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RESUMO

A discussão acerca do empreendedorismo e inovação no contexto das IES tem suscitado vários debates no meio acadêmico em função da 
dinâmica dos próprios mercados inseridos em uma economia dinâmica, globalizada e com avanços tecnológicos cada vez mais rápidos. Junto com 
estas mudanças, verificou-se a inserção do tema empreendedorismo e inovação nos currículos de cursos de Administração, com o objetivo de 
desenvolver a capacidade empreendedora e inovadora dos estudantes, visto que tais mudanças tem contribuído para a redução de postos de 
trabalho e a criação novos empregos suficientes para satisfazer a população economicamente ativa. Este fator ficou mais acentuado com os 
avanços da tecnologia de informação e automação industrial que mudaram as relações de trabalho e o perfil do trabalhador, contribuindo para 
supressão massiva de empregos e dando lugar ao trabalhador de serviços, polivalente, e não necessariamente empregado. Neste cenário, parte-
se do consenso que a criação de novas empresas é fator indispensável para a geração de estratégias de recuperação, crescimento econômico e 
competitividade. Logo, o empreendedorismo inovador pode e deve ser ensinado e, principalmente, incentivado. Neste contexto, essa pesquisa 
visa analisar o nível de conhecimento e a perspectiva de discentes dos cursos de Administração de Instituições de Ensino Superior privados, em 
relação ao empreendedorismo e inovação. A pesquisa é de natura exploratória e descritiva com base em uma abordagem quanto-qualitativa, 
utilizando-se como instrumento de coleta de dados questionário e entrevistas, abordando tema como percepção do aluno sobre os conceitos de 
empreendedorismo e inovação e sobre o papel das IES no incentivo ao empreendedorismo e inovação, além dos conhecimentos empresarias dos 
discentes. Foram entrevistados, respectivamente, alunos do 7 e 8º semestres dos cursos de Administração de IES privadas no município de 
Fortaleza. Fez-se uso de uma amostragem não probabilística, por conveniência caracterizada pela facilidade no acesso, sendo entrevistados 90
alunos do total de 872 dos referidos semestres e IES. Os resultados preliminares mostram que 24% dos entrevistados tem noção do conceito de 
inovação, tendo por base o manual de Oslo; 47% entende o conceito de empreendedorismo, no entanto, quando se analisa seu perfil 
empreendedor, considerando as habilidades e conhecimentos para identificar oportunidades, pôr em prática suas ideias, organização do negócio, 
liderança e implementação de estratégias e inovação, percebe-se que em média 58% dos entrevistados apresentam baixo perfil empreendedor. 
Percebe-se ainda, uma deficiência no suporte institucional na concepção e promoção do ensino de empreendedorismo e inovação, uma vez que 
se resume a uma disciplina obrigatória na matriz curricular e a ações pontuais de alguns docentes.
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