
E-mail para contato: itcasemiro@hotmail.com IES: UFRJ

Autor(es) Thaís dos Santos Araújo; Ítalo de Paula Casemiro; Natália Talita Araújo Nascimento

Palavra(s) Chave(s): Produção científica. Perfil empreendedor. Spell.

Título: ESTUDOS SOBRE O PERFIL EMPREENDEDOR NO PERÍODO DE 2010-2015 EM PERIÓDICOS BRASILEIROS

Curso: Administração

Gestão e Negócios

RESUMO

A taxa total de empreendedorismo no Brasil atingiu, em 2014, o seu maior índice de todos os tempos. De acordo com a nova pesquisa Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM-2014), três em cada dez brasileiros adultos entre 18 e 64 anos possuem uma empresa ou estão envolvidos com a 
criação de um negócio próprio. Em dez anos, essa taxa de empreendedorismo saltou de 23%, em 2004, para 34,5%. Dolabela (1999) e Filion 
(1999) afirmam que, no Brasil, por conta da variedade e diversidade de características atribuídas ao empreendedor, o desenvolvimento de 
estudos que vislumbram a mensuração e o entendimento deste conceito subjetivo, identificando os atributos que contribuem para formação do 
perfil empreendedor, torna-se cada vez mais relevantes. A partir do exposto, pretende-se com este estudo realizar um levantamento da produção 
científica brasileira sobre o perfil empreendedor em periódicos científicos brasileiros. Os dados do presente estudo constituíram-se dos artigos 
publicados em periódicos nacionais entre janeiro de 2010 a outubro de 2015, disponíveis no Portal SPELL (Scientific Periodicals Eletronic Library) 
(http://www.spell.org.br/), em dezembro de 2015. Este estudo pode ser caracterizado, inicialmente, como exploratório, com método 
quantitativo. Esta pesquisa é do tipo documental, visto que o material objeto de estudo são artigos publicados revistas científicas brasileiras. Em 
um segundo momento, a pesquisa assume caráter descritivo. Num primeiro momento da pesquisa, buscou-se qualificar todos os artigos 
científicos sobre perfil empreendedor, disponibilizados no portal. Assim, procedeu-se a filtragem, por busca de artigos sobre o tema em questão, 
por ano e idioma. Após esta abordagem os artigos foram separados para análise. Nestas condições, encontrou-se um total de 14 artigos 
científicos. Estes 14 artigos passaram a integrar a segunda etapa da pesquisa, sendo esta descritiva quantitativa. A partir do levantamento 
realizado, podemos constatar que alguns periódicos apresentam um volume maior de publicações sobre perfil empreendedor. Entre os 14 artigos 
analisados, 5 deles estavam vinculados a dois periódicos: Revista de Administração FACES Journal e Revista REGEPE.  Quanto aos tipos de 
pesquisa os artigos analisados demonstraram que estudos descritivos (85,7%) são os mais utilizados, nos estudos que envolvem o perfil 
empreendedor. Na pesquisa descritiva realiza-se o estudo, a análise, o registro e a interpretação dos fatos do mundo físico sem a interferência do 
pesquisador. O levantamento demonstrou que os estudos quantitativos representam ampla maioria com 64,3% de participação, enquanto os 
estudos qualitativos representam 28,6%. Percebeu-se que questionários são os instrumentos mais utilizados pelos pesquisadores, o que se 
justifica pelo fato de este ser o meio mais tradicional de se avaliar o perfil empreendedor, estando presentes em 9 estudos dentre o total 
analisado. Quanto aos assuntos relacionados ao perfil empreendedor, podemos destacar que a maioria dos estudos trata de temas tradicionais 
sobre o empreendedor, sendo a avaliação do perfil deste empreendedor o assunto mais tratado na maior parte dos artigos pesquisados (64,3%). 
Por fim, destacam-se os estudos que buscam avaliar o perfil empreendedor de mulheres (14,3%). Considerando-se que o levantamento realizado 
oferece importantes contribuições para uma maior caracterização da produção científica nacional sobre o perfil empreendedor, podemos 
perceber pelos dados e pela análise feita que existe um número baixo de publicações em periódicos brasileiros sobre o tema. Além disso, observa-
se que os métodos empregados, resumem-se às abordagens quantitativas, o que denota a necessidade de se realizarem pesquisas envolvendo 
métodos qualitativos e mistos. Outro ponto importante constatado, é que o levantamento indica que a produção de conhecimento está pouco 
voltada tanto para a execução de intervenções, e tampouco para impulsionar o desenvolvimento teórico sobre o tema.
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