; Bird, 

1992; Boyd & Vozikis, 1994), estudos empíricos onde foi aplicada a TPB de Ajzen (Brenner, 

Pringel & Greenhaus, 1991; Grant, 1996), um estudo conceptual onde foi aplicada a SEE de 

Shapero (Krueger & Brazeal, 1994), um estudo empírico onde foi aplicada inicialmente a SEE 

de Shapero (Krueger, 1993), encontram-se também estudos empíricos onde são aplicadas 

estas duas teorias (Krueger, Reilly & Carsrud, 1995; Reitan, 1996; Summers, 1999; Krueger, 

Reilly & Carsrud, 2000). Refere-se que o estudo das intenções empreendedoras foi abordado 

por outros autores que não utilizaram as teorias TPB de Ajzen e de SEE de Shapero (Gartner, 

1988; Katz & Gartner, 1988; Learned, 1992). 

 

Na literatura pode-se encontrar um conjunto de estudos que têm como marco teórico o estudo 

das intenções empreendedoras, e cujo objetivo é desenvolver e testar um modelo explicativo 

Figura 2 - Modelo conceptual de Shapero. 
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com elementos psicológicos e económicos (Davidsson, 1995) e outro estudo, baseado neste 

mesmo modelo, tem como amostra os alunos do ensino superior (Autio, Keeley, Klofsten & 

Ulfstedt, 1997). 

 

O estudo de Davidsson (1995) tem como objetivo desenvolver e testar um modelo com os 

fatores que influenciam o intento empresarial em seis regiões da Suécia, tendo por base uma 

amostra de questionários a 1800 pessoas das diferentes regiões do país (taxa de resposta 

válida de 73%). Tendo o investigador utilizado um modelo de regressão múltipla, em que as 

variáveis dependentes, convicção e intenção apresentam valores de R
2
 (coeficiente de 

determinação), respetivamente de 0,40 e de 0,51. O modelo explicativo desenvolvido por 

Davidsson conclui que a convicção é a variável com maior influência na intenção 

empreendedora. E ainda, que as variáveis com maior influência indireta na intenção 

empreendedora são a educação e a mudança. 

No que diz respeito ao estudo levado a cabo em 1997 por Autio, Keeley, Klofsten & Ulfstedt 

que analisava objetivamente os fatores que influenciam o intento empresarial nos estudantes 

de tecnologia e ciências de quatro países (Suécia, EUA, Tailândia e Finlândia), com uma 

amostra em questionários presenciais (válidos 75% a 90%) e enviados por correio (válidos 24% 

a 53%) de 1956 estudantes universitários, as variáveis convicção e intenção do modelo de 

regressão múltipla apresentam respetivamente, valores de R
2
 de 0,39 e de 0,22. Os resultados 

apresentados pelo estudo revelam a convicção como a variável com maior influência 

empreendedora. 

 

Em suma, o principal objetivo do modelo de Davidsson (1995) é identificar e testar os fatores 

que influenciam a intenção empreendedora no contexto de uma escolha profissional futura, 

tendo como amostra a população em geral de seis regiões da Suécia. Assim, neste modo o 

primeiro fator determinante da intenção empreendedora é a convicção pessoal em criar a sua 

própria empresa. A convicção é influenciada pelas atitudes mais gerais e as atitudes 

empreendedoras. Por outro lado, estes dois grupos de atitudes vão ser influenciados pelas 

características gerais. Convém referir, que a situação relativamente ao emprego, juntamente 

com a convicção, vai ser a causa da intenção empreendedora (Figura 3). 
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Fonte: Baseado em Davidsson (1995). 

 

No modelo base de Autio, Keeley, Klofsten & Ulfstedt (1997) a intenção empreendedora é 

analisada no contexto de uma escolha profissional futura, tendo como amostra os alunos do 

ensino superior universitário. Assim, neste modelo o que se verifica é que um conjunto de 

antecedentes pessoais do empreendedor vão influenciar as atitudes e a imagem do 

empreendedorismo, por sua vez, estas, vão também influenciar a convicção empreendedora, e 

as variáveis representativas do contexto social, juntamente com a convicção empreendedora, 

vão ser a causa da intenção empreendedora (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Modelo de Davidsson. 
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Fonte: Baseado em Autio, Keely, Klofsten & Ulfstedt (1997). 
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Figura 4 - Modelo de Autio, Keeley, Klofsten & Ulfstedt. 
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2.4. Intenções Empreendedoras e Educação para o Empreendedorismo 

 

Base e Virick na sua investigação afirmam que a educação pode afetar as atitudes para o 

empreendedorismo e a sua autoeficácia empresarial. Falta de evolução empresarial leva ao 

baixo nível de intenções empreendedoras dos estudantes (Franke & Luthje, 2003). Um 

empreendedor com educação empresarial e experiência pode criar maiores lucros nas 

empresas empreendedoras (Jo & Lee, 1996). Por sua vez Dyer (1994) sugeriu que os cursos 

de empreendedorismo, ou com disciplinas que incentivam e treinam o respeito por novos 

negócios, contribuam para iniciar um novo negócio e dá confiança e coragem aos alunos. 

Kruegen e Brazeal (1994) recomendam que a educação em empreendedorismo pode melhorar 

a visibilidade percetível para os negócios empresariais através do aumento do conhecimento 

dos alunos, a construção de confiança e promoção da autoeficácia. Uma investigação de 

Shepherd & Detienne (2005) comprova a relação entre o conhecimento e a identificação de 

oportunidades empresariais. Alguns dos estudos anteriores referem-se a informações distintas 

de um indivíduo sobre uma determinada área de estudo (Venkataraman, 1997), bem como 

pode ser o resultado da experiência de trabalho, (Gimeno et al., 1997). 

 

Programas de educação empresarial são fonte de atitudes e intenções gerais empreendedoras, 

para futuros empreendedores (Souitaris et al, 2007). 

 

Por exemplo, Kolvereid e Isaken concluíram que atitudes de autoemprego preveem intenções 

de autoemprego. Atualmente, pouco é conhecido sobre os impactos reais dos programas de 

educação para o empreendedorismo no desenvolvimento das intenções empreendedoras dos 

estudantes em particular nas universidades (Collins, Hannon & Smith, 2006). Através de um 

estudo longitudinal ao longo de um período de 28 meses, Audet (2002) questionou a 

estabilidade temporal da intenção do empreendedor de estudantes universitários. O estudo 

apresenta algumas conclusões importantes. Em primeiro lugar, confirma a validade da teoria do 

comportamento planeado para explicar a intenção dos alunos em algum momento da sua vida, 

para entrar num negócio. Em segundo lugar, a intenção empreendedora varia ao longo do 

tempo, portanto é difícil estabelecer a associação entre a intenção empresarial e a criação de 

risco real. Finalmente, a intenção empreendedora gera mudanças devido ao impacto de alguns 

fatores positivos (por exemplo, ser mais maduro, ser o próprio patrão, dinheiro, liberdade, 

oportunidade e reconhecimento) e fatores negativos (choque de realidade e orientação 

empresarial). 

 

Linan et al. (2005), aplicou a teoria do comportamento planeado para investigar a intenção 

empresarial de 354 alunos universitários de ciências empresariais e economia em duas 

universidades públicas. Os resultados indicam que a intenção é uma função de autoeficácia 

percebida (controlo sobre o comportamento), atitudes pessoais e normas subjetivas e sociais 

percebidas. Curiosamente, o conhecimento empresarial afeta a intenção empresarial, 

particularmente através da autoeficácia percebida. 
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Do ponto de vista de Luthje e Franke (2003), as universidades de investigação bem-sucedidas 

parecem promover atividades empreendedoras entre os alunos. Scott e Twomey (1988) 

argumentam que, a fim de elaborar programas eficazes, os decisores políticos têm que saber 

quais os fatores que devem ser fortemente enfatizados. As conclusões do estudo realizado por 

Autio et al. (1997) revelam que as preferências de carreira e convicções empresariais são 

influenciadas pela imagem do empreendedorismo como alternativa de carreira e o apoio 

recebido no ambiente universitário. Whitlock e Masters (1996) descobriram que, quatro anos 

após terminar o curso, na área de negócios, o interesse dos estudantes que prosseguiram a 

intenção de autoemprego parece dissipar-se. 

 

De acordo com Sieger et al (2011)
1
, em Portugal, a média de idades dos alunos questionados é 

de 25,6 anos, dos quais 53,6 por cento são mulheres, revelando-se bastante próximo da média 

do estudo internacional, quer na idade, quer no género, com 25,1 anos e 55,2 por cento de 

mulheres. Os alunos questionados, na sua grande maioria, mais de três quartos são 

licenciados, enquanto que em Portugal este valor não vai além de 52 por cento. É na pós-

graduação que os alunos portugueses se destacam com 35 por cento em relação aos 17 por 

cento de média, sendo que o valor mais considerável é apresentado nos doutorados em que se 

apresenta a segunda maior percentagem dos 26 países considerados no estudo, com 8 por 

cento, atrás dos 9 por cento da Áustria e ainda a alguma distância dos dois pontos percentuais 

de média. 

 

Todos os alunos envolvidos no estudo liderado por Sieger et al (2011) foram questionados 

sobre as suas raízes e motivos relevantes para as intenções da carreira. Os motivos analisados 

foram: desafio pessoal; realização de um sonho; alcançar algo; ganhar uma posição melhor; 

ser próprio patrão; seguir missão social; melhor salário; continuar negócio familiar; seguir um 

administrador. Portugal mostra-se bastante equilibrado com a média global internacional, 

superiorizando-se ligeiramente no desafio pessoal e em seguir uma pessoa que admire. A 

pesquisa mostrou que o motivo de ser o seu próprio patrão é muito relevante no contexto da 

criação de novo empreendedorismo (Carter et al. 2003, Zellwegger et al 2011), e aqui os 

estudantes portugueses obtêm uma média pontual de 4,58 (numa escala entre 1 e 7), abaixo 

da média internacional (4,94). Quanto à força das intenções verifica-se que na média total, 

nota-se que mais de metade dos estudantes podem ser classificados como não-fundadores e 

42 por cento como fundadores intencionais. Aliás como se verifica pelas percentagens de 

Portugal, 58 e 40 respetivamente, com os restantes como fundadores ativos. Olhando mais em 

detalhe para as áreas de estudo verifica-se que Portugal se aproxima bastante da média do 

estudo. 

 

                                                 
1
 Sieger et al (2011), estudaram as intenções e atividades empreendedoras de estudantes em cerca de 26 

países e mais de 1 milhão de estudantes de 489 universidades – denominado Projeto GUESSS (Global 
University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey)   
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O Projeto GUESSS (Sieger et al, 2011) analisa também os estudantes que são fundadores 

existentes, verificando que os negócios já criados foram fundados com cerca de dois parceiros, 

com os alunos que responderam a manterem uma participação maioritária. Enquanto os 

trabalhadores que empregam no momento sejam em média 3, e no futuro 13, aqui superior aos 

dados de Portugal que revelem 6. O fator de crescimento é de resto um dos indicadores em 

que Portugal apresenta piores resultados (2,37), apenas, superior a Bélgica e Irlanda, longe da 

média de 4,23. 

 

Em média os estudantes planeiam investir um pouco mais de metade do seu tempo de trabalho 

no plano de negócio, mas em Portugal verifica-se o segundo pior resultado do estudo, com 

44,5 por cento, apenas superado pela Holanda onde fundar uma empresa própria parece uma 

atividade de tempo parcial, com 43,8 por cento do seu tempo de trabalho. 

 

Para fundar uma empresa, os alunos a nível internacional, pensam encontrar, em média, um 

parceiro, tal como em Portugal com 1,33 sendo poucos os países os que pensam encontrar 

mais parceiros, nomeadamente a China (1,98) e o Chile (1,50). 

 

No GUESSS (Sieger et al, 2011) é calculado o índice de empreendedorismo que quantifica a 

força empreendedora entre os países. A análise mostra que a maior força empreendedora 

entre os estudantes de negócios e economia pode ser encontrada no Reino Unido, Estónia e 

Portugal. Verifica-se nas restantes áreas de estudo que Portugal continua acima da média. 

 

Este tipo de argumentação resulta no desejo de investigar as intenções empreendedoras dos 

estudantes universitários. 

 

2.4.1. Intenções empreendedoras entre universitários: Proposições de investigação 

 

À luz das referências bibliográficas analisadas, Sieger et al (2011) mostram também que os 

alunos portugueses questionados estudam essencialmente as ciências naturais, com 60 por 

cento das suas preocupações relacionadas com as áreas da saúde, matemática, ciências 

naturais, engenharia, arquitetura, etc.. 22 por cento estudam na área da economia e negócios, 

18 por cento estão concentrados nas ciências sociais e os restantes 17 por cento repartidos por 

outras áreas de estudo. Números que se revelam similares com a média, encontrando-se a 

maior diferença na área de negócios e economia em que a média é superior ao invés das 

ciências naturais onde Portugal se revela mais representativo. Os alunos de negócios e 

economia nos primeiros anos após os estudos preferem uma carreira como empregado. Em 

sintonia com a média do Projeto os alunos portugueses após 5 anos diminuem a sua intenção 

em se manter como empregados para metade (32%), aumentando cerca de três vezes as 

intenções de se tornar fundador de um negócio (34%). Com as intenções de ciências naturais 

as relações são semelhantes, embora a percentagem de empregados inicial seja maior. Ao 

falar em ciências sociais, Portugal revela-se dentro dos valores da média de estudo, 
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acompanhando a tendência média, a redução de empregados de 64 por cento para 43 por 

cento e o aumento de fundadores de 9 para 26 pontos percentuais, havendo assim como nas 

áreas de estudo anteriores, quase inalterada a percentagem de sucessores. Mais ao detalhe, 

Sieger et al (2011), mostram que a curto-prazo a maior intenção empreendedora, entre os 

fundadores e sucessores intencionais, com 10,6 e 5,6 pontos percentuais, respetivamente diz 

respeito aos alunos de gestão e economia. Este grupo de alunos é seguido de muito perto 

pelos alunos de ciências naturais que apresentam percentagens de 10,3 no que diz respeito 

aos fundadores e 3,1 nos sucessores. Intenções empreendedoras mais baixas (9,1 % nos 

fundadores e 2,4% nos sucessores) são apresentadas nos alunos de ciências sociais. Sieger et 

al (2011) apresentam, dados a longo-prazo (5 anos de experiência, após o termino do curso) e 

aqui há um acréscimo considerável nas intenções empreendedoras, mantendo-se sempre os 

alunos de economia e gestão como os mais empreendedores com 39,1% de intencionais 

fundadores e 10,5 de intencionais sucessores em detrimento dos alunos de ciências naturais, 

com 33,1 e 8,0, por cento, respetivamente. 

A abordagem metodológica utilizada no Projeto GUESSS (Sieger et al, 2011) assenta na ideia 

de que a intenção de se tornar um fundador de empresa é ponderada pela atitude do indivíduo 

relativamente ao empreendedorismo (Ajzen, I., 2002; Fishbein & Ajzen, 1975). Os instrumentos 

de atitude tendem a representar uma grande parte da variação numa ampla gama de 

comportamentos (Ajzen & Madden, 1986; Ajzen & Fishbein, 1980). Em consequência, muitos 

investigadores têm também reconhecido e comprovado a importância das atitudes de domínio 

específico na compreensão de futuros fundadores de negócio (Autio et al, 1997; Kolvereid, 

1996; Robinson et al., 1991b). Com base nos atuais modelos, as atitudes atuam como a 

relação entre traços de personalidade em geral e comportamento empresarial específico. 

Assim como mostrou Linan et al. (2005) que estudou as intenções empresariais na educação, 

em diferentes universidades públicas e em distintas áreas de conhecimento, mostrando 

investigação com grupos heterogéneos de alunos.  

Segundo Luthje & Franke (2003), num estudo realizado junto de alunos do MIT, nas áreas de 

engenharia eletrotécnica e de computadores, no departamento de ciências e engenharia 

mecânica no departamento de mecânica, as atitudes atuam como a relação entre traços de 

personalidade em geral e o comportamento empresarial específico. Assim, supõe-se que as 

características do indivíduo influenciam a intenção de se tornar um empreendedor através do 

seu efeito sobre a atitude.  

Com a heterogeneidade apresentada em diferentes investigações, torna-se relevante 

considerar uma distinção maior que Luthje & Franke (2003) fizeram para as distintas áreas da 

engenharia dentro do MIT. Assim, é relevante fazer uma diferenciação dentro da engenharia, 

num maior leque de áreas de estudo em relação à possível disparidade das atitudes e do perfil 

dos alunos de cada curso face ao empreendedorismo. 

Isto leva a considerar as seguintes proposições: 

 

Proposição 1: Existem diferenças entre diversos cursos de engenharia, no que respeita 

à atitude dos alunos em relação ao empreendedorismo. 
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Proposição 2: Os alunos de um curso de engenharia com competências em gestão 

demonstram uma atitude positiva em relação ao empreendedorismo, mais do que os 

alunos de outras áreas de engenharia. 

 

Na literatura existe uma forte evidência empírica que mostra que os empreendedores 

descendem em parte de famílias em que alguns dos seus membros, principalmente os pais, 

foram ou são ainda empreendedores ou autoempregados (Collins & Moore,1970; Cooper & 

Dumkelberg, 1984; Jacobowitz & Vidler, 1982; Shapero & Sokol, 1982; Wit & van Widen, 1989; 

Davidsson, 1995; Rubio López et al, 1999). Desta forma, espera-se que os alunos com 

progenitores ou familiares mais próximos que tenham estado envolvidos em atividades 

empreendedoras, tenham uma maior probabilidade de vir a ser empreendedores no futuro 

(Hisrish, 1990; Kets de Vries, 1996; Grant, 1996), ou seja, pode-se considerar que os 

antecedentes familiares empreendedores, possam funcionar como um fator bastante 

importante na intenção empreendedora.   

Sieger et al, (2011) analisam os antecedentes familiares dos alunos, no que respeita ao 

empreendedorismo. Os autores realçam a importância social e económica das empresas 

familiares em todo o mundo, com aproximadamente 30 por cento de todos os alunos a terem a 

possibilidade de seguir o negócio familiar. Os resultados do Projeto GUESSS (Sieger et al, 

2011) Portugal, mostram também que a influência empreendedora é, para 14% dos alunos, 

proveniente do pai, 4% e 11% de ambos. Tal como nos dados anteriores os alunos 

portugueses são em tudo similares aos da média internacional, com apenas 8% dos alunos 

com intenções empreendedoras a seguirem o negócio familiar logo após os estudos. 

Curiosamente, a percentagem de estudantes com fundo de negócio familiar que pretendem 

fundar uma empresa própria logo após a conclusão dos estudos é quase o dobro da cota de 

sucessores imediatos. A parcela de sucessores intencionais aumenta até 12%, nas intenções 

futuras, em Portugal, semelhante aos 13% de média internacional. Enquanto o aumento é 

certamente positivo não deixa de ser preocupante a sucessão dos negócios familiares.  

 

Proposição 3: Um aluno de engenharia com antecedentes familiares empreendedores, 

demonstra uma intenção em relação ao empreendedorismo superior à dos alunos de 

engenharia sem antecedentes familiares empreendedores. 

 

De acordo com o Projeto GUESSS (Sieger et al, 2011), a relação dos alunos com as ofertas 

universitárias no contexto das intenções empreendedoras e atividades dos seus alunos mostra 

que os alunos portugueses têm alguma variedade de oferta. As preferências dos alunos 

recaem essencialmente em workshops com empreendedores, em palestras sobre inovação e 

pontos de contacto para questões do foro empresarial. A avaliação média geral que os alunos 

portugueses fazem das suas ofertas (3,61) é inferior à média internacional de 3,68, na escala 

de Likert de 1 (nada satisfeito) a 5 (muito satisfeito). Para aumentar a visão crucial que as 

universidades têm em termos de promoção e intenções empreendedoras dos estudantes na 
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canalização no mundo empresarial foi pedido que avaliassem, numa escala entre 1 e 7 pontos, 

o ambiente favorável criado pela universidade em relação às intenções e capacidades 

empreendedoras dos alunos, com Portugal a obter uma pontuação (4,14) superior à média 

global internacional (4,09). 

 

Os alunos foram questionados sobre as várias barreiras nos diferentes países do estudo 

(acesso a capital financeiro; leis; falta de ideia de negócio; competências; Know-how 

tecnológico; elevada carga de trabalho; financiamento económico) aqui Portugal revela-se 

abaixo da média, ou seja, os estudantes portugueses indicam que o país tem um ambiente 

pouco favorável à fundação de novas empresas. 

 

De acordo com Luthje & Franke (2003) é proposto um impacto direto na perceção dos fatores 

contextuais (apoios e barreiras) sobre as intenções empreendedoras. Por isso, de acordo com 

os autores, o ambiente é assumido como sendo responsável pela falta de uma correlação entre 

intenções e atitudes. Um aluno pode estar disposto a fundar uma empresa, independentemente 

da sua atitude em relação ao empreendedorismo, porque ele percebe o aparecimento de 

condições muito favoráveis (efeito gatilho). Inversamente, os estudantes com uma atitude 

positiva para a criação de novas empresas não podem decidir iniciar o seu próprio negócio, 

devido à perceção negativa dos fatores importantes no ambiente. Esta linha de raciocínio é 

conhecida em modelos de atitudes como o contexto de influência da relação de 

comportamento/atitude (Abelson, 1982).  

 

Segundo os resultados do estudo apresentados por Peterman & Kennedy (2003), que mostram 

que as pessoas com baixa experiência em ambientes empreendedores registam, após uma 

maior envolvência em programas empresariais, mudanças significativas e positivas nas suas 

perceções sobre a criação de uma empresa. O papel positivo das universidades no 

desenvolvimento empresarial e intenções de explorar os fatores que influenciam o 

comportamento empreendedor dos alunos são confirmados por vários estudos (Hannon, 2005, 

Luthje & Franke, 2003, Autio et al, 1997, Reitan, 1997). Atualmente, é cada vez mais 

sustentada a ideia que o empreendedorismo pode ser aprendido e que a coincidência de 

circunstâncias determina em grande parte quem inicia uma nova empresa. Assim torna-se 

importante às instituições de ensino saberem quais as competências a desenvolver na 

educação de futuros empreendedores e pessoas empreendedoras (Venesaar et al, 2006). 

Segundo os mesmos autores, reflete-se se os conhecimentos fornecidos na universidade e os 

métodos de ensino desses conhecimentos são adequados e eficazes para desenvolver o 

comportamento empreendedor nos alunos e criar neles a intenção de desenvolver uma 

atividade empresarial. Os resultados da investigação de Venesaar et al, (2006) sugerem a 

necessidade de aumentar o papel das universidades no desenvolvimento do comportamento 

dos estudantes no empreendedorismo, proporcionando-lhes conhecimentos sobre 

empreendedorismo, geração de uma ideia de negócio, procura e busca de oportunidades de 
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Figura 5 - Esquematização sistematizada da investigação. 

negócio, bem como, o conhecimento prático sobre o processo de começar um negócio 

(Venesaar, Kolbre & Pilistre, 2006). 

 

Proposição 4: Independentemente da sua atitude em relação ao empreendedorismo, 

quanto mais envolvido se sente o estudante, mais forte será a sua intenção de se tornar 

empreendedor. 

 

3. DADOS E METODOLOGIA 

 

A recolha de dados para a análise empírica, foi realizada entre os estudantes do Instituto 

Superior Técnico, provenientes de diferentes cursos de engenharia, nas vertentes de primeiro e 

quinto ano de formação, durante o semestre (Janeiro de 2012 a Junho de 2012). A análise 

deste estudo foca-se no empreendedorismo, no comportamento e nas intenções 

empreendedoras dos estudantes.  

 

Com base na literatura analisada tomou-se a decisão de seguir os fundamentos teóricos 

(Ajzen, 2002; Fishbein & Ajzen, 1975) sobre a Teoria do Comportamento Planeado. De acordo 

com esta teoria, a intenção de exibir um tipo específico de comportamento é influenciado por 

uma série de fatores, tais como a atitude em relação ao comportamento, normas subjetivas e 

controle comportamental percebido. No contexto do estudo, investigam-se as intenções 

empreendedoras dos estudantes universitários, com especial atenção sobre o contexto da 

universidade. Além disso, investigam-se os antecedentes pessoais, os motivos e os 

antecedentes familiares. Para elaborar de forma mais sistematizada o enquadramento do 

estudo, foi elaborada a seguinte esquematização a seguir representada. 
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Tabela 1 - Tabela com relevância das questões para construção do questionário. 

 

O estudo recorreu à elaboração de um questionário próprio, primeiramente foi feita uma análise 

detalhada de vários estudos validados internacionalmente e construída uma tabela com base 

na relevância de cada estudo para a construção de possíveis perguntas a validar para o 

questionário final. Criando assim uma tabela de forma a cruzar a relevância dos estudos 

internacionais sobre a temática com a relevância das perguntas elaboradas. 
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1 Qual a sua idade? 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Qual o género? 1 2 1 1 1 1 1 1 1

3 Qual a idade que tinha quando entrou no ensino superior? 1 3

4
Já alguma vez pensou seriamente na possibilidade de criar o seu próprio 

negócio?
3 3 3 2 3 2 2 1

5 Ser empreendedor implica mais vantagens do que desvantagens. 3 2 3

6
Alguma vez assistiu a cursos ou seminários sobre a criação de 

empresas/negócios?
3 1 3

7
No seu percurso académico teve alguma disciplina sobre a criação de um 

negócio?
3 3 3 1 3 3

8 Conhece algum tipo de incentivos para a criação de uma empresa? 3 3 3 3 3 3 3 3 3

9 A carreira de empresário é atractiva para mim. 3 3 1 3 3 1 3

10 Já trabalhou numa pequena empresa ou num negócio novo? 3 1 3 1 3

11 Se tivesse oportunidade e recursos, gostaria de começar o meu próprio negócio. 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3

12 Ser um empreendedor implica grande satisfação para mim. 3 3 2 3 3 2 3 2

13
Segundo a sua perspectiva qual o seu grau de confiança no sucesso, na criação 

do seu próprio negocio?
3 3 3 3 3 1 3

14 Eu adoraria ter o meu próprio negócio. 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2

15 Entre várias opções, preferia ser um empreendedor. 3 1 2

16 Os seus pais alguma vez iniciaram um negócio? Em que sector? 3 3 3 2 3 1 3 3

17 Em caso afirmativo, em que sector de negócio? 2

18 Tem conhecimento de alguém, próximo, que tenha iniciado um negócio? 3 1 3 3 2

19 Liste os familiares que próximos que têm negócios próprios. 3 3 3 3 3 2 3 2

20
Se você decidir criar uma empresa, qual será a aprovação do ambiente mais 

próximo?
3 2

21
Para si, enumere a importância das capacidades pessoais na criação de um 

negócio.
3 3 3 3 3

22 Qual o grau de dificuldade que pensa ter na criação do negócio? 2 3 3

23
Sinto-me capaz de controlar o processo de criação de uma empresa nova, 

pensando ter a capacidade de a manter viável no futuro.
3 2

24 Qual o seu nível de envolvimento? 3 3 1 3 1

25 Quão aplicado seria? 3 3 1 3 1

26
Admito ter conhecimento dos detalhes práticos necessários para iniciar uma 

empresa.
3 3 2 3 2

27
Considero ter o conhecimento suficiente para começar o meu projecto 

empresarial e desenvolve-lo.
3 3 3 2 3 3 3 3

28 Se tentasse criar uma empresa, admito ter uma alta probabilidade de sucesso. 3 3 3 3 3 2

29 Considera-se seguro nas suas capacidades? 1 1 3

30 Alguma vez já começou um negócio? 3 3 1 3 1

31 Em caso afirmativo, a experiência foi negativa ou positiva? 3 3

32 Estou pronto para fazer qualquer coisa para ser um empreendedor. 2 3 1 1

33 Quão entusiástico seria? 1 1 3 3 2

34 O meu objectivo profissional, é tornar-me um empreendedor. 3 3 3 3 3 1 2

35 Farei todos os esforços para começar a minha própria empresa. 3 3 3 2 1 2

36 Considero estar determinado a criar uma empresa no futuro. 3 2 3 3 3 3 1 2

37 Levo muito a sério a ideia de começar uma empresa. 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1

38 Tenho uma intenção firme, de um dia criar uma empresa. 3 3 3 3 3 3 1 1 2

39 Quais os motivos, por ordem crescente, para criar uma empresa? 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2

40 Quais os maiores obstáculos? 3 3 3 3 2 2

Abordagem

Autores

Legenda: 

(1) Muito Relevante – A questão é parte importante do estudo, tendo sido considerada manter na íntegra nesta investigação; 

(2) Bastante Relevante – A questão é parte importante do estudo e tendo sido adaptada para a investigação;

(3) Relevante – A questão foi adaptada com base no conteúdo e ou conclusões do estudo, de forma a ser considerada na investigação;
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Paralelamente ao extenso trabalho de validação das questões manteve-se a inspiração no 

Projeto internacional GUESSS (ver ANEXO II)
2
, para construir o questionário final. Este Projeto 

tem como principais objetivos registar e acompanhar sistematicamente o espírito 

empreendedor, intenções e atividades de estudantes em todo o mundo (painel de estudo). 

Permitindo que os países participantes reflitam sobre o espírito empreendedor dos alunos. 

Assim, é possível avaliar a eficácia das universidades e dos programas de empreendedorismo, 

a nível interno, com a possibilidade de abranger comparações nacionais e internacionais. Com 

uma grande base de dados o Projeto identifica os obstáculos e armadilhas quando o objetivo é 

prosseguir uma carreira empresarial. Consequentemente é possível apresentar de forma 

objetiva recomendações para políticas económicas nacionais, avaliar o sucesso de diferentes 

ações e sensibilizar o público para o empreendedorismo. A importância e os objetivos do 

Projeto não se ficam por aqui, representando ainda uma contribuição significativa para a 

comunidade científica. 

 

O questionário (ver ANEXO III – Questionário) foi disponibilizado aos respondentes por via 

eletrónica; especificamente, foi enviado um e-mail, através da plataforma de inquéritos da Área 

de Estudos e Planeamento (AEP) do Instituto Superior Técnico, com uma breve explicação do 

âmbito do questionário e um link para as perguntas. 

 

A amostra foi criteriosamente selecionada pelos cursos representativos do Instituto Superior 

Técnico
3
; nomeadamente, os cursos de engenharia do Ambiente (EAmbi), Biológica (EBiol), 

Civil (EC), Eletrotécnica e Computadores (EEC), Física Tecnológica (EFT), Gestão Industrial 

(EGI), Informática e Computadores (EIC), Mecânica (EMec) e Química (EQ), aos alunos 

inscritos no primeiro e quinto ano, 2º semestre 2011/2012. 

 

A amostra final totalizou um conjunto de 2971 alunos, dos quais foram consideradas 722 

respostas válidas (todas as perguntas respondidas), com uma taxa de resposta de 24,3%, 

sendo que para as perguntas relativas ao contexto universitário foram validadas 665 respostas 

(22,4%). 

 

                                                 
2
 O Anexo II oferece uma descrição mais detalhada das principais características e resultados do Projeto 

GUESSS, que se julgou importante incluir por auferir um suporte validado ao questionário desenvolvido 
para a presente dissertação. 
3
 A seleção foi realizada em concordância, de forma a não sobrecarregar os alunos, com o gabinete de 

Área de Estudos e Planeamento (AEP) do Instituto Superior Técnico, que tem como objetivo prestar 
assessoria aos órgãos centrais do IST através da elaboração de estudos de suporte ao processo de 
tomada de decisão que promovam a qualidade na escola e contribuam para a otimização da sua gestão e 
desenvolvimento estratégico. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Características da Amostra 

 

4.1.1. Género 

 

Os resultados mostram que os alunos do sexo masculino são mais representativos com 74% 

da totalidade da amostra. 

 

Figura 6 - Percentagem de participantes por género. 

 

 

 

 

4.1.2. Área e nível de estudo 

 

A representatividade dos alunos indicada no gráfico seguinte mostra a percentagem de 

respostas em cada uma das diferentes áreas da engenharia, assim como o ano de estudo dos 

universitários. 
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Figura 7 - Percentagem média, de participação por curso e ano. 

 

 

Os estudantes mais participativos encontram-se nos cursos de engenharia civil (21%), 

eletrotécnica e computadores (20%) e mecânica (18%). Por outro lado os menos 

representativos foram engenharia do ambiente (3%) e física tecnológica (4%). Em média, 11% 

dos alunos responderam ao inquérito. 

Os alunos finalistas são mais participativos, em média, que os recém-chegados, 59%. É em 

civil, em eletrotécnica e computadores e em gestão industrial que os finalistas se mostram 

dominantes com 69%, 66% e 66% respetivamente. No que diz respeito aos alunos de primeiro 

ano, os de informática e computadores (49%) e química (49%) são os mais participativos. Os 

finalistas menos participativos são de informática e computadores e química, ambos com 51%, 

enquanto nos caloiros os menos participativos são os de civil (31%). 

 

4.2. Intenções empresarias 

 

As intenções de carreira em geral e em particular, são um foco muito importante das atenções 

do estudo. Inicialmente questionou-se os alunos sobre as suas diferentes intenções de carreira 

diretamente após os estudos e cinco anos depois da conclusão dos mesmos, sem fazer 

diferença entre os cursos por enquanto. 
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Figura 8 - Intenções empresarias, após os estudos e cinco anos depois. 

 

 

Estes resultados agregados mostram que a maior parte dos estudantes preferem trabalhar 

numa grande empresa logo após os estudos. Mais de metade tenciona começar como 

empregado numa PME ou numa grande empresa. As intenções empreendedoras dos alunos 

logo após os seus estudos são um objetivo que reúne menos de 3,5% de todos os alunos, 

entenda-se como a opção “Trabalhar numa empresa fundada por si”. Verificou-se que cinco 

anos após a conclusão dos estudos, existiam dois objetivos onde as intenções dos estudantes 

se alteravam de forma oposta. Cinco anos após os estudos a intenção dos estudantes de 

engenharia do Instituto Superior Técnico é 4,2 vezes inferior enquanto trabalhador numa PME. 

Em contraste, 22,3% pretende fundar uma empresa durante esse período, é de resto neste 

ponto que se verifica a maior variação nas intenções ao longo do tempo com esta variável a 

aumentar 6,8 vezes mais em apenas cinco anos. A estabilidade criada por uma grande 

empresa continua a ser a opção mais representativa para os alunos de engenharia. 

Para verificar de forma mais clara a tendência dos alunos do Instituto Superior Técnico, 

categorizou-se as diferentes intenções de escolha de carreira para grupos de empregados 

intencionais
4
, fundadores intencionais

5
, sucessores intencionais

6
 e outros

7
, como ilustra a figura 

seguinte. 

 

                                                 
4
 Inclui: PME, Grande empresa, Universidade/Academia e Serviço público.  

5
 Inclui: Empresa já fundada, Empresa fundada por si, Freelancer e Franchise. 

6
 Inclui: Assumir empresa familiar e Assumir empresa existente. 

7
 Inclui: Não seguir carreira profissional, Não sabe (ainda) e Outras carreiras. 
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Figura 9 – Tendência das intenções empreendedoras. 

 

 

A tendência geral da maioria dos alunos é lutar por um emprego por conta de outrem logo após 

os estudos, enquanto o equivalente a 18,9 pontos percentuais pretende deixar a carreira de 

empregado dentro de cinco anos. A maioria destes “empregados temporários” pretende fundar 

uma empresa própria e a outra parte tem a intenção de assumir qualquer empresa já existente, 

como sucessor. 

 

Para se extrair resultados significativos e generalizados, investigou-se a possível existência de 

diferenças sistemáticas nas intenções de carreiras entre os cursos e os grupos de alunos a 

nível global. 

 

Figura 10 - Intenções de carreiras entre os cursos, logo após os estudos. 

 

 

Quanto às escolhas logo após os estudos, verifica-se que as intenções não são muito 

diferentes, variando num máximo em 15 pontos percentuais, nomeadamente na diferença entre 

os empregados intencionais de engenharia do ambiente e os de engenharia e gestão industrial, 

respetivamente com 65% e 80% de intenções. No grupo denominado por outros a variação é 

idêntica, 16 pontos percentuais, com os mais intencionais a serem os alunos de engenharia 
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física tecnológica com 27% e os menos intencionais a serem os de engenharia e 

computadores, com 11%. Os resultados sobre os sucessores intencionais logo após os estudos 

mostram dados pouco representativos com variações entre os 0 e os 1 pontos percentuais 

pelos vários cursos analisados. No que diz respeito aos fundadores intencionais, verifica-se 

uma variável um pouco maior, com 12 pontos percentuais a separarem os alunos de 

engenharia biológica e engenharia e gestão industrial dos alunos com maior intenção 

fundadora, os de engenharia informática e computadores (17%). 

Como mostra a figura abaixo, são sentidas diferenças quando se questiona sobre as intenções 

cinco anos após o final dos estudos. 

 

Figura 11 - Intenções de carreiras entre os cursos, cinco anos após os estudos. 

 

 

Verifica-se agora comparativamente com a figura anterior que os empregados intencionais 

aparecem em todos os cursos em menor número, diminuindo em média 17 pontos percentuais, 

com os estudantes de engenharia química a regredirem nas suas intenções em 7 pontos 

percentuais. Os alunos de engenharia informática e computadores são os que mais baixam nas 

intenções de continuar como empregado, 27 pontos percentuais. No grupo outros assistimos 

também, em média, a uma diminuição, mas significativamente inferior, 2 pontos percentuais. 

Neste grupo de estudantes encontram-se, em sentido contrário, os alunos de engenharia 

informática e computadores que aumentam em 9 pontos percentuais. Em sentido ascendente, 

de acordo com o tempo, encontram-se as intenções dos alunos que tencionam ser sucessores, 

de forma menos significativa. Estes têm um ligeiro crescimento de 2 pontos percentuais, sendo 

que não existe qualquer curso em que as suas intenções diminuam, as intenções neste grupo 

de estudantes ou se mantêm nulas e inalteradas como é o caso dos alunos de engenharia e 

gestão industrial e engenharia física e tecnológica, ou aumentam até um máximo de 5 pontos 

percentuais como é o caso de engenharia eletrotécnica e computadores. Por sua vez o grupo 

de fundadores intencionais tem um crescimento significativamente mais forte, em média 

existem 17 pontos percentuais mais de fundadores intencionais. São os engenheiros gestores 

industriais os que mais crescem nas suas intenções, 29 pontos percentuais, cinco anos após 
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terminarem os seus estudos, enquanto os de engenharia química mostram intenções contrárias 

e decrescem 2 pontos percentuais. 

 

4.2.1. Intenções empresariais agrupadas por curso e anos de estudo 

 

Para alcançar resultados tão imparciais quanto possível, dividiu-se as análises de acordo com 

os cursos e as respostas dos alunos recém-chegados e os finalistas nas áreas de estudo. 

 

Figura 12 - Intenções de carreiras entre os anos de curso, logo após os estudos. 

 

 

Imediatamente após os estudos a larga maioria dos alunos, quer os de primeiro ano de 

estudos, quer os de quinto ano de estudos preferem trabalhar por conta de outrem. A tendência 

até se agrava com os alunos finalistas, em média 78% dos alunos de quinto ano pretende ser 

um empregado logo após os estudos, enquanto que no início do curso essa média não vai 

além dos 59%, sendo que é aqui nos alunos de primeiro ano que se encontra a maior 

percentagem de indecisos ou de ausência de carreira profissional. Nos recém-chegados existe 

apenas um curso que não ultrapassa a barreira da maioria, liderada pelos alunos de 

engenharia e gestão industrial e engenharia biológica com 79%,é o curso de engenharia 

ambiente que se fica pelos 33% no primeiro ano de estudos, revelando perto do final do curso 

uma pretensão contrária e muito alta de 86% de intenções em tornar-se empregado logo após 

os estudos. É em engenharia ambiente e em engenharia química que os alunos finalistas 

revelam mais vontade em se tornarem empregados, com engenharia química a chegar aos 
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92% de alunos de quinto ano. No que diz respeito a fundadores intencionais logo após os 

estudos são os de engenharia ambiente e engenharia química aqueles que parecem mudar 

mais drasticamente as suas intenções ao longo do curso, o contrário, um aumento, acontece 

mais com engenharia biológica e engenharia e gestão industrial. 

 

Figura 13 - Intenções de carreiras entre os anos de curso, cinco anos após os estudos. 

 

 

Como visto anteriormente, a participação de fundadores intencionais aumenta ao invés da de 

empregados intencionais que diminui, cinco anos depois dos estudos. Os alunos de engenharia 

física tecnológica (36%) e engenharia informática e computadores (35%) são os alunos de 

primeiro ano que têm mais intenções empreendedoras, enquanto fundadores, cinco anos após 

os estudos. No que diz respeito aos alunos de quinto ano, os de engenharia e gestão industrial 

(37%), os de engenharia informática e computadores (35%) e engenharia civil (35%) são os 

com maiores intenções enquanto fundadores. Ao longo do curso os alunos revelam um 

aumento em média de 20 pontos percentuais das intenções enquanto empregados logo após 

os estudos, por outro lado revelam uma curta diminuição de 2 pontos percentuais nos 

fundadores intencionais, assim como uma diminuição média de 18 pontos percentuais no grupo 

de indecisos. 

As intenções cinco anos após os estudos mostram que os estudantes embora diminuam as 

intenções enquanto empregados e as façam crescer em fundadores relativamente ao momento 

de fim dos estudos, ainda continuam a preferir como opção mais significativa a carreira de 

empregado. 
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4.3. Motivos dos estudantes 

 

Para obter mais dados sobre as razões e motivos que são relevantes para as intenções de 

carreira dos estudantes de engenharia foi-lhes pedido que quantificassem o quão importante 

são os diferentes motivos para a sua carreira futura (1 = nada importante, 7 = muito 

importante). 

A figura seguinte ilustra as conclusões médias a nível global. 

 

Figura 14 - Motivos dos estudantes, em média. 

 

 

Esta figura mostra que os motivos que parecem ser mais importantes para os futuros 

engenheiros do Instituto Superior Técnico são alcançar algo, realizar o próprio sonho, desafiar-

se a si próprio e ter um salário maior. 

 

Torna-se importante comparar a importância dos motivos entre os empregados intencionais, 

fundadores e sucessores. 
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Figura 15 - Motivos dos estudantes segundo os grupos de intenções. 

 

 

Verifica-se que para os estudantes com intenções enquanto empregados os motivos mais 

importantes são alcançar algo e realizar o próprio sonho, o que acontece também para os 

fundadores intencionais. Para os estudantes com intenções enquanto sucessores continuar um 

negócio de família, realizar o próprio sonho e desafiar-se a si próprio são considerados como 

os motivos mais importantes. Os diferentes cursos podem ter efeito sobre a importância de 

diferentes motivos, mostram-se os resultados na seguinte tabela. 

 

Tabela 2 - Os motivos dos estuantes, por curso. 

Curso 
Realizar 
o próprio 
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Alcançar 
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Ter 
um 

salário 
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Desafiar-
se a si 
próprio  

Ganhar 
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posição 
superior 
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próprio 
patrão 

Seguir 
uma 

missão 
social 

Seguir 
uma 

pessoa 
que 

admira 

Continuar 
uma 

tradição 
de família  

EGI 5,98 6,15 5,73 6,10 5,61 4,46 4,68 3,95 2,88 

EIC 6,30 6,38 5,63 6,08 5,16 4,36 4,17 3,76 2,45 

EAmbi 6,22 6,33 6,00 5,96 5,42 4,00 5,35 3,64 2,32 

EBiol 6,26 6,38 5,46 6,13 5,35 4,15 5,00 4,21 2,71 
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EQ 5,73 6,12 5,52 6,06 5,31 4,02 4,65 3,65 2,50 

Média 6,13 6,30 5,62 5,98 5,19 4,42 4,49 3,62 2,62 

 

 

2,68 

3,68 

4,46 

4,54 

5,34 

5,71 

6,09 

6,18 

6,33 

6,25 

4,50 

5,00 

5,00 

4,75 

5,25 

5,75 

5,75 

5,25 

2,54 

3,39 

4,56 

4,21 

5,09 

5,45 

5,95 

6,22 

6,25 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 

Continuar uma tradição de 
família  

Seguir uma pessoa que 
admira 

Ser o próprio patrão 

Seguir uma missão social 

Ganhar uma posição 
superior 

Ter um salário maior 

Desafiar-se a si próprio  

Realizar o próprio sonho   

Alcançar algo 

Intenções 
enquanto 
fundador 

Intenções 
enquanto 
sucessor 

Intenções 
enquanto 
empregado 



42 
 

Segundo Carter et al. (2003) e Zellweger et al. (2011), ser o próprio patrão é muito relevante no 

contexto da criação de novas empresas. Para ilustrar a força desta motivação, com mais 

detalhe, nos diferentes cursos de engenharia do Instituto Superior Técnico, fez-se a seguinte 

figura. 

 

Figura 16 - Força média, por curso, do motivo "Ser o próprio patrão". 

 

 

Vê-se que o motivo, ser o próprio patrão, é especialmente forte para engenharia eletrotécnica e 

computadores, engenharia civil e engenharia e gestão industrial e menos importante para 

engenharia ambiente, engenharia química e engenharia biológica. 

 

4.4. Força das intenções empreendedoras 

 

Encontrar respostas sobre quais os caminhos que os alunos do Instituto Superior Técnico 

pretendem seguir torna-se um passo importante. Para uma análise mais aprofundada, pediu-se 

a todos os alunos que respondessem em que medida já pensaram fundar a própria empresa. 

Apresenta-se em seguida as médias de todas as opções de resposta possível, 

categoricamente em três grupos e apresentando os resultados por curso e por ano de estudo 

dos alunos. 
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Figura 17 - Força das intenções empreendedoras. 

 

 

Esta figura mostra que mais de metade de todos os alunos responderam “nunca” ou apenas 

“sim, esquematicamente (sketchily)” pensaram em fundar uma empresa própria. 

Aproximadamente 27% (seguidamente denominados por fundadores intencionais), já 

pensaram intensamente sobre isso, enquanto 1,5% já são independentes. A figura seguinte 

ilustra a participação de não fundadores
8
, fundadores intencionais

9
 e fundadores existentes

10
 

entre os diferentes cursos de engenharia do Instituto Superior Técnico. 

 

                                                 
8
 Inclui opções “nunca” e “sim, esquematicamente (sketchily)”. 

9
 Inclui opções “sim, repetidamente”, “sim, de forma relativamente concreta”, “eu tomei a decisão concreta 

de fundar uma empresa”, “eu tenho um plano concreto, do tempo para dar os diferentes passos para 
fundar uma empresa” e “eu já comecei com a realização”. 
10

 Inclui opções “eu já sou o meu próprio patrão, numa empresa fundada por mim” e “eu já fundei mais de 
uma empresa, e sou ativo em pelo menos uma delas”. 
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Figura 18 – Força das intenções empreendedoras por curso. 

 

 

Na média total, nota-se que aproximadamente três quartos dos estudantes podem ser 

classificados como não fundadores e 25% como fundadores intencionais. A percentagem de 

não fundadores é maior em engenharia química e engenharia biológica. Fundadores 

intencionais são especialmente numerosos em engenharia civil e engenharia física tecnológica. 

 

Torna-se importante perceber, a um nível mais detalhado a força das intenções 

empreendedoras com base nos anos e nas áreas de estudo dos alunos do Instituto Superior 

Técnico, conforme ilustra a figura seguinte. 
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Figura 19 - Forças das intenções empreendedoras por ano de curso. 

 

 

A figura mostra que os alunos de primeiro ano de engenharia química e os finalistas de 

engenharia ambiente e engenharia biológica são os mais representativos na classe não 

fundadores. No que diz respeito aos fundadores intencionais são os alunos finalistas em 

engenharia civil e em engenharia física tecnológica que têm maior percentagem. Os alunos que 

já criaram o seu próprio negócio encontram-se em maior percentagem nos finalistas de 

engenharia biológica e engenharia civil. 

Para que seja possível entender as relações ao longo de cada curso foi criada a figura 

seguinte. 
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Figura 20 - Percentagem total das forças empreendedoras por curso. 

 

 

Engenharia civil e engenharia eletrotécnica e computadores são os cursos que revelam um 

maior aumento das respostas dos alunos de primeiro ano em relação aos de quinto ano do 

grupo de fundadores intencionais. Grupo este liderado pelos alunos finalistas de engenharia 

civil. 

 

4.5. Fundadores intencionais 

 

4.5.1.  Passos dos fundadores intencionais  

 

Para investigar os fundadores intencionais mais detalhadamente, pediu-se a este grupo de 

alunos as medidas que tinham empreendido no processo de fundar a sua própria empresa, 

assim como a área de negócio, as figuras seguintes mostram as diferentes respostas 

possíveis. 
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Figura 21 - Áreas de negócio dos potenciais fundadores. 

 

 

A maioria dos fundadores intencionais de engenharia é atraída para tecnologia e inovação, 

com a prestação de serviços a ocupar a segunda posição das escolhas com uns distantes 19% 

das preferências. Já a área das finanças parece ser a área que menos atrai este grupo de 

estudantes do Instituto Superior Técnico. 

 

Figura 22 - Passos dos fundadores. 

 

 

Os dados mostram que mais de três quartos dos fundadores intencionais já pensaram em 

ideias de negócio. Por outro lado, 17,4% indicam que até agora ainda não fizeram nada. 

Atividades na fase posterior do processo de fundação, como decidir uma data fixa de fundar a 

empresa e comprar equipamento só foram feitas por menos de 4 pontos percentuais dos 

fundadores intencionais. 
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4.5.2. Barreiras à fundação 

 

Fatores que inibem a intenção dos alunos para iniciar as suas empresas são também um 

grande foco de interesse. Assim, perguntou-se até que ponto os estudantes de engenharia 

quantificam (1 = nunca inibe, 7 = muito inibidor) vários fatores diferentes como barreiras para a 

fundação da sua própria empresa. A figura abaixo ilustra a relevância média dessas barreiras 

pelos vários cursos. 

 

Figura 23 - Média global das barreiras. 

 

 

Os dados mostram que o acesso ao capital de financiamento é o aspeto mais relevante que 

impede os fundadores intencionais de fundar uma empresa própria. A segunda razão mais 

importante é o ambiente económico em geral e a terceira o financiamento de risco. A carga de 

trabalho elevado parece ser a barreira que menos assusta os estudantes do Instituto Superior 

Técnico. 

A tabela seguinte lista os valores de todas as barreiras em todos os cursos. 

 

Tabela 3 - Barreias à criação de novas empresas 

  

Acesso a 
capital 
financ. 

Leis 
Falta de 
ideia de 
negócio 

Compet. 
Conhec. 

Tecnológ. 

Carga de 
trabalho 
elevada 

Financ.de 
risco 

Rede 
conta. de 
clientes 

Amb. 
económico 

Média / 
Curso 

EBiol 5,5 4,4 5,0 3,9 4,5 1,9 4,0 3,3 4,1 4,1 

EFT 4,8 4,0 2,9 3,4 3,3 4,8 4,7 4,8 5,3 4,2 

Média 5,5 4,6 3,8 3,6 3,5 3,0 4,9 4,6 5,1 4,3 

EMec 5,5 4,6 3,8 3,5 3,5 2,8 4,6 4,7 5,5 4,3 

EIC 5,6 5,0 4,1 3,6 4,0 2,8 4,8 4,4 4,5 4,3 

EC 5,6 5,0 4,1 3,6 4,0 2,8 4,8 4,4 4,5 4,3 

EAmbi 6,2 4,8 3,8 3,1 3,9 2,3 4,3 5,7 5,2 4,3 

EGI 4,9 4,1 4,0 3,8 4,2 3,6 5,0 4,9 4,8 4,3 

EEC 5,6 4,7 3,2 4,4 3,6 3,2 5,4 5,1 5,4 4,5 

EQ 6,5 4,9 3,6 5,2 5,3 3,4 5,1 5,5 6,3 5,1 
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Para além destes dados foi ainda feita uma média de cada curso e de cada ano de forma a 

indicar o quão propício é o contexto geral em relação à fundação de uma empresa. Analisa-se 

que engenharia biológica, em geral, parece oferecer um ambiente mais favorável à fundação, 

enquanto os alunos finalistas em engenharia física tecnológica são os que parecem ter 

ambiente mais favorável. O mais curioso é que em geral, apenas dois cursos consideram ter 

um ambiente favorável em relação à média, contrariamente aos anos de curso em que quase 

metade considera estar num ambiente propício para a fundação. Por outro lado, temos os 

alunos que estudam num ambiente menos favorável, aqui engenharia química em geral e em 

particular dominam em considerar o seu ambiente como desfavorável à criação da sua própria 

empresa. 

 

4.5.3. Esforço e parceiros dos fundadores intencionais 

 

Para obter mais ideias sobre as características dos fundadores intencionais investigou-se o 

esforço que desejam investir no planeamento das suas empresas e o número de parceiros com 

quem tenham a intenção de fundar a empresa. 

 

Figura 24 - Média, de esforço semanal investido no planeamento de novos negócios. 

 

 

Sobre o esforço de trabalho semanal, os dados mostram que, em média, os estudantes do 

Instituto Superior Técnico planeiam investir um pouco mais de metade do seu tempo médio de 

trabalho no seu planeamento de negócio. Os estudantes de engenharia e gestão industrial 

planeiam investir mais de três quartos do seu tempo no plano para a sua empresa (em média). 

 

A próxima figura mostra, relativamente aos parceiros, que o número difere entre os cursos e os 

anos de curso dos estudantes. 
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Figura 25 - Número de parceiros em novos negócios. 

 

 

 

São os alunos de engenharia química, em geral, que mais alunos pretendem iniciar o seu 

empreendedorismo sem parceiros, ao contrário da maioria dos cursos que tencionam fazê-lo 

com pelo menos um parceiro de negócio. É em engenharia química, nomeadamente nos 

finalistas, que se encontra a maior percentagem de intenções de parceiros, com 50% a 

intencionar ter quatro ou mais parceiros de negócio.  

Para estudar mais profundamente este fenómeno interessante, foi calculado o número médio 

de parceiros para as novas empresas por cada curso, como mostra a figura. 
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Figura 26 - Média global de parceiros para novos negócios. 

 

 

Assim, verifica-se que, em média, são os alunos de engenharia biológica e gestão industrial 

aqueles que mais pretendem partilhar a criação do seu negócio. Por outro lado, os engenheiros 

de eletrotécnica e computadores e os engenheiros civis mostram-se com menos intenções de 

partilhar o negócio, embora a média seja superior a uma pessoa. Em geral, os alunos de 

engenharia do Instituto Superior Técnico têm uma intenção de partilha de negócio muito 

próxima dos dois parceiros. 

 

4.6. Índice de empreendedorismo 

 

Segundo Siegen et al (2011), o cálculo do índice de empreendedorismo torna-se importante 

para quantificar a força empreendedora dos estudantes. O cálculo deste índice é baseado em 

duas questões centrais. A primeira referente às forças das intenções empreendedoras, que 

questiona os alunos sobre se já pensaram em fundar uma empresa. As respostas possíveis 

recebem a seguinte ponderação: 

 

Tabela 4 - Pesos da primeira questão do índice de empreendedorismo. 

  Opção Peso 
Tipo de 

empreendedor 

1 Nunca 1 Não Fundadores 

2 Sim, esquematicamente (sketchily) 1 Não Fundadores 

3 Sim, repetidamente 3 Fund. Intencionais 

4 Sim, de forma relativamente concreta 3 Fund. Intencionais 

5 Eu tomei a decisão concreta de fundar uma empresa 5 Fund. Intencionais 

6 
Eu tenho um plano concreto, do tempo para dar os diferentes 
passos para fundar uma empresa 

7 Fund. Intencionais 

7 Eu já comecei com a realização 7 Fund. Intencionais 

8 Eu já sou o meu próprio patrão, numa empresa fundada por mim 8 Fundadores ativos 

9 
Eu já fundei mais de uma empresa, e sou ativo em pelo menos 
uma delas 

10 Fundadores ativos 
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Como mencionado, os fundadores intencionais, receberam um conjunto de questões 

adicionais, relativamente aos passos que já tinham tomado para criar uma nova empresa
11

. 

Conforme foi feito para a pergunta anterior também esta questão recebe a sua ponderação, de 

acordo com a tabela seguinte: (resposta de múltiplas opções)
12

 

 

Tabela 5 - Pesos da segunda questão do índice de empreendedorismo. 

  Opção Peso 

1 Nenhum, até agora 1 

2 Pensamento de ideias de negócios 3 

3 Plano de negócios formulado 5 

4 Oportunidade de negócio identificada 5 

5 Olhei para os potenciais parceiros 5 

6 Equipamento comprado 7 

7 Trabalho no desenvolvimento do produto 7 

8 Discussão com potenciais clientes 7 

9 Perguntei por instituições de financiamento 8 

10 Decidi a data de fundação da empresa 10 

 

 

Neste estudo, o índice de empreendedorismo foi calculado para cada aluno em particular, em 

cada ano e em cada curso
13

, sendo representado posteriormente de forma ilustrada as médias 

do total do cálculo, de cada estudante de engenharia do Instituto Superior Técnico para o 

respetivo ano e curso. 

 

                                                 
11

 Fundadores existentes, pressupõe-se que já tenham tomado todas as medidas possíveis, sendo a 
ponderação adaptada em conformidade. 
12

 Ponderação, opções de resposta adaptadas com base noutros projetos de grande escala de pesquisa 
(Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey, GUESSS, Panel Study of Entrepreneurial 
Dynamics, PSED, e Global Entrepreneurship Monitor, GEM) 
13

 Leitura tipo: Um estudante que respondeu primeiramente “Sim, repetidamente” e depois na segunda 
resposta escolheu as opções “Plano de negócio formulado” e “equipamento comprado”, tem um índice 
pessoal (3+5+7) igual a 15. 
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Figura 27 - Índice de empreendedorismo por anos de curso. 

 

 

A análise mostra que a maior força empreendedora sentida entre os estudantes de engenharia 

pode ser encontrada nos cursos de finalistas em engenharia física tecnológica, engenharia 

informática e computadores e engenharia e gestão industrial. Do outro lado, encontram-se os 

estudantes do primeiro ano de engenharia química e os finalistas de engenharia biológica, com 

1,35 e 1,62 respetivamente. Torna-se interessante verificar o crescimento deste índice entre os 

alunos de primeiro ano e os alunos de quinto ano, sendo que a tendência geral é para haver 

um aumento do índice de empreendedorismo, em média (2,51), os alunos que mais aumentam 

são os de engenharia física tecnológica (6,19), os de engenharia civil (3,82) e os de engenharia 

informática e computadores (3,29). Por outro lado verifica-se que existe apenas um curso em 

que do primeiro para o quinto ano os alunos regridem no valor do índice do 

empreendedorismo, este fenómeno verifica-se em engenharia biológica (-0,60). A figura 

seguinte ilustra a relação mais geral, média, entre os cursos. 
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Figura 28 - Índice de empreendedorismo, em média global. 

 

 

Como verificado anteriormente, os alunos de engenharia física tecnológica assumem a 

liderança deste índice de empreendedorismo, seguidos agora pelos alunos de engenharia e 

gestão industrial. Os estudantes, em geral, com o mais baixo índice de empreendedorismo são 

os de engenharia biológica. 

 

4.7. Fundadores ativos 

 

Quando se verificou as forças de intenções empreendedoras, verificou-se a existência de 

alunos que já são fundadores ativos. Consequentemente, torna-se interessante verificar as 

suas características, conforme apresentadas na seguinte tabela segundo uma visão geral. 

 

Tabela 6 - Características das empresas dos estudantes. 

  

N.º Parceiros 
Participação no 

negócio 
N.º empregados 

atualmente 
N.º empregados 

em 5 anos 
Fator de 

crescimento 

EGI 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 

EIC 2,50 70,0% 5,50 5,00 0,91 

EAmbi 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 

EBiol 4,00 90,0% 6,00 5,00 0,83 

EC 0,67 40,0% 1,00 8,33 8,33 

EEC 0,00 100,0% 1,00 7,50 7,50 

EFT 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 

EMec 3,00 25,0% 2,50 12,50 5,00 

EQ 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 

MÉDIA 1,70 60,0% 2,89 8,00 2,77 

 

A análise mostra que as empresas foram fundadas, em regra com cerca de dois parceiros, com 

o aluno fundador a deter em média, uma participação maioritária na sua empresa (60%). Em 

média, os futuros engenheiros do Instituto Superior Técnico têm a trabalhar nas suas empresas 

cerca de 3 trabalhadores, mas num prazo de cinco anos estes pretendem colaborar com 8 

trabalhadores para as suas empresas.  
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Para ser mais elucidativo foi construído um fator de crescimento, como ilustra a figura 

seguinte
14

. 

 

Figura 29 - Fator de crescimento, por curso. 

 

 

Os alunos de engenharia civil são os que têm um maior fator de crescimento (8,33) nos 

próximos cinco anos, o mais curioso acontece com os dois cursos que se encontram abaixo da 

média geral, engenharia biológica (0,83) e engenharia informática e computadores (0,91), que 

não pretendem expandir os seus negócios nos próximos cinco anos. 

 

4.8. Estudantes com fundo de negócio familiar 

 

Torna-se importante verificar as proveniências familiares nas intenções dos alunos de 

engenharia do Instituto Superior Técnico. 

 

Figura 30 - Proveniência do negócio familiar. 

 

 

                                                 
14

 Os cursos onde não foram representativos os fundadores ativos são representados com o valor 0. 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,83 

0,91 

2,77 

5,00 

7,50 

8,33 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 

EGI 

EAmbi 

EFT 

EQ 

EBiol 

EIC 

MÉDIA 

EMec 

EEC 

EC 

73% 

79% 

88% 

78% 

71% 

72% 

73% 

70% 

78% 

76% 

12% 

8% 

8% 

15% 

17% 

15% 

17% 

21% 

8% 

13% 

7% 

4% 

0% 
3% 

7% 

2% 

7% 

4% 

10% 

5% 

7% 

10% 

4% 

5% 

6% 

11% 

3% 

5% 

4% 

6% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

EGI 

EIC 

EAmbi 

EBiol 

EC 

EEC 

EFT 

EMec 

EQ 

MÉDIA 

Não 

Sim, Pai 

Sim, Mãe 

Sim, Ambos 



56 
 

A figura mostra que mais de três quartos dos alunos não têm possibilidade de seguir um 

negócio familiar. Sendo que da totalidade, em média, 13% dos alunos têm proveniência apenas 

do pai, 5% apenas da mãe e 6% de ambos. Os alunos de engenharia mecânica são aqueles 

que têm maior possibilidade de seguir um negócio familiar, com a proveniência do pai a 

dominar as possibilidades de sucessão. A figura seguinte mostra mais detalhadamente o que 

acontece à entrada e saída dos cursos do Instituto Superior Técnico. 

 

Figura 31 - Proveniência do fundo de negócio familiar, por ano de curso. 

 

 

Aqui verifica-se que engenharia ambiente, primeiro ano, domina no que diz respeito às 

possibilidades de não seguir um negócio de família. Por seu lado, aqueles que mais podem 

seguir um negócio pelo lado paterno, são os estudantes finalistas de engenharia mecânica, 

enquanto que pelo lado materno dominam os futuros engenheiros de primeiro ano de gestão 

industrial. Se o negócio a seguir for proveniente de ambas as partes, os recém-chegados a 

engenharia civil têm maior possibilidade.  

Tendo por base o futuro familiar existente para os alunos do Instituto Superior Técnico, foi-lhes 

questionado sobre as suas intenções após terminarem o curso. 
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Figura 32 - Intenções dos alunos com fundo de negócio familiar. 

 

 

Em média, a esmagadora maioria, como ilustra a figura, pretende seguir como empregado por 

conta de outrem, sendo que apenas 7% pretende seguir com o negócio de família, assumindo 

a empresa dos seus familiares logo após os estudos. Curiosamente, a percentagem de alunos 

com fundo de negócio de família que pretende fundar a sua própria empresa logo após a 

conclusão dos estudos é quase o dobro da quota de sucessores familiares. 

 

Figura 33 - Intenções dos alunos com fundo de negócio familiar, por ano de curso. 
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Ao detalhe verifica-se que os alunos de primeiro ano de engenharia química, engenharia física 

tecnológica, engenharia ambiente e engenharia e gestão industrial, assim como os alunos de 

quinto ano de engenharia biológica e engenharia ambiente têm como intenção exclusiva ser 

empregados por conta de outrem. Os alunos finalistas de engenharia química têm 50% de 

intenções de ser fundadores. Enquanto os finalistas de engenharia e gestão industrial e os de 

primeiro ano de engenharia informática e computadores têm um quarto de intenção de suceder 

a um negócio de família logo após os estudos. 

Torna-se fundamental observar as intenções de carreira, cinco anos após os estudos com base 

no fundo de negócio familiar. 

 

Figura 34 - Intenções dos alunos com fundo de negócio familiar, cinco anos após o curso. 

 

 

Afirma-se que a parcela que sofre maior aumento, em média, é a de fundadores, com a 

percentagem de 43%, sendo engenharia física tecnológica o curso onde os intencionais 

fundadores se expressam em maior quantidade, mais de metade (57%). No que diz respeito 

aos sucessores de negócios familiares as intenções são claramente preocupantes uma vez que 

para além de reduzidas, 5%, são em menor número logo após os estudos. Particularizando os 

anos de estudo, chegamos à seguinte figura: 
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Figura 35 - Intenções dos alunos com negócio familiar, cinco anos após, por ano de curso. 

 

 

Onde se verifica a tendência analisada anteriormente com os alunos de primeiro ano de 

engenharia informática e computadores a reterem três quartos das suas intenções para se 

tornar num fundador. Os alunos de primeiro ano de engenharia civil são aqueles que mais têm 

intenção de se tornar num sucessor de negócio familiar (25%). 

 

 

4.9. Contexto universitário do Instituto Superior Técnico 

 

Quando se fala de empreendedorismo fala-se muitas vezes do meio que envolve os 

empreendedores, assim torna-se interessante o papel da universidade no contexto das 

intenções empreendedoras
15

 e as atividades desenvolvidas para com os alunos. Estes foram 

questionados sobre a variedade de palestras, seminários, networking e recursos. A figura 

seguinte mostra o conhecimento, em média, da frequência nas várias temáticas. 

 

                                                 
15

 A taxa de respostas válidas consideradas neste capítulo foi de 22,4%, correspondente a 665 alunos. 

83% 

50% 

13% 

62% 

100% 

50% 

33% 

50% 

44% 

44% 

30% 

44% 

50% 

33% 

33% 

33% 

100% 

50% 

17% 

50% 

75% 

38% 

0% 

50% 

67% 

50% 

31% 

48% 

60% 

37% 

50% 

67% 

50% 

43% 

0% 

50% 

0% 

0% 

13% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

25% 

8% 

10% 

11% 

0% 

0% 

17% 

14% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

7% 

0% 

0% 

0% 

10% 

0% 

0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

EGI (1 ano) 

EGI (5 ano) 

EIC (1 ano) 

EIC (5 ano) 

EAmbi (1 ano) 

EAmbi (5 ano) 

EBiol (1 ano) 

EBiol (5 ano) 

EC (1 ano) 

EC (5 ano) 

EEC (1 ano) 

EEC (5 ano) 

EFT (1 ano) 

EFT (5 ano) 

EMec (1 ano) 

EMec (5 ano) 

EQ (1 ano) 

EQ (5 ano) 

Empregado 

Fundador 

Sucessor 

Outros 



60 
 

Figura 36 - Conhecimento dos alunos do contexto do Instituto Superior Técnico. 

 

 

Verifica-se que palestras sobre “empreendedorismo em geral” são as mais frequentes, assim 

como inovação e empreendedorismo tecnológico. No entanto palestras sobre empresas 

familiares, empreendedorismo social e suporte financeiro não são estabelecidos com muita 

frequência. 

A tabela seguinte mostra a percentagem dos alunos de cada ano, que respondeu ter 

conhecimento das palestras. 
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Tabela 7 - Conhecimento dos alunos sobre o contexto universitário existente no I.S.T.. 

 

 

Para as palestras com mais conhecimento, empreendedorismo em geral, os alunos que 

mostram maior conhecimento das ofertas foram os finalistas de engenharia civil. 

 

Para atender às necessidades dos estudantes torna-se importante para as universidades 

conhecer os desejos e preferências dos seus alunos. Assim os alunos do Instituto Superior 

Técnico foram questionados sobre quais as temáticas que gostariam de ter acesso na 

universidade. 
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Figura 37 - Média global, dos gostos dos estudantes, para o seu ambiente universitário. 

 

 

As percentagens dos que responderam afirmativamente mostram uma procura mais intensa 

por inovação, programas de coaching empresarial e planos de negócio. 

Na tabela seguinte mostra-se a percentagem de interessados por cada ano de curso. 

 

Tabela 8 - Gostos dos alunos sobre o contexto universitário existente no I.S.T.. 
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No que diz respeito à inovação (40%) os mais interessados são os finalistas em engenharia 

mecânica (5,7%) e em engenharia eletrotécnica e computadores (5,6%). Para os programas de 

coaching empresarial (38%), os alunos mais interessados são os de quinto ano de engenharia 

civil (6,0%) e os de engenharia eletrotécnica e computadores (6,0%). Dos 38% dos alunos que 

gostariam de ter palestras sobre planos de negócios, 6,5% são de engenharia civil. 

 

Para avaliar a qualidade das ofertas do Instituto Superior Técnico, pediu-se aos alunos que 

respondessem de acordo com a sua satisfação (1 = nada satisfeito, 5 = muito satisfeito) com as 

ofertas em que participaram. 

 

Figura 38 - Opinião dos alunos sobre a qualidade das ofertas do Instituto Superior Técnico. 

 

 

Verifica-se que a classificação média oscila entre 3,57 e 2,55. Para a escala do tipo Likert, 1 

(nada satisfeito) a 5 (muito satisfeito), observa-se uma avaliação geral satisfatória. As 

classificações mais elevadas são alcançadas pelas palestras em inovação e 

empreendedorismo em geral, enquanto as avaliações mais baixas são encontradas para 

suporte financeiro e empresas familiares. A figura seguinte mostra a avaliação média geral de 

cada curso para todas as ofertas da universidade relacionadas com o empreendedorismo. 
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Figura 39 - Média geral da satisfação dos alunos, por curso. 

 

 

Verifica-se que o portefólio de ofertas é positivamente avaliado em geral. Os alunos de 

engenharia biológica são aqueles que mais positivamente avaliam as ofertas da universidade, 

enquanto as avaliações menos favoráveis encontram-se, em média, nos alunos de engenharia 

e gestão industrial. 

 

Para aumentar a visão sobre o papel crucial que a universidade tem em termos de promoção e 

encaminhamento das intenções dos estudantes no mundo empresarial, questionou-se sobre a 

concordância com algumas afirmações (1 = discordo totalmente e 7 = concordo totalmente). 

 

Tabela 9 - Afirmações sobre o contexto do Instituto Superior Técnico. 
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A figura seguinte mostra os valores médios da concordância dos alunos do Instituto Superior 

Técnico. 

 

Figura 40 - Média global das opiniões dos alunos. 

 

 

Do ponto de vista dos alunos as ofertas da universidade em que participaram, aumentaram a 

sua compreensão das atitudes, valores e motivação dos empreendedores, é neste ponto que 

estes mostram maior concordância. A próxima figura mostra os valores médios para os cursos. 

 

Figura 41 - Opinião dos estudantes sobre o ambiente empreendedor em cada curso, em geral. 
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ambiente e engenharia civil. 

 

3,97 

4,01 

4,26 

4,39 

4,44 

4,46 

4,53 

4,56 

4,63 

4,70 

3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 

EAmbi 

EC 

EMec 

MÉDIA 

EIC 

EGI 

EBiol 

EQ 

EEC 

EFT 



66 
 

 

5. CONCLUSÕES 
 

Pela revisão bibliográfica, verificou-se que a definição de empreendedorismo é vasta, não 

obtendo de forma clara e unânime acordo sobre o seu conceito. Da mesma forma, são vários 

os investigadores que apresentam divergências quanto ao indivíduo, enquanto empreendedor. 

Porém, a atividade empreendedora está cada vez mais em voga, devido ao atual clima 

económico mundial, são muitas vezes as políticas públicas a incentivar os principais temas de 

estudo no campo do empreendedorismo. 

 

Na investigação afirma-se que a educação, nomeadamente no ensino superior, pode afetar as 

atitudes, o comportamento para o empreendedorismo e a sua autoeficácia empresarial. Da 

mesma forma, a tentativa de identificar quem se quer tornar num empreendedor, o seu 

comportamento, enquanto empreendedor bem-sucedido, e quais os fatores que influenciam a 

decisão de criar uma empresa, tem levado ao surgimento de correntes de pesquisa sobre o 

empreendedorismo. De acordo com a literatura sobre o tema, pode-se encontrar um conjunto 

de investigações que têm como finalidade elaborar um modelo explicativo com base nas 

intenções empreendedoras. 

 

Assim a própria instituição toma conhecimento do poder empreendedor dos seus alunos, 

podendo avaliar a quantidade e a qualidade das suas ofertas no contexto empreendedor. 

 

A presente dissertação analisou o papel do Instituto Superior Técnico, como universidade de 

engenharia, referência em Portugal, no desenvolvimento empresarial e nas intenções de 

explorar os fatores que influenciam o comportamento empreendedor dos alunos. Identificando-

se o passado familiar empresarial e a motivação empreendedora dos alunos, com especial 

atenção sobre o contexto da universidade. Adicionalmente à observação e avaliação das 

atividades da universidade e as ofertas relacionadas com a educação empreendedora dos 

seus alunos analisa-se ainda as perceções dos alunos sobre as condições básicas para o 

empreendedorismo oferecidas pela universidade. Para tal foi criteriosamente selecionada uma 

amostra de 2971 alunos, dos quais foram validados 722 respostas, sendo para o contexto 

universitário válidas 665 respostas. 

 

A um nível global, os estudantes de engenharia do Instituto Superior Técnico preferem um 

emprego por contra de outrem imediatamente após os estudos, ao passo que essa preferência 

se enfraquece, cinco anos após o término dos estudos. 

 

Fundar uma empresa própria, diretamente após os estudos tem uma importância relativamente 

baixa. Importância essa que aumenta significativamente quando se pediu as escolhas de 

intenções de carreira cinco anos após os estudos. As escolhas de intenções de carreira, em 

geral, variam significativamente de acordo com os cursos de engenharia, quer imediatamente 

após os estudos, quer cinco anos depois. 
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No que diz respeito a classificar o grupo de alunos como os estudantes mais empreendedores, 

concluiu-se que imediatamente após os estudos os alunos de engenharia informática e 

computadores são os mais empreendedores, posição que mantêm cinco anos após a 

conclusão dos estudos, classificando-se como os alunos com maiores intenções 

empreendedoras. Imediatamente após os estudos a larga maioria dos alunos quer os de 

primeiro ano de estudos quer os de quinto ano de estudos preferem trabalhar por conta de 

outrem. A tendência até se agrava com os alunos finalistas, em média 78% dos alunos de 

quinto ano pretende ser um empregado logo após os estudos, enquanto que no início do curso 

essa média não vai além dos 59%, sendo que é aqui nos alunos de primeiro ano que se 

encontra a maior percentagem de indecisos ou de ausência de carreira profissional. É 

importante referir que os alunos que ao longo do tempo, mais aumentam as suas intenções são 

os alunos de engenharia e gestão industrial que surgem imediatamente depois dos de 

engenharia informática e computadores, nas intenções a cinco anos. 

 

Sobre os motivos dos alunos, acredita-se que a carreira empresarial parece ser capaz de 

satisfazer os que foram classificados como mais importantes (alcançar algo e realizar o próprio 

sonho). Fundadores intencionais, empregados intencionais e sucessores intencionais diferem 

quanto à importância dos diferentes motivos, com os primeiros a apresentarem algumas 

semelhanças entre os motivos mais importantes. 

 

Nos cursos de engenharia do Instituto Superior Técnico, a percentagem de estudantes que não 

tem a intenção de fundar uma empresa própria é 74% enquanto que as taxas mais elevadas 

encontram-se nos alunos de engenharia química e engenharia biológica. Fundadores 

intencionais estão fortemente representados em engenharia civil e em engenharia física e 

tecnológica. A percentagem de não fundadores é maior para os estudantes de primeiro ano de 

engenharia química, seguidos dos de quinto ano de engenharia ambiente e também os de 

quinto ano de engenharia biológica. Mais de três quartos dos fundadores intencionais já 

pensou em ideias de negócio, sendo que a maioria na área da tecnologia e inovação. Por outro 

lado, 17,4% indicam que até agora ainda não fizeram nada. A nível global o acesso ao capital 

financeiro representa a barreira mais relevante para fundar uma empresa, seguido do ambiente 

económico e do financiamento de risco. As barreiras percebidas são mais altas para os 

estudantes em engenharia química, quer a nível geral, quer em particular. Indo ao encontro da 

primeira proposição de investigação: Proposição 1: Existem diferenças entre diversos cursos 

de engenharia, no que respeita à atitude dos alunos em relação ao empreendedorismo, 

podendo-se confirmar a proposição anteriormente descrita com as anteriores diferenças 

significativas entre os cursos.  

 

Os estudantes do Instituto Superior Técnico pretendem investir um pouco mais de metade do 

seu tempo de trabalho no planeamento do seu negócio. Para fundar o seu negócio o número 

de parceiros que pretendem, é em média, dois. 
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Falta de evolução empresarial leva ao baixo nível de intenções empreendedoras dos 

estudantes (Franke & Luthje, 2003). O índice de empreendedorismo que segundo Siegen et al. 

(2011), é importante quantificar para a força empreendedora, no caso, sobre os estudantes do 

Instituto Superior Técnico, mostra que o maior poder empresarial está sobre os alunos de 

engenharia física e tecnológica seguidos dos alunos de engenharia e gestão industrial, que por 

sua vez já tinham sido revelados como os alunos que mais aumentam as suas intenções 

empreendedoras ao longo do tempo. A energia empreendedora é sentida em particular pelos 

alunos de quinto ano de engenharia física tecnológica, seguidos também pelos alunos de 

quinto ano de engenharia informática e computadores e de engenharia e gestão industrial. De 

forma inversa, à anterior, podemos verificar como a proposição 2: Os alunos de um curso de 

engenharia com competências em gestão demonstram uma atitude positiva em relação ao 

empreendedorismo, mais do que os alunos de outras áreas de engenharia, não se verifica. 

 

Observou-se que cerca de 1% de todos os alunos da amostra são já fundadores ativos e que 

em média, fundaram as suas empresas com dois parceiros, sendo que a sua participação no 

negócio é maioritária. Os alunos de engenharia civil são os que têm maior fator de crescimento 

nos próximos cinco anos, no entanto o mais curioso acontece com engenharia informática e 

computadores e engenharia biológica, que nos próximos cinco anos não pretendem expandir 

os seus negócios, com um fator de crescimento inferior a um. 

 

De forma a comprovar que a proposição 3: Um aluno de engenharia com antecedentes 

familiares empreendedores, demonstra uma intenção em relação ao empreendedorismo 

superior à dos alunos de engenharia sem antecedentes familiares empreendedores, verifica-se 

como verdadeira, afirmando-se que as intenções fundadoras dos alunos com fundo de negócio 

familiar são superiores, em média, às intenções de todos os alunos logo após os estudos (12 

pontos percentuais contra 10 pontos percentuais) e cinco anos após os estudos (43 pontos 

percentuais contra 27 pontos percentuais, respetivamente). No entanto, a participação dos 

sucessores intencionais é perigosamente baixa, com 7% de média global. Mais preocupante se 

torna, uma vez que cinco anos após a conclusão dos estudos as intenções destes alunos ainda 

diminuem para 5%, em média. Torna-se relevante levantar a consciência geral e a atratividade 

deste plano de carreira, em geral, assim como facilitar a sucessão interna mais favorável. 

Mostrando aos alunos que podem ter uma carreira promissora sucedendo aos seus familiares. 

 

Sobre o contexto universitário do ponto de vista de Luthje e Franke (2003), as universidades de 

investigação bem-sucedidas parecem promover atividades empreendedoras entre os alunos. 

As conclusões do estudo realizado por Autio et al. (1997) revelam que as preferências de 

carreira e convicções empresariais são influenciadas pela imagem do empreendedorismo como 

alternativa de carreira e o apoio recebido no ambiente universitário. Whitlock e Masters (1996) 

descobriram que, quatro anos após terminar o curso, na área de negócios, o interesse dos 

estudantes que prosseguiram a intenção de autoemprego parece dissipar-se.  
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Indo ao encontro da veracidade da proposição 4: Independentemente da sua atitude em 

relação ao empreendedorismo, quanto mais envolvido se sente o estudante, mais forte será a 

sua intenção de se tornar empreendedor, no que diz respeito ao Instituto Superior Técnico 

verifica-se a concordância dos alunos em relação ao papel crucial em termos de promoção e 

encaminhamento das intenções empreendedoras no envolvimento do ambiente universitário. A 

forte procura a partir da perspetiva dos alunos pode ser observada em relação a palestras 

sobre inovação, a programas de coaching empresarial e a palestras sobre planos de negócio. 

Torna-se evidente que o leque de ofertas do Instituto Superior Técnico deve ser estendido, 

como mostram as preferências dos alunos, oferecendo a cada curso, aquilo que mais é 

desejado por eles. No que diz respeito à qualidade das ofertas existentes, os alunos 

classificam-nas em média, como satisfatórias. Sendo os mais satisfeitos os alunos de 

engenharia biológica e engenharia civil e os menos satisfeitos os alunos de engenharia e 

gestão industrial. Uma avaliação mais constante, assim como uma participação maior e mais 

interessada por parte dos alunos, pode ajudar a melhorar e entender a qualidade da oferta 

existente. No Instituto Superior Técnico o ambiente universitário mais favorável, do ponto de 

vista empreendedor, para os alunos pode ser encontrado em engenharia física tecnológica e 

engenharia eletrotécnica e computadores. 

 

Através deste estudo e resultados apresentados, pretende-se criar uma base e um incentivo 

para posteriores estudos que possam vir, de forma relevante, a completar a presente 

investigação e chegar a novas conclusões. Espera-se para além do referido, que os resultados 

obtidos e a respetiva análise facilitem e contribuam para a tomada de decisão no que diz 

respeito a caminhos futuros da própria instituição de ensino e a políticas públicas de incentivo 

ao empreendedorismo. Assim como também este estudo pode vir a servir como possível 

contribuição do Instituto Superior Técnico para Projetos internacionais como, por exemplo, o 

GUESSS. As características inerentes do trabalho em causa, nomeadamente a necessidade de 

construção de um questionário próprio e o processo laborioso de recolha e tratamento da 

informação, impuseram um carácter mais descritivo do que prescritivo à análise desta 

dissertação. Pese embora tal possa constituir uma limitação, espera-se que o trabalho de 

estruturação e enquadramento desta temática e a caracterização das intenções 

empreendedoras entre os alunos do IST, possam servir de base a investigações futuras, mais 

aprofundadas sobre o tema em questão.  
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ANEXOS I – Tabelas teóricas 

 

Tabela 10 - Administradores, empreendedores e intraempreendedores. 

Administradores Empreendedores Intraempreendedores 

- Tomar medidas para 
estimular a procura dos 
produtos da empresa; 
 
- Combinação dos recursos 
para produzir o máximo; 
 
- Coordenação constante do 
processo de produção numa 
organização que já existe. 

- Criar a oferta e procura; 
 
- Combinar novos recursos 
para a produção de novos 
produtos ou a prestação de 
novos serviços; 
 
- Criar uma nova organização 
e um novo processo 
produtivo. 
 

- Tomar medidas para 
aumentar a oferta dos 
produtos ou serviços da 
empresa; 
 
- Combinação dos recursos 
para produzir novos produtos 
ou serviços; 
 
- Implementar modificações 
numa organização que já 
existe. 

Fonte: Adaptado a partir de Férriz Marcén, Delson Aranaz & Lozano Velázquez (1999) 

 

 

 
Tabela 11 - Escolas de pensamento sobre empreendedores. 

“Great Person” Scholl. Os empreendedores 
possuem determinadas características que os 
diferenciam das outras pessoas: intuição, 
vigor, energia, persistência e autoestima. 
 

Management School. O empreendedor é a 
pessoa que organiza ou gere o negócio, 
assumindo o risco pela obtenção do lucro. 
 

Psychological Characteristics School. Os 
empreendedores possuem características 
que os distinguem dos não-empreendedores: 
valores pessoais, propensão para assumir 
riscos e necessidade de realização. 
 

Leadership School. O empreendedor é o 
líder que delega e confia nos outros 
(colaboradores) a prossecução dos objetivos 
da empresa. 
 

Classical School. Para esta escola de 
influência shumpeteriana, a característica 
central do comportamento do empreendedor 
é a inovação. 
 

Intrapreneurship School. Os 
intraempreendedores, no sentido em que 
possuem liberdade de ação, podem agir 
como empreendedores e implementarem as 
suas próprias ideias mesmo não sendo os 
legítimos proprietários do negócio. 

Fonte: Adaptado a partir de Cunningham & Lischerom (1991) 
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Tabela 12 - Principais temas de investigação na área do empreendedorismo. 

Principais tópicos Áreas principais 

Características do 
empreendedor 

 

 Características pessoais dos empreendedores 

 Características de gestão dos empreendedores 

 Mulheres e minorias na função empresarial 

Características da 
Organização 
empresarial 

 

 Criação de novas empresas 

 Capital de risco, características e papel na criação de empresas 

 Empresas familiares 

 Empresas de base tecnológicas 

 Start-ups e financiamento das novas empresas 

 Características económicas e demográficas das PME 

 Estratégias competitivas e crescimento das empresas 

 Desenvolvimento e ciclo de vida da empresa 

 Franchising 

Fatores do meio 
envolvente que 

favorecem o 
empreendedorismo 

 

 Fatores que influenciam a criação de novas empresas (públicos) 

 Fatores que influenciam a criação de novas empresas (não públicos) 

 Incubadoras e outros sistemas de apoio 

 Alianças estratégicas 

 Autoemprego  

Impacto da sociedade 
na atividade 
empresarial 

 

 Políticas públicas de incentivo 

 Educação empresarial 

 Investigação em empreendedorismo 

 Empreendedorismo e a sociedade 

 Insucessos e ex-empreendedores 

 Estudos culturais comparativos 

Fonte: Raposo & Silva (2000) 

 

Tabela 13 - Enfoques teóricos sobre o estudo do empreendedorismo. 

         Enfoque 
 
Nível  
de Análises 

Enfoque 
Económico 

 

Enfoque 
Psicológico 

 

Enfoque 
Sociocultural e 

Institucional 
 

Enfoque Gerência 
 

Micro 
(Nível individual) 

 

- A função empresarial 
como quarto fator de 
produção. 
- Teoria do benefício do 
empreendedor. 

- Teoria dos traços 
de personalidade. 
- Teoria 
psicodinâmica da 
personalidade do 
empreendedor. 

- Teoria da 
marginalidade 
- Teoria dos modelos. 
- Teoria de redes 

- Teoria da eficiência 
X de Leibenstein. 
- Teoria do 
comportamento do 
empreendedor. 
- Modelos sobre o 
processo de criação 
de empresas. 

Meso 
(Nível de empresa) 

- Teoria dos custos de 
transação. 

 - Teoria de redes. 
- Teoria de incubadora. 
- Teoria evolucionista.  

- Modelos de sucesso 
das novas empresas. 
- Modelos de criação 
e desenvolvimento de 
novos projetos 
inovadores (Corporate 
Entrepreneurship). 

Macro 
(nível global da 

economia) 

- Teoria do 
desenvolvimento 
económico de 
Schumpeter. 

- Teoria do 
empreendedor de 
Kirzner. 

- Teoria do 
desenvolvimento 
económico de Weber. 
- Teoria da alteração 
social. 
- Teoria da ecologia 
populacional. 
- Teoria institucional. 

 

Fonte: Adaptado a partir de Veciana (1995, 1999, 2000) 

 



80 
 

ANEXOS II – Projeto GUESSS 

 

Análise descritiva dos dados do Projeto GUESSS 

 

A primeira pesquisa GUESSS foi realizada em 2003, numa colheita de dados internacional, por 

intermédio de um questionário on-line, procedimento constante em todos os estudos que são 

realizados posteriormente de dois em dois anos, inclusive no último realizado na primavera de 

2011. 

 

O núcleo do inquérito é composto por quadros de referência, incluindo um painel central de 

perguntas, que são realizadas durante cada pesquisa internacional. Sendo a estrutura base 

contemplada por perguntas com um foco internacionalmente relevantes. É também possível 

considerar as perguntas individuais, especificas a cada país envolvido, revelando, o 

questionário on-line uma condução muito eficaz. 

 

 

A última pesquisa envolveu 26 países, com mais de 94 000 questionários, tendo o projeto 

internacional envolvido um grande parceiro, Ernst & Young, mostrando a potencialidade do 

futuro do GUESSS. 

 

Os resultados provenientes dos questionários são tratados e analisados e posteriormente são 

publicados sob a forma de relatórios internacionais, relatórios nacionais, conferências, 

contribuições em artigos de jornais e outras publicações. 

O objetivo primordial do projeto é examinar o comportamento e intenções empreendedoras dos 

estudantes, é assim, imperativo investigar as intenções empresariais dos alunos, atividades e 

os seus antecedentes a nível global. Os objetivos do GUESSS podem ser resumidos da 

seguinte forma: 

 A observação sistemática e de longo prazo das intenções empreendedoras e atividade 

de estudantes; 

 Identificação dos antecedentes e condições de contorno no contexto da criação de 

novo empreendedorismo e carreiras empresarias em geral; 

 Observação e avaliação das atividades das universidades e ofertas relacionadas com a 

educação empreendedora dos seus alunos. 

 

 
O GUESSS, não se foca apenas na criação de novo empreendedorismo, dá uma perspetiva 

mais ampla para incluir diferentes variações das intenções empreendedoras e atividades. O 

GUESSS pretende criar valor para diferentes partes interessadas: 

 Os países participantes geram perceção sobre as respetivas condições básicas para o 

empreendedorismo em geral; 

 Estes também aprendem mais sobre o poder empresarial dos seus alunos; 
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 As universidades participantes estão habilitadas para avaliar a quantidade e a 

qualidade das suas ofertas no contexto do empreendedorismo; 

 Política e público estão sensibilizados para o empreendedorismo no geral, e em 

particular, para identificar a necessidade de ação; 

 Os alunos podem beneficiar da implementação das respetivas ações, a longo prazo. 

 

O relatório apresenta os resultados e perspetivas da edição de 2011 do projeto GUESSS a 

nível global. 

 

Neste relatório o fundamento teórico é a teoria do comportamento planeado (Ajzen, 2002; 

Fishbein & Ajzen, 1975). De acordo com essa teoria, a intenção de exibir um tipo específico de 

comportamento é influenciado por uma série de fatores, tais como a atitude em relação ao 

comportamento, normas subjetivas e controlo comportamental percebido. 

 

As tabelas e figuras (ver ANEXO II) mostram a lista de todos os participantes, índices e taxas 

de respostas. 

 

Análise sintética do projeto 

 

É muito difícil gerar amostras verdadeiramente comparáveis entre países, pois estas podem 

variar com a idade dos entrevistados, o nível de estudo e especialmente, com o campo de 

estudo. Estes aspetos têm sempre de ser levados em conta quando se fazem as comparações 

entre os países. 

 

Em geral, GUESSS 2011 foi capaz de compilar uma amostra de estudantes que pode ser 

considerada como suficientemente representativa da população estudantil global.  

A nível global, os estudantes preferem o emprego organizacional imediatamente após os 

estudos, ao passo que essa preferência se enfraquece em relação aos cinco anos após os 

estudos (ver ANEXO II). 

 

Mais do que dois terços deles tencionam começar com um emprego em PME, grandes 

empresas, na universidade ou no serviço público. Iniciar um negócio próprio logo após os 

estudos é somente o objetivo de menos de 5% de todos os alunos. Cinco anos após a 

conclusão dos estudos, no entanto, menos de 40% se esforçam para o emprego 

organizacional. Em contraste, 21,6% pretendem fundar uma empresa própria durante esse 

tempo. Esta tendência é visível com mais clareza quando se categoriza as diferentes intenções 

de escolha de carreira para os grupos de colaboradores
16

, fundadores
17

, sucessores
18

 e 

outros
19

. 

                                                 
16

 Inclui: PME, grandes empresas, serviços de universidades e públicos. 

17
 Inclui: Na empresa já fundada, funções na própria empresa, free lanceer. 
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Fundar uma empresa própria diretamente após os estudos tem uma importância relativamente 

baixa. Esta aumenta significativamente quando se fala das intenções de carreira após cinco 

anos após o final dos estudos. 

 

Quando se fala em intenções de carreira, em geral, estas variam significativamente de acordo 

com o campo de estudos (negócios e economia, ciências naturais e ciências sociais) 

estudantes de negócios e economia podem ser classificados como o grupo de alunos mais 

empreendedor, seguidos por estudantes de ciências naturais e por estudantes de ciências 

sociais. Os mais empreendedores demonstram intenções de ação de mais de 80% que podem 

ser encontradas na Áustria, Alemanha, Liechtenstein, Paquistão e Suíça. A percentagem de 

estudantes que pretendem fundar uma empresa própria logo após os estudos é maior no 

México, Estónia, Argentina e Reino Unido.  

 

Sobre os motivos dos alunos, acredita-se que uma carreira empresarial parece ser capaz de 

satisfazer os motivos mais importantes, como por exemplo realizar o próprio sonho ou 

conquistar alguma coisa (ver ANEXO II). 

 

O estudo mostrou que diferentes motivos têm efeito significativo sobre a intenção dos alunos 

para se tornarem fundadores, empregados, sucessores (por exemplo ver Zellwegen, Sieger, e 

Halter, 2011). 

 

De acordo com os dados do GUESSS vê-se por exemplo, que o motivo para seguir uma 

missão social é significativamente menos importante entre os intencionais funcionários. A maior 

importância de ganhar um vencimento maior pode ser encontrada entre os intencionais 

sucessores, bem como os motivos para seguir uma pessoa admirada e continuar uma tradição 

de família. 

 

Os intencionais fundadores, sucessores e empregados diferem quanto à importância dos seus 

respetivos motivos. Verifica-se que os motivos são especialmente fortes no México, África do 

Sul, Argentina, Chile e menos importantes em países como Holanda, Japão e Alemanha. 

 

A percentagem de estudantes que não têm a intenção de fundar uma empresa própria (não 

fundadores) em todo o mundo é de 42 %, é na Finlândia, Países Baixos e Japão que se 

encontra a taxa mais elevada. Os fundadores intencionais estão fortemente representados no 

México, África do Sul, Argentina e Chile. 

 

A percentagem de não fundadores é maior entre os estudantes de ciências sociais, seguido de 

ciências naturais e de estudantes de negócios e economia. 

                                                                                                                                               
18

 Inclui: Assumir empresa dos pais e familiares e assumir empresa já existente. 

19
 Inclui: Nenhuma carreira profissional, não sei (ainda), e outras carreiras. 
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Fora os intencionais fundadores, mais de 64 % têm pelo menos o pensamento de uma ideia de 

negócio como prioridade. 

 

É também de grande interesse falar dos fatores que inibem a intenção dos alunos para iniciar 

uma empresa própria. Assim, foi feito um questionário onde se pretenda saber até que ponto (1 

= nunca, 7 = muito) os estudantes tinham sentido diferentes barreiras ao empreender uma nova 

empresa. Os dados mostram que o acesso ao capital financeiro é o aspeto mais relevante que 

impede os alunos de fundar o seu próprio negócio. A segunda razão mais importante é a 

influência do risco financeiro e o terceiro é o ambiente económico em geral. Os dados indicam 

como o contexto geral é percebido em relação à fundação de uma empresa. Verifica-se ao 

detalhe que o Liechtenstein, Holanda e Irlanda parecem oferecer condições mais favoráveis 

aos fundadores. Por outro lado, os maiores valores para as barreiras de fundação podem ser 

encontrados em Singapura, China, Japão e Grécia (ver ANEXO II). 

 

Em suma, a nível global, o acesso ao capital financeiro representa a barreira mais importante 

para fundar uma empresa, seguido do risco de financiamento. As barreiras percebidas são 

mais altas em países como Singapura, China e Japão e mais baixas no Liechtenstein, Holanda 

e Irlanda. 

 

Em média, os estudantes pretendem investir cerca de metade do seu tempo de trabalho 

semanal na fundação das suas próprias empresas. O menor valor médio pode ser observado 

na Holanda, onde fundar uma empresa própria na maior parte parece ser uma atividade de 

tempo parcial. Por outro lado, os estudantes da Roménia planeiam investir quase dois terços 

do seu tempo em fundar a sua empresa (em média). 75 % dos estudantes pretendem fundar as 

empresas sozinhos ou apenas com um parceiro.  

 

O índice de empreendedorismo quantifica a força empreendedora dos estudantes entre os 

países. O cálculo do índice é baseado em duas questões centrais, a primeira é se os alunos 

têm pensado de forma séria fundar uma empresa. As respostas possíveis tinham ponderações 

(ver ANEXO II). 

 

Como mencionado acima, os fundadores intencionais receberam uma segunda questão 

relacionada com os passos que se pressupõe tenham tomado para criação de uma nova 

empresa. A tabela (ver ANEXO II) mostra a pontuação atribuída a cada opção. 

O índice de empreendedorismo diferenciado por áreas de estudo, mostra mais energia 

empresarial, entre os estudantes de negócios no Reino Unido, Estónia, Portugal e Finlândia. 

Em sentido contrário encontra-se o Japão, Grécia, Paquistão e Alemanha. O índice de 

empreendedorismo para estudantes de ciências naturais é um pouco menor do que para os 

estudantes de negócios (12,6 em comparação com 12,8). 
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A energia empreendedora entre os estudantes de ciências naturais é mais alta na Irlanda, 

Reino Unido, México e Argentina. Estudantes de ciências sociais com mais energia empresarial 

vivem na Irlanda, Finlândia, África do Sul e Portugal. 

 

Verificou-se que existem já empreendedores que criaram o seu próprio negócio. Numa visão 

geral das principais características mostra-se que os negócios dos estudantes foram fundados 

com cerca de dois parceiros, em média, no entanto o aluno mantém uma participação 

maioritária (mais de dois terços do capital social). Aqui, os valores mais altos podem ser 

encontrados na Irlanda e no Paquistão. As novas empresas que têm cerca de três empregados 

em média, são apontadas pelos seus proprietários a chegar perto dos treze funcionários nos 

cinco anos consequentes. O fator de crescimento varia consideravelmente entre os países. 

Embora os fundadores ativos na Irlanda pretendam crescer na sua empresa pelo fator 1,44 nos 

próximos cinco anos, os fundadores de Singapura têm como objetivo expandir a 8. 

 

Observa-se que cerca de 30 % de todos os alunos da amostra têm um negócio de família. As 

percentagens mais elevadas podem ser encontradas no México, Chile e África do Sul enquanto 

as mais baixas são na China, Rússia e Luxemburgo. Apenas 7 % de todos os alunos com 

negócio familiar têm intenção de assumir a empresa da sua família logo após os estudos. A 

percentagem de “sucessores imediatos” é mais alta na Argentina, Reino Unido, México e Brasil, 

e mais baixa no Paquistão, Suíça e Liechtenstein. Tornar-se num empregado logo após os 

estudos é claramente a opção pretendida pelos alunos com empresas familiares. 

Curiosamente, a percentagem de alunos com negócio familiar que pretende fundar uma 

empresa própria logo após a conclusão dos estudos é quase o dobro da quota de sucessores 

imediatos. Por outras palavras, a sucessão pode ser uma opção para os potenciais sucessores, 

mas não logo imediatamente após os estudos. A participação dos sucessores intencionais é 

alarmadamente baixa, com apenas 13 % na média global, com percentagens mais elevadas no 

Liechtenstein, Japão e África do Sul, e a mais baixa no Paquistão, China e Holanda. 

 

Um dos principais pontos de interesse do projeto é o papel das universidades no contexto das 

intenções empreendedoras e as atividades dos seus alunos. A figura mostra (ver ANEXO II) a 

relação do conhecimento e oferta de diferentes palestras, seminários, workshops e plataformas 

que têm vindo a ser oferecidas, em média global. 

Verifica-se que algumas ofertas são bem estabelecidas, como palestras empresariais em geral. 

A forte procura dos alunos pode ser observada em workshops, networking com 

empreendedores, palestras, inovação e pontos de contacto para questões empresariais. Por 

sua vez, as menos bem estabelecidas são as palestras sobre empresas familiares, sobre 

plataformas de contacto com investidores, e o apoio financeiro. 

 

As ofertas existentes são classificadas num nível moderadamente bom, mas não muito bom. 

Aqui existe um grande potencial a explorar. Classificações mais elevadas relacionadas com as 

ofertas para empreendedorismo ocorrem no Liechtenstein, México e Rússia, e mais baixas no 
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Paquistão, Grécia e Luxemburgo. Em geral, o ambiente universitário é considerado como 

sendo mais favorável para atividades empreendedoras no México, África do Sul, Chile e 

Liechtenstein. No entanto, esta conclusão tem que ser tratada com cautela, quando o número 

de universidades observadas é baixo. França e Brasil alcançam bons resultados com elevado 

número de universidades a participar. Ambientes universitários menos propícios às intenções e 

atividades empreendedoras parecem existir no Luxemburgo, Áustria, Alemanha e Suíça. 

Exceto para o Luxemburgo, o número de universidades observadas é alta. 

 

Implicações Chave do GUESSS 

 

Mostra-se que o aluno empreendedor pode agregar valor para a sociedade e economia em 

geral, como visto com os empregos já criados e a ser criados pelas futuras empresas dos 

estudantes empreendedores. 

 

É portanto imperativo melhorar as convicções básicas e os marcos regulatórios para novos 

empreendedores. A pesquisa mostra que, especialmente o acesso ao capital financeiro é uma 

barreira importante para os fundadores de negócios. 

 

A taxa de alunos com negócios de família que não pretende assumir as empresas dentro dos 

primeiros cinco anos após o curso é muito alto. Levantar a consciência geral e a atratividade 

deste plano de carreira, em geral, é uma condição necessária, facilitando a sucessão interna na 

família com condições legais mais favoráveis, tais como impostos sobre heranças. 

 

Como mostrado, o leque de ofertas relacionadas com empreendedorismo, dentro das 

universidades, deve ser prolongada, à procura de diferentes ofertas existentes. As ofertas 

devem estar relacionadas com cada grupo específico de alunos (por exemplo 

empreendedorismo tecnológico para estudantes de ciências naturais). 

A qualidade das ofertas deve ser melhorada de acordo com as avaliações medianas obtidas.  

 

Incentiva-se os alunos a pensar de forma mais explícita num plano de carreira empresarial. Isto 

é especialmente verdade para os alunos com negócios familiares. Assumir a empresa tem de 

ser encarado como uma carreira promissora. 

Os alunos devem ser encorajados e encaminhados pelas universidades nos seus desejos. A 

longo prazo devem beneficiar de um leque de ofertas amplo e melhorado. 

 

O GUESSS 2011 mostra um valor único com as relações de colaboração intencional. Intenções 

empresariais dos alunos constituem uma área promissora de pesquisa, enquanto a teoria do 

comportamento planeado é considerado uma base teórica apropriada.  

São apontados como caminhos futuros, análises multivariadas e do papel dos contextos 

institucionais dada a heterogeneidade observada em muitas amostras, devem ser sempre 

tomados cuidados nas conclusões prematuras. 
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Tabela 14 - Países participantes e abreviaturas. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Fonte: Relatório GUESSS (2011). 

 País Abreviatura  País Abreviatura 

1 Argentina ARG 14 Japão JAP 

2 Áustria AUT 15 Liechtenstein LIE 

3 Bélgica BEL 16 Luxemburgo LUX 

4 Brasil BRA 17 México MEX 

5 Chile CHI 18 Holanda NED 

6 China CHN 19 Paquistão PAK 

7 Estónia EST 20 Portugal POR 

8 Finlândia FIN 21 Roménia ROM 

9 França FRA 22 Rússia RUS 

10 Alemanha GER 23 Singapura SIN 

11 Grécia GRE 24 África do Sul RSA 

12 Hungria HUN 25 Suíça SUI 

13 Irlanda IRL 26 Reino Unido UK 

Figura 42 - Escolha de intenções de carreira a um nível global detalhado. 
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Fonte: Relatório GUESSS (2011). 

 

 

Fonte: Relatório GUESSS (2011). 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 - Importância das escolhas dos estudantes. 

Figura 44 - Indicador de motivação em ser o próprio patrão, entre os países. 
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Fonte: Relatório GUESSS (2011). 

 

 

Fonte: Relatório GUESSS (2011). 

 

 

 

Fonte: Relatório GUESSS (2011). 

 

 

 

 

 

Figura 45 - Média mundial das barreiras. 

Tabela 15 – Pesos para a questão: Têm pensado de forma séria fundar uma empresa?  

Tabela 16 - Pesos para a questão: Quais os passos que tomaram para a criação de uma nova 

empresa?  
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Fonte: Relatório GUESSS (2011). 

 

 

 

 

 

  

Figura 46 - Empreendedorismo relacionado com as ofertas universitárias a um nível mundial. 
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ANEXOS III – Questionário 

 

Abordagem Tipo de resposta Observações 

Característica da amostra 

A Qual a sua idade? Campo aberto   

B Qual o género? 
 Masculino 

 Feminino 
 

C 
Nível de ensino que 

frequenta? 

 Licenciatura (1.º ano) 

 Mestrado (5.º ano) 
 

D Qual a área de estudo? 

 Eng. Ambiente 

 Eng. Biológica 

 Eng. Civil 

 Eng. e Gestão 

 Eng. Eletrotécnica e Comp. 

 Eng. Informática e Comp. 

 Eng. Mecânica 

 Eng. Química 

 Eng. Física Tecnológica  

 

Intenções Empresariais 

1 

Após terminar os estudos, 

quais as suas intenções 

empresariais? 

 PME (< 250 trabalhadores) 

 Grande empresa (> 250 

trabalhadores)  

 Universidade/Academia 

 Serviços Públicos 

 Numa empresa já fundada 

 Numa empresa fundada por si 

 Como Freelancer 

 Num Franchise seu 

 Assumir uma empresa familiar 

 Assumir uma empresa 

existente 

 Não seguir uma carreira 

profissional 

 Não sabe (ainda) 

 Outras 

 

 Intenções enquanto 

empregado 

 

 

 Intenção enquanto 

empreendedor 

 

 Intenções enquanto 

sucessor 

 

 Outras 

2 

Após 5 anos de experiência, 

quais serão as suas 

intenções empresariais? 

 PME (< 250 trabalhadores) 

 Grande empresa (> 250 

trabalhadores)  

 Universidade/Academia 

 Intenções enquanto 

empregado 
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 Serviços Públicos 

 Numa empresa já fundada 

 Numa empresa fundada por si 

 Como Freelancer 

 Num Franchise seu 

 Assumir uma empresa familiar 

 Assumir uma empresa 

existente 

 Não seguir uma carreira 

profissional 

 Não sabe (ainda) 

 Outras 

 

 

 Intenção enquanto 

empreendedor 

 

 

 Intenções enquanto 

sucessor 

 

 

 Outras 

Motivos dos estudantes 

3 

Classifique, para si, a 

importância dos diferentes 

motivos para a sua carreira 

no futuro. 

 Realizar o próprio sonho 

 Alcançar algo 

 Ter um salário maior 

 Desafiar-me a mim mesmo 

 Ganhar uma posição superior 

 Ser o próprio patrão 

 Seguir uma missão social 

 Seguir uma pessoa que 

admira 

 Continuar uma tradição de 

família 

1 = Pouco Importante 

7 = Muito Importante  

Força das intenções empreendedoras 

4 
Tem pensado de forma séria 

fundar uma empresa? 

 Nunca 

 Esquematicamente (sketchily) 

 Repetidamente 

 Relativamente concreta 

 Eu tomei a decisão concreta 

de fundar  uma empresa 

 Eu tenho um plano concreto, 

do tempo para dar os 

diferentes passos para fundar 

uma empresa 

 Eu já comecei com a 

realização 

 Eu já sou o meu próprio 

patrão, numa empresa 

 Não Fundadores 

 

 

 

 

 

 Fundadores 

intencionais 

 

 

 

 

 Fundadores ativos 
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fundada por mim 

 Eu já fundei mais de uma 

empresa, e sou ativo em pelo 

menos uma delas 

Passos dos fundadores intencionais (respondem apenas os fundadores intencionais) 

5 

Qual a área de negócio?  

 

 Tecnologia e Inovação 

 Turismo e Hotelaria 

 Finanças 

 Agricultura 

 Serviços 

 Comercio 

 Indústria 

 Outros 

Resposta de opção única 

6 

Quais os passos que já 

tomou para a criação de uma 

nova empresa?  

 

 Nada feito até agora 

 Pensamento de ideias de 

negócios 

 Plano de negócios formulado 

 Oportunidade de negócio 

identificada 

 Olhei para os potenciais 

parceiros 

 Equipamento comprado 

 Trabalho no desenvolvimento 

do produto 

 Discussão com potenciais 

clientes 

 Perguntei por instituições de 

financiamento 

 Decidi a data de fundação da 

empresa 

Resposta Múltipla (escolhas 

um ou mais opções) 

Barreiras à fundação (respondem apenas os fundadores intencionais) 

7 

Quantifique os fatores que 

considera inibir a intenção de 

iniciar uma empresa própria. 

 Acesso a capital financeiro 

 Leis 

 Falta de ideia de negócio 

 Competências 

 Conhecimento tecnológico 

 Carga de trabalho elevada 

 Financiamento de risco 

 Rede de contactos de clientes 

 Ambiente económico 

1 = Nunca 

7 = Muito  
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Esforço, parceiros e formação (respondem apenas os fundadores intencionais) 

8 

Qual a percentagem de 

tempo semanal que pretende 

investir no planeamento do 

seu negócio? 

 0 – 10 % 

 10 – 20 % 

 20 – 30 % 

 30 – 40 % 

 40 – 50 % 

 50 – 60 % 

 60 – 70 % 

 70 – 80 % 

 80 – 90 % 

 90 – 100 % 

Resposta de opção única 

9 

Com quantos parceiros de 

negócio partilha o seu 

empreendimento? 

 Sem parceiros 

 1 Parceiro 

 2 Parceiros 

 3 Parceiros 

 4 Parceiros 

Resposta de opção única  

Índice de empreendedorismo (perguntas já feita em n.º 4 e 6) 

 
Tem pensado de forma séria 

fundar uma empresa? 

 

 Nunca 

 Esquematicamente (sketchily) 

 Repetidamente 

 Relativamente concreta 

 Eu tomei a decisão concreta 

de fundar uma empresa 

 Eu tenho um plano concreto, 

do tempo para dar os 

diferentes passos para fundar 

uma empresa 

 Eu já comecei com a 

realização 

 Eu já sou o meu próprio 

patrão, numa empresa 

fundada por mim 

 Eu já fundei mais de uma 

empresa, e sou ativo em pelo 

menos uma delas 

Pesos das questões: 

 1 (Não Fundadores) 

 1 (Não Fundadores) 

 3 (Fundadores 

intencionais) 

 3 (Fundadores 

intencionais) 

 5 (Fundadores 

intencionais) 

 

 7 (Fundadores 

intencionais) 

 

 

 7 (Fundadores 

intencionais) 

 8 (Fundadores ativos) 

 

 10 (Fundadores 

ativos) 

 

 
Quais os passos que já 

tomou para a criação de uma 

 

 Nada feito até agora 

Pesos das questões: 

 1 
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nova empresa?  

 

 Pensamento de ideias de 

negócios 

 Plano de negócios formulado 

 Oportunidade de negócio 

identificada 

 Olhei para os potenciais 

parceiros 

 Equipamento comprado 

 Trabalho no desenvolvimento 

do produto 

 Discussão com potenciais 

clientes 

 Perguntei por instituições de 

financiamento 

 Decidi a data de fundação da 

empresa 

 3 

 5 

 5 

 5 

 7 

 7 

 

 7 

 8 

 

 10 

 

Fundadores existentes (só respondem os alunos que já são fundadores ativos) 

10 

Com quantos parceiros de 

negócio partilha o seu 

empreendimento? 

 Sem parceiros 

 1 Parceiro 

 2 Parceiros 

 3 Parceiros 

 4 Parceiros 

Resposta de opção única 

11 
Percentagem de participação 

no negócio? 

 0 – 10 % 

 10 – 20 % 

 20 – 30 % 

 30 – 40 % 

 40 – 50 % 

 50 – 60 % 

 60 – 70 % 

 70 – 80 % 

 80 – 90 % 

 90 – 100 % 

Resposta de opção única 

12 
Número de empregados 

atualmente? 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 > 10 

Resposta de opção única 

13 
Número de empregados, que 

prevê daqui a 5 anos? 
 0 – 5 Empregados Resposta de opção única 



95 
 

 6 – 10 Empregados 

 11 – 15 Empregados 

 16 – 20 Empregados 

 > 20 Empregados 

 
Fundo de negócio familiar 

14 

Existe na sua família a 

possibilidade de seguir um 

negócio familiar? Qual a 

proveniência? 

 Não 

 Sim, da parte do pai. 

 Sim, da parte da mãe. 

 Sim, da parte de ambos. 

Resposta de opção única 

15 

Com base nas suas opções 

de carreira e no seu fundo de 

negócio familiar, qual a sua 

intenção após o término dos 

estudos? 

 Ser empregado por conta de 

outrem 

 Ser um fundador 

 Ser um sucessor no negócio 

familiar 

 Outros  

Resposta de opção única 

16 

Com base nas suas opções 

de carreira e no seu fundo de 

negócio familiar, qual a sua 

intenção após 5 anos de 

experiência no mundo 

empresarial? 

 Ser empregado por conta de 

outrem 

 Ser um fundador 

 Ser um sucessor no negócio 

familiar 

 Outros  

Resposta de opção única 

Contexto Universitário 

17 

Tem conhecimento de 

palestras, workshops, 

plataformas e seminários 

realizados na sua 

universidade com as 

diferentes temáticas. 

 Empreendedorismo em geral 

 Empresas familiares 

 Financiamento ao 

empreendedorismo 

 Empreendedorismo 

tecnológico 

 Empreendedorismo social 

 Marketing e 

empreendedorismo 

 Inovação 

 Planos de negócio 

 Workshops/networking com 

empresários 

 Plataformas de contactos com 

investidores 

 Concursos de planos de 

negócios 

 Aulas, seminários e 

palestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Networking 
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 Programas de 

acompanhamento empresarial 

(ex: coaching, mentorado de 

negócios) 

 Pontos de contacto 

 Suporte financeiro 

 

 

 

 Recursos 

18 

Gostaria de ter acesso pela 

sua universidade a palestras, 

workshops, plataformas e 

seminários, com as diferentes 

temáticas. 

 Empreendedorismo em geral 

 Empresas familiares 

 Financiamento ao 

empreendedorismo 

 Empreendedorismo 

tecnológico 

 Empreendedorismo social 

 Marketing e 

empreendedorismo 

 Inovação 

 Planos de negócio 

 Workshops/networking com 

empresários 

 Plataformas de contactos com 

investidores 

 Concursos de planos de 

negócios 

 Programas de 

acompanhamento empresarial 

(ex: coaching, mentorado de 

negócios) 

 Pontos de contacto 

 Suporte financeiro 

 Aulas, seminários e 

palestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Networking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recursos 

19 

Classifique a qualidade da 

oferta da sua universidade, 

de acordo com as diferentes 

palestras, workshops, 

plataformas e seminários. 

 Empreendedorismo em geral 

 Empresas familiares 

 Financiamento ao 

empreendedorismo 

 Empreendedorismo 

tecnológico 

 Empreendedorismo social 

 Marketing e 

empreendedorismo 

 Inovação 

 Planos de negócio 

1 = Nada Satisfeito 

5 = Muito Satisfeito 
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 Workshops/networking com 

empresários 

 Plataformas de contactos com 

investidores 

 Concursos de planos de 

negócios 

 Programas de 

acompanhamento empresarial 

(ex: coaching, mentorado de 

negócios) 

 Pontos de contacto 

 Suporte financeiro 

20 
Concorda com as seguintes 

afirmações: 

 As ofertas da universidade, 

em que eu participei, 

aumentaram a minha 

compreensão das atitudes, 

valores e motivação dos 

empresários. 

 As ofertas da universidade, 

em que eu participei, 

aumentaram a minha 

compreensão sobre as ações 

e comportamentos de quem 

quer iniciar um negócio. 

 As ofertas da universidade, 

em que eu participei, 

aprimoraram as minhas 

competências práticas de 

gestão, a fim de iniciar um 

negócio. 

 As ofertas da universidade, 

em que eu participei, 

aumentaram a minha 

capacidade de desenvolver 

uma rede de trabalho. 

 As ofertas da universidade, 

em que eu participei, 

aumentaram a minha 

capacidade de identificar uma 

oportunidade. 

1 = Discordo totalmente 

7 = Concordo totalmente 
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 Há um ambiente e instalações 

favoráveis para me tornar num 

empreendedor, na minha 

universidade. 

 Na minha universidade eu 

encontro muitos colegas com 

ideias e intenções 

empreendedoras 

 

 

 


