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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 própria 
dinâmica do mercado em uma economia globalizada e com avanços tecnológicos cada vez mais rápidos. Somado a 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 têm contribuído para a redução de postos de trabalho e a criação novos 
empregos e serviços. 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 de um Curso de Administração de Instituição de Ensino Superior 
privada, em relação ao empreendedorismo e inovação. Metodologicamente utilizou-se como instrumento de coleta de dados questionários que 
foram aplicados com discentes, do 7º e 8º semestres, abordando temas como percepção do aluno sobre conceitos de empreendedorismo e 
inovação e a contribuição da IES no incentivo ao empreendedorismo e inovação, além de conhecimentos empresariais dos discentes. Fez-se uso 
de uma amostragem não probabilística, por conveniência, caracterizada pela facilidade no acesso a 90 alunos do total de 872 dos referidos 
semestres da IES contemplada. Os resultados mostram que a maioria dos alunos entrevistados já desenvolve atividade profissional. O perfil dos 
discentes aponta para uma faixa etária em que 63,75% se encontram entre 20 a 30 anos, com maior concentração entre 20 a 25 anos (43,75%); 
51,25% pertencem ao sexo feminino e 48,75% ao masculino. Número significativo de 75,62% desenvolve atividade profissional; destes, 57,32% 
são funcionários ou estagiários em organizações privadas e 8,54% é empresário. Somente 24,5% deles atuam em atividades relacionadas à área 
da educação. Parte considerável dos alunos (45,17%) associa o conceito de empreendedorismo ao de inovação, como principal característica do 
empreendedorismo. Entretanto, apenas 37,33% relacionam inovação ao processo de implementação de ideias criativas e, 30,38% a criação de um 
produto, processo ou serviço que seja inédito, no mercado ou apenas na empresa. A percepção do aluno em relação a IES destaca o predomínio 
de disciplinas e atividades na matriz curricular (45,57%); em seguida, o clima de incentivo ao empreendedorismo e a inovação se traduz por meio 
de aulas expositivas, palestras e atividades diversas (35,00%). Ideia que vem reforçada pela ausência de ambiente propício à cooperação, troca de 
experiências e formação de trabalhos e empreendimentos coletivos e o incentivo a parceria IES/empresa/ou instituições de pesquisa ou, órgão de 
fomento ao empreendedorismo e inovação. No que diz respeito às questões abertas do questionário, corroborando e ao mesmo tempo 
apresentando soluções para estas ausências apontadas, afirmam a necessidade de mais palestras, cursos, oficinas feiras e workshops e visitas a 
empresas inovadoras. Sugerem também mais atividades práticas e disciplinas que abordem o tema inovação e empreendedorismo com mais 
profundidade. Apresentam interesse em desenvolver ações e projetos, mesmo que apenas 18,95% deles tenham sugerido, pois recomendam que 
a IES poderia elaborar projetos como o de incubadoras de empresa, destacando-se a importância de tais práticas. Por fim, reafirmam o papel do 
professor na construção de um ambiente favorável a produção de conhecimentos sobre o processo de inovação e empreendedorismo. Conclui-se 
que as práticas pedagógicas da IES em estudo são incipientes e, para alguns alunos, a temática do Empreendedorismo e Inovação, ainda é 
novidade, mas percebem-nas como fundamental para a atuação do profissional de Administração.
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