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RESUMO 

Este trabalho tem o intuito de observar a relação entre as características do comportamento 

empreendedor (CCEs) e a origem sociocultural de empreendedores da cidade do Rio de Janeiro. 

Mais especificamente, este trabalho traz à luz as teorias de David McClelland, adotada pelo Sebrae 

através da metodologia do programa Empretec e a teoria de Pierre Bourdieu sobre Capital Cultural.  

O estudo traz em sua metodologia uma análise da origem sociocultural de empreendedores, seu 

contexto educacional, seu histórico familiar, seu grau de escolaridade, seus hábitos de consumo de 

produtos culturais e seu nível de internacionalização, correlacionando-os com as 10 CCEs 

propostas por McClelland: Busca de Oportunidades e Iniciativa, Persistência, Correr Riscos 

Calculados, Exigência de Qualidade e Eficiência, Comprometimento, Busca de Informações, 

Estabelecimento de Metas, Planejamento e Monitoramento Sistemáticos, Persuasão e Rede de 

Contatos, Independência e Autoconfiança. 

A metodologia aplicada foi baseada em pesquisa bibliográfica, em pesquisa de campo, dividida 

entre aplicação de questionários presenciais e online e em métodos quantitativos de análise de 

dados.  

Como resultados de campo, pode-se observar uma significante diferença entre os perfis 

socioeconômicos, culturais e educacionais de empreendedores de dentro e de fora de comunidades 

carentes no Rio de Janeiro. Confirmou-se um grau superior de Capital Cultura nos empreendedores 

externos às comunidades, observados através da renda, do grau de escolaridade, da escolaridade 

familiar, do acesso a bens culturais, do consumo de informação e do nível de internacionalização. 

 Além destas constatações, a pesquisa revelou haver indícios que sustentem a existência de 

influência do Capital Cultural nas seguintes CCEs: Busca de Oportunidade e Iniciativa, Exigência 

de Qualidade e Eficiência, Correr Riscos Calculados, Estabelecimento de Metas, Persuasão e Redes 

de Contato e Independência e Autoconfiança.  

Palavras-chaves: Empreendedorismo, CCEs, Empretec, Sebrae, Bourdieu, Capital social e 

McClelland.  



 

 

 

ABSTRACT 

This work has the goal of observing the relationship between the characteristics of entrepreneurial 

behavior and the sociocultural origins of entrepreneurs in the city of Rio de Janeiro. Specifically, it 

focuses on the theories of David McClelland as adopted by Sebrae through the methodology of its 

Empretec program and Pierre Bourdieu’s theory on cultural capital. 

 

Its methodology includes an analysis of the sociocultural origins of entrepreneurs , their educational 

background, family history , schooling, habits of consumption of cultural products, and their level 

of internationalization, correlating them with the 10 characteristics of entrepreneurial behavior 

proposed by McClelland: search for opportunities and initiative, persistence, taking calculated 

risks, requirements of quality and efficiency, commitment, search for information, goal setting, 

planning and monitoring, networking , independence and self-reliance. 

 

The methodology was based on a literature review, field research, split between classroom and 

online questionnaires, and quantitative methods of data analysis. 

 

In the results, we observe a significant difference between the socio-economic, cultural and 

educational profiles of entrepreneurs from within and outside poor communities in Rio de Janeiro. 

It confirmed a higher degree of capital culture in the entrepreneurs not in these communities, in 

income, level of education, family education, access to cultural goods, consumption of information 

and the level of internationalization. 

 

In addition, the survey revealed that there was evidence to support the existence of influence of 

cultural capital in the following characteristics of entrepreneurial behavior: search for opportunity 

and initiative, requirement for quality and efficiency, taking calculated risks, goal setting, 

networking, independence and confidence. 

 

Keywords: Entrepreneurship, Empretec, Sebrae, Bourdieu, Cultural Capital and McClelland. 
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INTRODUÇÃO  

 

O empreendedorismo é um tema que tem atraído a atenção de estudiosos há bastante tempo. 

Pode-se atribuir grande parte da sua relevância à sua associação direta com os potenciais benefícios 

que a ação empreendedora acarreta em diferentes esferas. Porém, apesar disso, ainda há bastante 

espaço para a produção acadêmica e contribuições relevantes de estudo neste campo. 

Conforme a assertiva dos investigadores estadunidenses Bart Cunningham e Joe Lischeron 

(1991), em seu texto “Definindo o Empreendedorismo”, apesar do grande interesse e das muitas 

publicações sobre o assunto, pouco se sabe a respeito dos empreendedores. Para os autores, muito 

da literatura voltada para esta área de conhecimento é fragmentada, controversa e escassa.  

Embora os estudos neste campo sejam recentes, o interesse e as definições para o conceito de 

empreendedorismos datam dos primórdios de 1800, de acordo com os estudos de Say (2001).  

Em suas primeiras abordagens, o empreendedorismo foi inicialmente considerado como um 

fenômeno associado exclusivamente à criação de empresas. Porém, mais recentemente, o termo 

teve seu significado ampliado para outras manifestações humanas voltadas à realização de novos 

projetos organizacionais (GIMENEZ et al., 2008). Acompanhando esta tendência, o estudo do 

empreendedorismo é cada vez mais comum no campo da Administração de Empresas e sua 

docência ganha importância e destaque em diversas áreas do conhecimento: 

A área de empreendedorismo, como campo de conhecimento que vem recebendo o foco de 

estudos sistemáticos, é recente. A partir de meados do século 20 começam os primeiros 

esforços de construção de conhecimento nesse campo. No entanto, é somente a partir do 

início da década de 80, com a consolidação de congressos e revistas acadêmicas dedicadas 

ao empreendedorismo que o tema se fortalece como uma área de interesse relevante, em 

especial na Administração. (GIMENEZ et al., 2008, p. 3)  

Com o passar do tempo, cresce o reconhecimento da importância da atividade empreendedora 

no desenvolvimento econômico e na necessidade cada vez mais latente de desenvolver 

profissionais de diferentes formações em empreendedores dentro do seu ramo de atuação. Como 

produção acadêmica, mais de 1000 publicações surgem anualmente no campo do 

empreendedorismo em mais de 50 conferências e 25 publicações especializadas (FILION, 1999).  

Alguns autores começam a trabalhar o empreendedorismo como um construto e a buscar uma 

definição acadêmica para o termo. Sobre a definição de empreendedorismo, Gartner (1990) em sua 

revisão bibliográfica encontrou oito termos usados pelos acadêmicos e outros profissionais para 

descrever seu significado.  Em seus apontamentos, o sentido central de empreendedorismo está no 

imaginário coletivo associado à inovação, à fundação de uma organização, à criação de valor, à 

lucratividade, a crescimento econômico, à singularidade e, principalmente, à figura do gerente-

proprietário. As contribuições da pesquisa de Gartner sobre empreendedorismo focam em estudar 
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não só a criação de novos negócios, mas ampliar sua abrangência ligando o conceito também ao 

aparecimento de novos mercados (DAVIDSSON, 2005).  

Além de ampliar a abrangência do papel do empreendedor, Gartner (1990) também ampliou a 

visão dos tipos de empreendedor. O autor trabalha a existência de 3 tipos de empreendedor: o 

empreendedor clássico, que inicia um negócio, o intraempreendedor, que empreende na empresa de 

terceiros e o empreendedor social, que empreende em prol da sociedade em que está inserido. 

Neste contexto, enxergando o empreendedorismo como um grande potencial de contribuir 

com a sociedade, muitos pesquisadores se voltaram a analisar aspectos da personalidade, do 

comportamento e das atitudes dos indivíduos que empreendem. Além disso, apareceram correntes 

estudando as condições socioeconômicas, culturais e contextuais para o desenvolvimento da 

atividade empreendedora e as motivações pessoais para se iniciar um negócio (GREATTI; 

SENHORINI, 2000a). 

A partir de estudos motivacionais, a corrente behaviorista encontrou um ponto comum aos 

vários tipos de empreendedores, sejam eles intraempreendedores, empreendedores sociais ou 

proprietários de empresas: a questão comportamental. É através do comportamento que se pode 

classificar um indivíduo como empreendedor, independente de ser sócio de uma organização, ser o 

idealizador de uma start-up, ser membro de um grupo social ou ainda ser empregado de uma 

organização pública ou privada (GARTNER, 1990). 

Dando continuidade à linha behaviorista no campo do empreendedorismo, trazemos como 

ponto central deste trabalho a questão do comportamento empreendedor. É justamente na questão 

comportamental que estarão apontados os holofotes teóricos, a conceituação epistemológica e os 

testes empíricos. Mais especificamente sobre comportamento empreendedor, usaremos como base 

referencial as teorias comportamentais trazidas por David C. McClelland, na década de 60.  

O autor define em seus estudos 10 características empreendedoras comuns a 

empreendedores de sucesso
1
. Segundo sua teoria na obra A Sociedade Competitiva

2
, através do 

desenvolvimento dos comportamentos ligados à Busca de Oportunidades e Iniciativa, à 

Persistência, a Correr Riscos Calculados, à Exigência de Qualidade e Eficiência, ao 

Comprometimento, à Busca de Informações, ao Estabelecimento de Metas, ao Planejamento e 

                                                 
1
  O conceito de sucesso não é definido claramente na literatura. De acordo com o Dicionário Priberam da Língua 

Portuguesa, sucesso é o “resultado de ação ou empreendimento, que tem bom resultado, boas vendas ou muita 

popularidade”. Disponível em: http://www.priberam.pt/DLPO/sucesso. Acessado em: 07/12/2013. Adotaremos, neste 

estudo, esta visão positiva do termo e seus aspecto almejado, seguindo a tendência de autores que incluíram o sucesso 

empresarial em suas publicações.   
2
 Obra clássica de David McClelland utilizada como principal referência nos estudos de comportamento empreendedor. 

http://www.priberam.pt/DLPO/sucesso
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Monitoramento Sistemáticos, à Persuasão e Rede de Contatos e à Independência e Autoconfiança 

(MCCLELLAND, 1972) um empreendedor é capaz de alcançar o sucesso empresarial.   

Apesar de existirem importantes trabalhos no campo do empreendedorismo e considerável 

produção acadêmica, poucos autores consideram a origem e o histórico de vida dos 

empreendedores como fatores influenciadores na trajetória e no comportamento empreendedor. Há 

poucos estudos dentro da área de Administração que abordam as motivações que levaram os 

indivíduos a empreenderem; o contexto social ao qual estão inseridos; seus históricos educacionais; 

suas bases familiares; entre outros aspectos intimamente ligados à trajetória destes empreendedores 

e as influências resultantes em seus padrões de comportamento.  

Neste contexto, mostrou-se oportuno trazer teorias sociológicas, em especial o conceito de 

Capital Cultural
3
  (BOURDIEU, 2011) para investigar os capitais econômicos, simbólicos e 

culturais de empreendedores e, em seguida, cruzá-los com as teorias de McClelland e suas CCEs.  

Sobre os conceitos sociológicos e a relação do empreendedor na sociedade, a abordagem mais 

relevante adotada é a desenvolvida por Pierre Bourdieu. A escolha deu-se principalmente pelo fato 

de o autor trabalhar com a perspectiva de que a posição ocupada por um indivíduo na sociedade é 

influenciada pela combinação do volume de três domínios distintos: Capital Cultural, Capital 

Econômico e Capital Social. (PIEDADE; HELAL, 2009) 

Entre estes três tipos de capital, o Cultural tem a maior relevância para os estudos no campo 

das Ciências Sociais. A noção de Capital Cultural cunhada por Bourdieu surge para explicar as 

desigualdades de desempenho escolar observadas em crianças vindas de diferentes classes sociais. 

Bourdieu busca relacionar as vantagens que crianças de diferentes classes ou frações de classe 

poderiam obter no mercado escolar em relação à distribuição do Capital Cultural (SANTOS; 

MOGNON, 2012). 

Na obra de Bourdieu, cada família transmite a seus filhos, de forma mais indireta do que 

direta, certo tipo de Capital Cultural e um sistema de valores implícitos e interiores. Isto contribui 

de forma extremamente significativa para definir atitudes e comportamentos na vida adulta   

Abordando os 3 fatores citados por  Piedade e Helal (2009) como domínios distintos capazes 

de formar um indivíduo e mediar suas relações sociais, na nomenclatura original de Bourdieu 

(2011), o Capital Cultural é apresentado com os seguintes estados: incorporado, objetivado e 

institucionalizado.  

                                                 
3
 O conceito de Capital Cultural foi trazido por Pierre Bourdieu em seus estudos ligados ao papel da escola e a 

elitização do ensino na França. O conceito será trabalhado, com mais detalhes, a partir do referencial teórico deste 

estudo.   
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O Capital Cultural no estado incorporado apresenta-se sob a forma de disposições duráveis 

do organismo e sua acumulação exige incorporação que pressupõe um trabalho de 

inculcação e assimilação e para obtê-lo exige-se tempo, não pode ser transmitido 

instantaneamente, faz parte integrante do indivíduo como um hábito. No estado objetivado, 

o Capital Cultural se dá sob a forma de bens culturais tais como, quadros, livros, 

dicionários, instrumentos, máquinas, etc. Enquanto que o estado institucionalizado está 

relacionado a certificados, diplomas, títulos escolares e outros. (SANTOS; 

MOGNON, 2012, p. 3)  

Neste contexto de influência do Capital Cultural no desempenho dos indivíduos, este trabalho 

em particular visa a estabelecer uma investigação entre o comportamento empreendedor e o Capital 

Cultural de empreendedores de diferentes contextos sociais. O trabalho de campo se baseou em 

questionário dividido em 2 partes distintas e independentes: uma ligada à busca de mensuração de 

aspectos ligados ao Capital Cultural e outra ligada diretamente à mensuração das Características do 

Comportamento Empreendedor.   

O estudo delimita o conceito de Capital Cultural, como usualmente utilizado em pesquisas de 

reprodução social no campo da Educação. Foram consideradas como variáveis independentes 4 

dimensões específicas do contexto brasileiro: Perfil Socioeconômico, Nível Educacional Familiar, 

Acesso à informação e às práticas cultuais e o Processo de Internacionalização (BRANDÃO et al., 

1995).   

Para mensurar o comportamento empreendedor, foi reproduzida a versão na íntegra da 

metodologia adotada pelo Sebrae em conjunto com a Fundação Nacional da Qualidade, utilizada no 

Prêmio MPE Brasil
4
 em parceria com Fundação Nacional da Qualidade, baseada nos estudos sobre 

comportamento feitos por McClelland (1972).  

Como função metodológica e organizacional, o trabalho foi dividido em 4 grandes blocos: 

Protocélulas da pesquisa, Referencial teórico (Empreendedorismo e Contexto Social), Metodologia 

e Análise dos Resultados.Veremos, ao longo da pesquisa, cada um destes blocos como mais 

detalhes e propriedade.  

  

                                                 
4
 
Prêmio de Competitividade para Micro e Pequenas Empresas - que tem o objetivo de disseminar o Modelo de Excelência da Gestão (FNQ, 2013)

. 
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PARTE 1 - PROTOCÉLULAS DA PESQUISA 

1.  

1.1 Tema  

A temática deste trabalho aborda as influências do contexto social nas características do 

comportamento empreendedor (CCEs) de empreendedores cariocas. 

O referencial se baseia num cruzamento teórico entre os estudos sobre o comportamento 

empreendedor, em especial as teorias de David McClelland, adotadas oficialmente pelo Sebrae 

através da metodologia utilizada no Empretec, com uma abordagem sociológica e contextual 

trazida por Pierre Bourdieu ao analisar os fatores que constroem o Capital Cultural dos indivíduos.  

1.2 Contextualização do problema 

A literatura especializada e técnica sobre empreendedorismo, os órgãos de fomento à atividade 

empresarial, em especial o Sebrae através do seu programa Empretec e a produção acadêmica, em 

linhas gerais, abordam a questão do empreendedorismo exclusivamente pelo comportamento. Em 

grande parte dos contextos, a questão comportamental é vista como universal, independente da 

origem sociocultural, dos aspectos familiares, econômicos e dos níveis educacionais dos 

empreendedores e de seus familiares. 

Diante disto, uma abordagem bourdieusiana sobre o habitus (BOURDIEU, 2011), ou seja, 

verificar qual a personalidade e o contexto ao qual o empreendedor está inserido, trará uma 

contextualização e poderá averiguar se há diferenças comportamentais nas CCEs em 

empreendedores de capitais culturais distintos. 

 

1.3 Objetivos  

O objetivo deste trabalho é o de investigar as relações entre comportamento empreendedor e 

Capital Cultural (BOURDIEU, 2011). Pretende-se fazer um cruzamento entre a origem 

sociocultural de empreendedores de comunidades carentes do Rio de Janeiro e suas respectivas as 

CCEs (MCCLELLAND, 1972) com empreendedores de fora da comunidade com Capital Cultural, 

em teoria, mais elevado.  Com esta abordagem investigativa, pretende-se comparar os dois grupos 

(Capital Cultural baixo e Capital Cultural mais elevado) e buscar indícios estáticos que sugiram se 

há uma relação direta entre Capital Cultural e comportamento empreendedor. 
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1.4 Suposições 

1.4.1 Perguntas de pesquisa  

 Existem diferenças de características em empreendedores de capitais culturais diferentes? 

 Existem padrões de comportamento empreendedor oriundos de capitais culturais de graus 

parecidos? 

 Existem diferentes motivações para empreender em grupos de Capital Cultural distintos? 

 Qual a percepção de sucesso empresarial em empreendedores de Capital Cultural diferentes?  

 

1.4.2 Hipótese  

O Capital Cultural influencia diretamente as CCEs, uma vez que o ser humano é um ser 

social e fruto do meio em que vive. Sendo assim, a hipótese de pesquisa é a de que poderão ser 

identificados padrões em capitais culturais de graus próximos. A partir disso, o seguinte modelo 

hipotético é proposto:  
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Figura 1- Modelo de Hipótese - Adaptado pelo autor 

 

 

 Descreve-se, a partir da figura 1, então, a hipótese nula e a alternativa do modelo: 

H0: Não existe uma relação linear positiva entre o Capital Cultural e o comportamento 

empreendedor (o caminho entre os dois construtos é igual a zero). 

H1: Existe uma relação linear positiva entre o Capital Cultural e a CCE “Busca de Oportunidade”. 

H2: Existe uma relação linear positiva entre o Capital Cultural e a CCE “Persistência”. 

H3: Existe uma relação linear positiva entre o Capital Cultural e a CCE “Correr Riscos 

Calculados”. 

H4: Existe uma relação linear positiva entre o Capital Cultural e a CCE “Exigência de Qualidade e 

Eficiência”. 

H5: Existe uma relação linear positiva entre o Capital Cultural e a CCE “Comprometimento”. 

H6: Existe uma relação linear positiva entre o Capital Cultural e a CCE “Busca de Informações”. 
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H7: Existe uma relação linear positiva entre o Capital Cultural e a CCE “Estabelecimento de 

Metas”. 

H8: Existe uma relação linear positiva entre o Capital Cultural e a CCE “Planejamento e 

Monitoramento Sistemático”. 

H9: Existe uma relação linear positiva entre o Capital Cultural e a CCE “Persuasão e Rede de 

Contatos”. 

H10: Existe uma relação linear positiva entre o Capital Cultural e a CCE “Independência e 

Autoconfiança”. 

 

1.5 Delimitação do estudo 

 Este estudo tem como recorte analisar empreendedores que sejam maiores de 18 anos, 

sócios ou proprietários de uma ou mais empresas, sendo que pelo menos uma delas tenha sua sede 

na cidade do Rio de Janeiro. Além disso, conta ainda com duas estratificações: 

 Empreendedores com boa formação educacional e cultural; 

 Empreendedores com menos acesso à escolaridade e menor grau de inserção social de base. 

 Excluíram-se da análise, empreendedores de comunidades carentes em que não havia 

Unidades de Polícia Pacificadas (UPPs) instaladas e onde não havia atuação da Coordenação do 

Projeto de Desenvolvimento do Empreendedorismo em Comunidades Pacificadas do Sebrae-RJ, 

durante o período de coleta de dados. 

 

1.6 Relevância do estudo 

O campo do empreendedorismo é promissor em diversos aspectos e torna-se cada vez mais 

importante dentro dos estudos acadêmicos e na sociedade como um todo.  

Bartel (2010) diz que, com o desenvolvimento dos estudos acadêmicos sobre 

empreendedorismo, o tema passou a ser inserido na grade curricular nos cursos do Ensino Superior. 

Segundo Terra (2002), em 1975, havia cinquenta instituições no Estados Unidos que ensinavam 

empreendedorismo. Em 1998, este número ultrapassou mil instituições.  

Estudar os fatores que influenciam a atividade empreendedora é olhar para o seu principal 

ator: os empreendedores. Neste contexto, a relevância deste trabalho se intensifica pelo fato de 

trazer em seu objetivo central uma análise sobre o comportamento empreendedor e o contexto 

sociocultural do indivíduo que empreende.  

Como desenvolvimento do pensamento crítico, a observação sobre as especificidades em 

torno da atividade empreendedora no Brasil traz, consequentemente, reflexões acerca do papel dos 

órgãos de fomento e seus programas de treinamento. Mais especificamente, este trabalho coloca o 
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foco reflexivo no programa Empretec, programa de capacitação ministrado pelo SEBRAE voltado 

a desenvolver as capacidades e o comportamento empreendedor.  

O pioneirismo deste estudo está garantido ao trazer uma análise das teorias bourdieusianas 

acerca dos tipos de capital de um indivíduo - econômico, cultural e simbólico (BOURDIEU, 2007a) 

- para o campo da Administração e cruzá-las com as teorias comportamentais adotadas em diversos 

estudos e aplicadas na metodologia do programa Empretec.  

A principal colaboração centra-se na possibilidade de refletir sobre os critérios de formação 

de grupos para o desenvolvimento do comportamento empreendedor e entender com mais 

propriedade – através de pesquisa de campo e análise estatística – as relações das CCEs de 

McClelland (1972) com o Capital Cultural de Bourdieu (2011), possibilitando uma maximização da 

qualidade do programa Empretec através da formação de grupos com afinidades e 

complementaridades.  
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PARTE 2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2 - EMPREENDEDORISMO: PERSPECTIVAS TEÓRICAS  

2.1 Empreendedorismo e as bases econômicas 

Os primeiros estudos sobre empreendedorismos surgiram de pensadores de outras áreas do 

conhecimento que não a Administração. Para Barros et al. (2005) a origem da Escola 

Empreendedora se deu no âmago dos conceitos das teorias e pensamentos econômicos.  

Nesta ótica econômica, o economista Say (2001), por sua vez, definiu o empreendedor como 

sendo aquele que transfere recursos econômicos de um setor de produtividade mais baixa para um 

setor de produtividade mais elevada e de maior rendimento.  

Segundo Barros et al. (2005),  a visão de Say sobre o empreendedor não está ligada apenas 

ao fato do indivíduo abrir seu próprio negócio, mas de ser o criador de algo inovador.  Para Barros, 

o verdadeiro empreendedor é aquele que muda e transforma valores, seja fornecendo produtos e 

serviços inéditos ou de forma diferenciada e única.  

Analisando a atividade empreendedora como um processo, pode-se entender e analisar que 

empreender é uma atividade na qual os empreendedores se envolvem, levando em consideração: as 

condições tecnológicas, econômicas e sociais (GARTNER, 1990).  

Para Ritter et al.(2008), pessoas que reconhecem oportunidades, dominam técnicas de negócios, 

entendem as estruturas jurídicas e as usa a seu favor, produzem efeitos sociais e econômicos e 

fomentam o desenvolvimento, são tidas como empreendedoras, por excelência.  

Já para Davidsson (2005), a definição de empreendedor está ligada à disposição para assumir 

riscos. Segundo o autor, o empreendedor é aquele que recorre à decisão para agir em uma 

oportunidade percebida e empreende esforços para alcançar sua realização.   

Além do cenário internacional de estudos do tema empreendedorismo, a produção acadêmica 

sobre o assunto está ganhando força e importância no contexto brasileiro. Segundo Smilor (1997), o 

século XXI será o século do empreendedor. Isso em função do crescente número de empresas que 

estão iniciando suas atividades e pelo surgimento de associações e órgãos de fomento à atividade 

empresarial.  

Somando-se às produções acadêmicas, algumas entidades fazem sua contribuição,  gerando 

relatórios periódicos acerca da atividade empreendedora. Publicam os números do setor ano a ano, 

trazem as tendências e apresentam as particularidades da atividade em diferentes regiões do 

planeta. Um dos exemplos mais expressivos de relatórios é o realizado pelo Consórcio Global 



 

27 

 

Entrepreneurship Monitor (GEM) que, ao considerar o empreendedorismo como importante 

solução para o crescimento econômico inclusivo,  desenvolve pesquisas anuais sobre o perfil da 

atividade empreendedora no mundo. 

A pesquisa se baseia em dados de amostra de 198 mil adultos (entre 18 e 64 anos) de 69 

economias. A amostra inclui o Brasil, representando assim, 74% da população mundial e 85% do 

PIB do planeta (XAVIER et al., 2013a).  

Em 2002, os 37 países participantes do GEM naquele ano reúnem 3,9 bilhões de pessoas, 

quase 2/3 da população mundial (SCHLEMM et al., 2003). Neles, a população com 18 a 64 anos 

totaliza 2,4 bilhões de pessoas, com pequeno predomínio masculino (50,8%).  

Aproximadamente 12% da população nessa faixa etária estava envolvida com a criação ou 

administração de alguma atividade empreendedora. Estimava-se em 286 milhões o número de 

empreendedores nos países participantes. Do total de empreendedores, 77,4% encontravam-se no 

continente asiático.  

Até hoje, a principal medida GEM de empreendedorismo é a Taxa de Atividade 

Empreendedora Total (TAE), que indica a proporção de empreendedores na população adulta. Em 

2002, ela apresentou valores entre 1,8% (Japão) e 18,9% (Tailândia). Essa heterogeneidade estava 

relacionada a diversos fatores, entre os quais se destacavam: o perfil etário da população, o nível de 

desenvolvimento, o padrão de proteção social e valores culturais.(SCHLEMM et al., 2003) 

O Brasil tinha a TAE de 13,5%, e ocupava a sétima posição entre os países com maior nível 

de empreendedorismo do mundo. De modo geral, as maiores taxas foram observadas em países em 

desenvolvimento, enquanto a maioria dos países europeus e os países desenvolvidos da Ásia 

situavam-se nas posições inferiores. 

As mulheres representavam 39,9% do total de empreendedores nesse conjunto de países, 

envolvendo um montante de 114 milhões de pessoas. Em todos os países analisados a participação 

masculina foi maior, sendo que em apenas sete deles a participação feminina superou 40%: África 

do Sul, Argentina, Brasil, China, México, Polônia e Tailândia. O Japão foi o único país onde a 

participação das mulheres ficou abaixo de 20%.  

Há uma moderada correlação positiva entre as taxas de atividade empreendedora total TAE 

- e a participação feminina. Como as mais elevadas TAEs relacionam-se a países em 

desenvolvimento, a maior participação feminina nesses países associa-se, em muito, a 

formas precárias de ocupação, visando complementar ou prover a renda familiar. Para 

ambos os gêneros, a maior taxa de atividade é apresentada pelas pessoas com idade entre 

25 a 34 anos (SCHLEMM et al., 2003, p. 3) 

Apenas três países apresentaram taxa de empreendedorismo por necessidade maior que a 

taxa por oportunidade: Brasil, Argentina e China. Para Schlemm (2003), o empreendedorismo por 
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necessidade, de maneira geral, tende a ser maior entre os países em desenvolvimento, onde as 

dificuldades de inserção no mercado de trabalho levam as pessoas a buscarem alternativas de 

ocupação.  

Ainda em 2002, a taxa de empreendedorismo por necessidade oscilou entre 0,1% na França) 

e 7,5% no Brasil em seus extremos. Sendo que em 70% dos países ela foi inferior a 2%. Já a taxa 

por oportunidade variou de 1,2% no Japão a 15,3% na Tailândia. Considerando-se o total de 

empreendedores nos 37 países estudados, 60,8% afirmaram terem iniciado suas atividades em 

função de uma oportunidade de negócios. (SCHLEMM et al., 2003) 

Avançando uma década nos números, em 2012 os dados da pesquisa cresceram e sua 

investigação subiu para 69 países. O relatório apresentou os seguintes resultados gerais (XAVIER 

et al., 2013a): 

 Atitudes acerca do empreendedorismo: indicador que busca mensurar a propensão das 

pessoas a se engajarem em atividades empreendedoras. Leva em conta percepções individuais 

sobre oportunidades, capacidades de realização, medo de fracassar e a intenção de abrir um 

negócio. A atitude medo de fracassar, por exemplo, apresenta os menores níveis em países da 

África Subsaariana (24%) e na América Latina (28%); 

Nível de atividade empreendedora: é um dos principais indicadores do GEM para medir a 

Atividade Empreendedora em diferentes países e regiões. 

A Total Entrepreneurial Activity (TEA) mede a participação em atividades ligadas ao 

empreendedorismo de adultos de idade compreendida entre 18 a 64 anos numa determinada 

economia. As maiores taxas de empreendedorismo foram encontradas na África Subsaariana e na 

América Latina e Caribe. No Brasil o indicador TEA para 2012 foi de 15%. 

Expectativas de crescimento dos empreendimentos: este indicador representa a qualidade da 

atividade empreendedora, englobando a projeção de crescimento em termos de número de 

empregados de um pequeno negócio. No Brasil a projeção de crescimento foi de 10,6% para de 

criação de 0 a 5 empregos; 

Empreendedorismo e migração: nesta edição as entrevistas incluíram dados sobre 

empreendedorismo internacional, dada a importância dos fluxos migratórios na criação de 

empregos em países hospedeiros e na internacionalização de ambientes de negócios. 
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Entre as condições que impactam o desenvolvimento de atividades empreendedoras no 

Brasil, a dinâmica do mercado interno, a infraestrutura física e as normas sociais e culturais foram 

indicadas como as mais relevantes. (XAVIER et al., 2013b) 

 Xavier (2013) destaca, ainda, que na América Latina e Caribe os países apresentam 

indicadores positivos relacionados à educação empreendedora posterior ao ensino formal, mas 

negativos no que se refere ao ensino primário e secundário.  

Veremos a frente alguns números sobre empreendedorismo, porém, com o foco de análise 

no Brasil.  

2.1.1 Empreendedorismo no Brasil  

O Brasil participa ininterruptamente das edições do Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) desde 2000. Porém, uma das grandes novidades do GEM 2012 para o Brasil foi a 

estratificação dos dados por região. Com isso, foi possível entender com mais propriedade a 

dinâmica da atividade empreendedora no país.  

Um dos pontos observados na edição GEM 2012, foi um aumento significativo na taxa de 

empreendedorismo brasileiro, passando de 20,9% em 2002 para 30,2% em 2012. Um acúmulo de 

quase 10 pontos percentuais, representando um aumento de cerca 44% em uma década. Esta 

elevação numérica coloca cerca de 36 milhões de brasileiros em atividades empreendedores, sejam 

elas iniciantes ou já estabelecidos no mercado (PESSOA, 2013).  

Já para Bartel (2010) o empreendedorismo se popularizou a partir da década de 90, gerando 

uma grande contribuição para a crescente participação das pequenas empresas na economia do país. 

Para ele, o papel de destaque da modalidade ganhou ainda mais força com a entrada em vigor da 

Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, em 2007, e da Lei do Microempreendedor Individual, em 

2008 (XAVIER et al., 2013a).  

Para Pessoa (2013), a evolução da taxa de empreendedorismo é compatível com o 

desenvolvimento da economia do país. Ele aponta um crescimento médio de 4 pontos percentuais 

no Produto Interno Bruto, PIB, neste mesmo período. Afirma também que existe uma tendência de 

expansão dessa taxa por conta do ambiente de negócios favorável, além do constante aumento da 

escolaridade e da renda da população. 

Outro dado revelado no estudo é que 43,5% dos brasileiros sonham com o próprio negócio, em 

contraste aos 24,7% que pensam em fazer carreira em empresas de terceiros ou públicas. Das 

regiões brasileiras pesquisadas, o nordeste foi o que apresentou o maior percentual de sonho em 

iniciar um empreendimento, chegando a 51,1%, bem acima da média nacional (XAVIER et al., 

2013b). 



 

30 

 

Outro ponto relevante na pesquisa está ligado à motivação para iniciar um negócio. O 

empreendedorismo por necessidade vem caindo, em comparação a outros anos. A taxa de 

empreendedores por necessidade caiu de 7,5% em 2002 para 4,7% em 2012, tendo uma diminuição 

percentual acima de 60%. Já os empreendedores que abriram um negócio por oportunidades no 

mercado, cresceu de 5,8% para 10,7% no mesmo período,  subindo quase 85%. Para Pessoa (2013, 

p.1) “De cada dez empresas que abrem as portas no país, sete são por oportunidade e apenas três 

por necessidade. Esse panorama se mantém no Nordeste, onde são abertas 1,6 empresas por 

oportunidade para cada uma por necessidade.”  

  Outro destaque da pesquisa está ligado à questão do gênero. A porcentagem de mulheres no 

comando das empresas está praticamente igualada a de homens. Em 2002, 58% das empresas 

tinham a frente pessoas do sexo masculino. Em 2012, esse índice se aproxima dos 50%, o que 

significa que as mulheres estão conquistando cada vez mais espaço no mundo empresarial.  

O nível de escolaridade dos empreendedores também está em alta. 61% dos pesquisados têm 2º 

grau ou nível superior completo. 

Além do Global Entrepreneurship Monitor (GEM),  cresce a quantidade de entidades que 

estudam as experiências inovadoras ligadas à prática empreendedora no Brasil. Segundo Dowbor 

(2005), o programa de Gestão Pública e Cidadania, da FGV-SP conta com cerca de 7 mil 

experiências inovadoras. Já o Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal (Cepam) 

tem centenas de experiências cadastradas no quadro do programa Novas Práticas Municipais. 

Somando-se a estas iniciativas, o Instituto Pólis publica há anos o boletim “Dicas Municipais” e a 

Fundação Banco do Brasil acompanha cerca de 230 experiências de tecnologias sociais  

(DOWBOR, 2005).  

Nesta linha de contribuição, Machado (2010), baseado no relatório GEM, faz uma análise 

descritiva de questões ligadas ao gênero, renda, tipo de atividades econômicas e condições para 

empreender.  Veremos a seguir alguns destaques grifados pelo autor:  

 Gênero: 

A questão da participação dos gêneros na atividade empreendedora, abordada no relatório 

do GEM global 2010, destaca a situação do empreendedorismo feminino. A mulher brasileira é 

historicamente uma das que mais empreende no mundo. Atualmente entre os empreendedores 

iniciais, 50,7% são homens e 49,3% mulheres.  
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 Renda: 

Ao analisar a renda familiar dos empreendedores brasileiros, a TEA brasileira indica que 

entre os brasileiros de renda mais baixa, 6,1% são empreendedores. Entre os de renda média, o 

mesmo índice é de 15,1% e, entre os de renda mais alta, 16%. O Brasil segue a mesma tendência da 

maior parte dos países analisados, onde na medida em que a renda cresce a taxa de 

empreendedorismo também aumenta. 

A motivação para que o empreendedor brasileiro em estágio inicial inicie um negócio pode 

variar também conforme a faixa de renda. Os empreendedores por oportunidade crescem conforme 

a renda familiar aumenta. Os empreendedores com rendas mais baixas são os que possuem maiores 

taxas de empreendedorismo por necessidade.  

 

 Atividade econômica: 

No Brasil, o foco dos negócios criados está no atendimento ao consumidor final. É um perfil 

de negócio com propensão à informalidade, pela baixa necessidade de recursos financeiros. Vinte e 

cinco por cento das atividades se concentram no comércio varejista, 15% em alojamento e 

alimentação (bares e lanchonetes, fornecimento de comida sob encomenda etc.) e 10% na indústria 

de transformação.  

Na categoria de outras atividades e serviços coletivos, estão reunidos serviços de salão de 

beleza, músicos, lavanderias, casas lotéricas e lan houses. A atividade classificada como residência 

com empregados, abrange os serviços domésticos como faxina, jardinagem e atendimento a 

demandas pessoais nas residências.  

 

 Condições para empreender: 

Apesar das condições macroeconômicas estarem favorecendo o empreendedorismo, o Brasil 

ainda precisa evoluir nas políticas de apoio, infraestrutura e capital formal para os negócios. As 

altas taxas de empreendedorismo brasileiro se devem muito mais ao ambiente social e cultural do 

que às condições favoráveis para empreender. 

A pesquisa GEM mais recente aponta que a crise econômica de 2009 não abalou o 

empreendedorismo no Brasil. Em 2010, a Taxa de Atividade Empreendedora (TEA) foi a mais alta 

desde o início da realização da pesquisa no País (17,5%). Isso demonstra uma tendência de 

crescimento inclusive no empreendedorismo motivado pela oportunidade, que volta a ser maior que 

o dobro do motivado por necessidade. (MACHADO, 2010) 
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Porém, apesar do crescimento da atividade empreendedora no país, problemas sociais ainda 

são um desacelerador para a atividade econômica e a construção de cenários que impulsionem a 

criação de novas empresas e a geração de emprego e renda.  

Para Abramovay (2003), um terço daqueles que mal conseguem preencher suas necessidades 

básicas cotidianas, independente de viverem em regiões metropolitanas ou no interior do país, são 

classificados como trabalhadores por “conta própria”. Isoladamente, os “por conta-própria” 

representam o mais importante contingente social entre os pobres, mais numerosos que os 

“empregados informais”, os “empregados formais” e os "inativos” (ABRAMOVAY, 2003).  

Vale ressaltar que apesar das melhorias no cenário empreendedor, o Brasil ainda apresenta 

muitas fragilidades para empreender. O preço do capital é muito alto e o acesso aos órgãos de 

fomento e auxílio - Senac, Sebrae, Senai, Senar, Senat, Associações Comerciais, Sindicatos, entre 

outros - são muito baixos, chegando a apenas 18% dos empreendimentos (XAVIER et al., 2013a). 

Dentre os órgãos de apoio, o Sebrae se destaca sendo a principal instituição de fomento, 

recebendo 62% de todo o contingente de empreendedores que busca auxílio governamental em suas 

atividades empresariais (PESSOA, 2013). 

 

2.1.2 Sebrae 

 O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma entidade 

privada sem fins lucrativos criada em 1972. Tem por missão promover a competitividade e o 

desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequeno portes (SEBRAE, 2013a). 

  Por meio de parcerias com os setores público e privado, o Sebrae (2013) promove 

programas de capacitação, estímulo ao associativismo, desenvolvimento territorial e acesso a 

mercados. O órgão se classifica como um importante pivô na luta pela redução da carga tributária e 

da burocracia para facilitar a abertura de mercados e ampliação de acesso ao crédito, à tecnologia e 

à inovação das micro e pequenas empresas. 

 Com o papel de fomento, o Sebrae tem um programa de capacitação de empreendedores 

chamado Empretec que trabalha o comportamento empreendedor. 

 O seminário visa abordar a questão comportamental e trazer experiências situacionais da 

atividade empresarial para as simulações usadas na metodologia do programa.  
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2.1.2.1 Empretec 

Em 1964, a Organização das Nações Unidas (ONU) passou a desenvolver projetos voltados 

à formação de empreendedores, com o intuito de auxiliá-los profissionalmente. No Brasil esta 

metodologia ficou a cargo do Sebrae e, para tanto, foi  criado o seminário Empretec.  

O programa surge originalmente com o estudo das características comportamentais 

empreendedoras dos estudiosos de McClelland (1972) desenvolvidos pela Universidade de Harvard 

nos Estados Unidos. 

Sobre esta metodologia, o (SEBRAE, 2013a) define o Empretec como uma metodologia 

desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU) e ministrada no Brasil com 

exclusividade pelo próprio órgão. Reúne quase vinte mil empresários por ano, treinando 

empreendedores de diversas regiões do país.   

Segundo o Sebrae (2013), os negócios tocados por quem fez o seminário têm mais chances 

de sobrevivência, pois o empreendedor ganha poder de competitividade e permanência no mercado.  

Os participantes estudam as características do comportamento empreendedor e têm 

oportunidade de vivenciar fortes mudanças comportamentais, revendo conceitos e atitudes. A 

capacitação une aspectos da conduta empresarial e exercícios práticos que aperfeiçoam as 

habilidades do empreendedor na criação e condução de negócios. Os participantes têm ainda  

assistência técnica na elaboração ou ajuste do plano de negócios, envolvendo aspectos de mercado, 

tecnologia, informação, administração e finanças .(SEBRAE, s.d.) 

 

2.2 Sucesso empresarial discussão do constructo  

Discute-se bastante sobre o comportamento empreendedor como mecanismo de busca do 

sucesso. Não há, no entanto, uma definição clara do que signifique sucesso empresarial. Sendo 

assim, começaremos a discussão teórica buscando um melhor entendimento sobre o conceito de 

sucesso empresarial, extremamente utilizado na literatura, porém,  muito pouco explorado em sua 

definição epistêmica.  

Ao estudar a produção bibliográfica de autores como Mcclelland (1972), Schumpeter (1997), 

Thimmons (1989), Filion (1999), Mintzberg et al. (2002), Dornelas (2005), Drucker  e Bygrave 

(2008) e Zacharakis (2004) não foi possível identificar uma definição precisa acerca do real 

significado epistemológico de sucesso empresarial.  

Não obstante, ao analisar-se tal apanhado bibliográfico, verificou-se um padrão de 

significância. A abordagem dos autores ao citarem o sucesso empresarial em suas obras sempre 

estava acompanhada de um viés positivo. Foi identificada uma abordagem universal e onipresente 
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de ser o sucesso algo almejado em unanimidade pelos proprietários de empresa. Os autores – de 

uma maneira geral - ligavam o sucesso à sustentabilidade econômica, à longevidade da empresa e 

ao retorno financeiro.  

Para Barros et al. (2005) a sobrevivência e o sucesso sustentável de um empreendimento 

requerem uma combinação de criatividade e de capacidade de execução do dirigente. 

Em seus estudos, McClelland (1972), por sua vez, se refere ao fato de o comportamento 

empreendedor usar o dinheiro como uma medida de resultado. Para ele, as pessoas com alta 

necessidade de realização, em geral, procuram assumir responsabilidades na busca de soluções para 

determinados problemas. Tais indivíduos tomam iniciativas por vontade própria e necessitam de 

feedbacks rápidos sobre seu desempenho. Para alcançarem sua satisfação pessoal e reconhecimento 

alheio, costumam estabelecer metas desafiadoras, assumindo riscos moderados em ações nas quais 

julgam ter controle sobre a possibilidade de sucesso (MCCLELLAND, 1972). Outros autores que 

compartilham estas ideias são Hamel e Prahalad (2005). Eles destacam que o indivíduo orientado 

para a realização busca receber constantemente feedback sobre sua performance. 

Gimenez et al. (2008) compartilha a visão de que o dinheiro é uma medida concreta de 

sucesso, mas que não é necessariamente o único orientador do comportamento empreendedor. O 

retorno financeiro, por exemplo, conforme apontado por McClelland (1987), é encarado pelo 

indivíduo com perfil realizador como uma forma de medir o sucesso, e não como recompensa ou 

incentivo. Crê-se que indivíduos com esse perfil têm preferência por estímulos com desafios 

moderados, em detrimento de prêmios em dinheiro. 

Ademais, para Drucker (2008), os empresários bem sucedidos têm em comum o fato de não 

correrem risco desproporcionais. O autor evolui o conceito de McClelland (1972) dando uma 

dimensão diferenciada para a CCE “Correr Riscos Calculados”, na medida em que avalia como 

sendo fator determinante  de sucesso justamente o fato de que se minimizem os riscos ao máximo, 

chegando-se ao ponto de não arriscar-se de fato.  

Outra visão para o sucesso, ligada à realização pessoal, é a trabalhada por Dolabela (2003). 

Para ele, o que define sucesso é justamente a realização dos sonhos e desejos. O autor afirma que 

esta constante busca é a principal responsável por manter ativo o alto grau de entrega e superação 

dos empreendedores. Ruppenthal e Cimadon (2012)  também atrelam o sucesso à autorrealização, 

uma vez que para eles a experiência no desenvolvimento de projetos, durante o processo em si, já 

leva o empreendedor ao sentimento de conquista.  

Já para Dornelas (2001), o sucesso da empresa é indissociável do sucesso do próprio 

empreendedor. De acordo com sua perspectiva, o sucesso creditado às micro e pequenas empresas, 
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em estágio de maturidade distintas, é, em grande parte, creditado aos modelos de gestão do próprio 

empreendedor. Para ele, o planejamento correto do negócio e a realização de uma análise de 

viabilidade criteriosa do empreendimento antes de colocá-lo em prática são determinantes para o 

sucesso empresarial. Para o autor, a atividade de planejamento tem uma relação de causa e efeito 

com o sucesso empresarial. 

Percebe-se, a partir das definições expostas na revisão bibliográfica apresentada acima, a 

incidente imprecisão para o conceito epistemológico de sucesso empresarial, por parte dos 

autores, embora estes coincidam no tocante à interpretação do termo vinculado a estágios de 

conquistas, êxito, vitória, indubitavelmente almejados na atividade empresarial. Partiremos, assim, 

do imaginário coletivo que considera a busca do sucesso empresarial como um objetivo universal, a 

despeito de suas particularidades individuais, perseguido por empreendedores de diversas esferas, 

em suas atividades profissionais.  

 

2.3 Contribuições de David Macclend 

O psicólogo norte-americano David McClelland é uma das principais referências no campo 

do comportamento empreendedor. Uma das primeiras e mais importantes teorias das raízes 

psicológicas sobre empreendedorismo é de sua autoria e foi cunhada nos anos 60.  

Entre as décadas de 1950 e 1990, o psicólogo estudou o comportamento humano, com o 

objetivo de identificar características pessoais que destacassem os indivíduos bem-sucedidos e 

motivados, ante os demais com perfil consensual. Suas pesquisas sugeriram que o comportamento 

exitoso é mais frequente em pessoas que buscam controlar o meio onde atuam, estabelecem metas, 

procuram constantemente novas oportunidades e usam a criatividade como ferramenta diária 

(COELHO, 2011). 

Em seu estudo sobre habilidades empreendedoras, McClelland (1972) identificou os 10 

principais comportamentos de pessoas empreendedoras e dividiu-os em três conjuntos distintos: 

Conjunto de Realização, Conjunto de Planejamento e Conjunto de Poder.  

A necessidade de realização está associada ao desejo de atingir objetivos desafiadores. Está 

ligado ao reconhecimento dos seus pares e à valorização social de suas conquistas. A partir de 

estudos empíricos, o autor deduz que indivíduos com alta necessidade de realização, em geral, 

preferem situações em que os riscos sejam percebidos como moderados.  A realização, em geral, 

não está associada a situações de baixo risco, posto que lograr êxito de maneira simplória 

implicaria em uma perda de autenticidade. Por outro lado, as situações de alto risco geram, 
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comumente, uma insegurança pessoal e diminuem a percepção da autocapacidade de alcance do 

êxito (COELHO, 2011). 

Outra visão acerca da esfera de realização é tratada por Spencer e Spencer (1993). Os 

autores descrevem a orientação para a realização como sinônimo de empreendedorismo, 

determinando foco no desenvolvimento e otimização de recursos. Consideram, ainda, que outros 

comportamentos vêm a reboque da necessidade de realização: busca de eficiência, de qualidade, 

da busca de oportunidades, da inovação, da persistência, do planejamento, da competitividade, da 

iniciativa e do aprimoramento de resultados. (COELHO, 2011) 

Para McClelland (1987) a motivação para a realização dá ao indivíduo uma maior 

capacidade de concentração e uma resposta mais rápida a diferentes estímulos. Ou seja, pessoas 

orientadas à realização apresentam maior velocidade no aprendizado de formas inovadoras de 

realizar tarefas e têm um desempenho orientado à inovação superior àquelas que apresentam baixa 

orientação para a esfera da realização (COELHO, 2011).  

As pesquisas de McClelland (1972) revelaram, também, que pessoas com alta motivação 

para a realização têm como particularidade assumir responsabilidade pessoal pelos resultados das 

tarefas em que estão envolvidas e não deixar os resultados entregues à sorte ou na mão de terceiros.  

Em sua obra A Sociedade Competitiva: realização e progresso social, o McClelland (1972) 

apresenta o conceito da Teoria das Necessidades Adquiridas, buscando explicar a motivação dos 

indivíduos em seu trabalho a partir da satisfação de suas necessidades. Segundo o escritor, três 

tipos de necessidade se sobressaem perante outras: as necessidades de realização, as necessidades 

de poder e as necessidades de associação. O autor associa tais necessidades às experiências de vida, 

às interações pessoais e à relação com o ambiente ao qual o indivíduo está inserido. Para ele, essas 

necessidades existem em graus diferentes em todos os indivíduos. Desta forma, a atuação no 

trabalho será determinada pelo quanto o indivíduo é desenvolvido em cada um desses três tipos de 

necessidades.  

Nos seus estudos, os conjuntos de realização, associação e poder seguem algumas 

subdivisões e suas respectivas características estão condensadas pelo pesquisador catarinense 

Coelho (2011) da seguinte maneira: 

 

A. Conjunto de realização 

 

Busca de oportunidades e iniciativa: realização de atividades antes de solicitado ou forçado pelas 

circunstâncias; busca de novas áreas de atuação, produtos e serviços para ampliação do 
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empreendimento; aproveitamento de oportunidades fora do comum para começar um negócio novo, 

obter financiamentos, equipamentos, local de trabalho ou assistência.  

 

Persistência: ação diante de dificuldades relevantes; insistência ou mudança de estratégia com a 

finalidade de enfrentar desafios ou dificuldades; responsabilidade pessoal pelo cumprimento dos 

objetivos estabelecidos; capacidade de analisar resultados e aprender com fracassos, evitando 

persistências improdutivas.   

 

Correr riscos calculados: análise das alternativas e cálculo de riscos cuidadosamente; ação para 

diminuição de riscos ou controle de resultados; colocar-se em situações que implicam em desafios 

moderados, sempre que as chances de sucesso sejam maiores que as de fracasso e, principalmente, 

busca de controle sobre os fatores que determinarão o sucesso do empreendimento.  

Exigência de qualidade e eficiência: ação para melhoria da capacidade de execução de tarefas, tanto 

no que diz respeito ao custo quanto à habilidade de realização; superação dos padrões de excelência 

na execução das ações; segurança de cumprimento de prazo e atendimento aos padrões de 

qualidade previamente estabelecidos; destaque do empreendedor quanto ao nível de qualidade de 

seu trabalho, oriundo dos padrões de excelência e energia dispensados na realização das ações.  

Comprometimento: sacrifício pessoal; trabalho em equipe; primazia pela manutenção da satisfação 

dos clientes; prioridade à manutenção da boa-vontade em longo prazo, em vez de lucro em curto 

prazo.  

 

B. Conjunto de planejamento 

O conjunto do planejamento tem relação com outra esfera apontada nos estudos de 

McClelland (1972): a necessidade de associação e pertencimento. O autor define esta necessidade 

como o desejo de estabelecer, manter ou reestabelecer relações afetivas positivas com outros 

indivíduos.  

Esta necessidade está intimamente ligada ao desejo de se sentir querido ou aceito dentro de 

um grupo. Em geral, indivíduos com alta necessidade de associação preferem trabalhos em que as 

interações com outros indivíduos sejam intensas e ricas.  Indivíduos com grande necessidade de 

associação valorizam o trabalho em equipe e a cooperação. 
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Para o autor, pessoas com alta necessidade de associação estão constantemente em busca de 

aprovação e têm necessidade de serem consideradas propensas ao sucesso por seus colegas.  

Essas pessoas geralmente escolhem amigos ao invés de especialistas para trabalharem 

consigo e tendem a evitar decisões impopulares, mesmo que para isso tenham que permitir 

exceções às regras. Dessa forma, indivíduos com alta necessidade de associação trabalham bem em 

equipe, mas são deficientes quando em posições de liderança. Apresentam-se, abaixo, 

características concernentes a este perfil de profissionais, conforme as considerações de Coelho 

(2011), em sua dissertação de mestrado: 

 

Busca de informações: pesquisa pessoal de informações de clientes, fornecedores e concorrentes; 

pesquisa pessoal sobre fabricação de um produto ou oferta de um serviço; solicitação de orientação 

de especialistas para obter assessoria técnica ou comercial e, assim, fundamentar e possibilitar a 

elaboração de estratégias racionais, com boas chances de êxito.  

 

Estabelecimento de metas: fixação de objetivos que proporcionem desafios e tenham significância 

pessoal; fixação de metas em longo prazo, claras e específicas; fixação de objetivos de curto prazo 

e mensuráveis, já que se um objetivo é escrito, há um aumento de 60% na probabilidade de atingi-

lo, gerando orientação para o alcance de resultados futuros.  

 

Planejamento e monitoramento sistemáticos: planejamento de um trabalho denso, dividindo-o em 

partes mais simples e com prazos definidos; acompanhamento e revisão de planos, embasados em 

informações sobre o desempenho real e em novas circunstâncias; manutenção de registros 

financeiros e utilização destes para tomada de decisões. A energia para este trabalho geralmente 

vem do alto padrão de excelência do empreendedor e do compromisso com os próprios objetivos. 

Como precisa de feedback constante, busca atividades que forneçam informações constantes e 

concretas sobre o próprio desempenho.  

 

C. Conjunto de poder 

Independência e autoconfiança: busca de autonomia em relação às normas e controles de outros; 

firmeza de decisões, ante a oposição de outrem e/ou diante de resultados desanimadores; confiança 

sobre sua própria capacidade de completar uma tarefa difícil ou de enfrentar um desafio. 

Geralmente, analisam-se as situações problemáticas no sentido de avaliar as fraquezas e as ameaças 

às suas ações, buscando formas de exercer controle para eliminá-las ou amenizá-las.  
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Persuasão e rede de contatos: uso de estratégias para influenciar ou persuadir os outros; recorrer a 

pessoas influentes para atingir seus próprios objetivos; ações em prol do desenvolvimento e 

manutenção de relações comerciais. Exercer controle sobre situações que, em geral, implicam no 

exercício de influência sobre pessoas. Para realizar objetivos é necessário negociar, fazer acordos, 

convencer pessoas, obter colaboração, levar pessoas a acreditarem em determinada ideia.  

Após destrinchar estes 3 blocos em comportamentos específicos, McClelland (1972) sugere 

10 Características do Comportamento Empreendedor (CCEs) que determinam o sucesso de um 

indivíduo como empreendedor. São elas: Busca de Oportunidades e Iniciativa, Persistência, Correr 

Riscos Calculados, Exigência de Qualidade e Eficiência, Comprometimento, Busca de 

Informações, Estabelecimento de Metas, Planejamento e Monitoramento Sistemáticos, Persuasão e 

Rede de Contatos, Independência e Autoconfiança. 

Veremos, a seguir, algumas perspectivas de diferentes autores sobre o campo do 

empreendedorismo, bem como sobre os comportamentos que acompanham os indivíduos no 

exercício desta atividade.  

 

2.4 Diálogos de perspectivas: McClelland, Schumpeter, Drucker, Dolabela, Dornelas 

 Além das teorias de McClelland (1972/1987) outros autores deixaram importantes 

contribuições para o campo do empreendedorismo. Um dos autores mais citados por acadêmicos 

desta área de conhecimento é Joseph Schumpeter.  O escritor entrou no hall dos teóricos 

reconhecidos do empreendedorismo por ser um dos pioneiros na sustentação da importância do 

empreendedor como ator de mudanças e motor da economia. O autor forja o conceito de destruição 

criativa trazendo a inovação como a grade impulsionadora do sistema capitalista.  

 

Joseph Schumpeter foi o primeiro a dar um devido destaque para a pessoa do 

empreendedor dentro do pensamento econômico. Para ele o empreendedor não é aquele 

que simplesmente abre um novo negócio ou investe em um novo produto, mas aquele que 

tem a ideia e a transforma em um bem de valor e lucrativo. (BARROS et al., 2005, p. 

4) 

 Para Amorim e Frederico (2008) as relações entre criatividade, inovação e desenvolvimento 

econômico são extremamente discutidas, justamente pela importância do conhecimento no 

processo produtivo capitalista. Para ele, o sistema vigente, formado por organizações e 

profissionais, são verdadeiros estimulantes para criarem-se ambientes propícios à criatividade e à 

inovação.  
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 Para Costa (2006), a grande contribuição de Schumpeter para o campo do 

empreendedorismo está em sua visão da importância do papel da tecnologia para a sociedade. O 

autor enxerga a variável tecnológica como umas das principais catalisadoras do desenvolvimento 

econômico. Ao contrário dos economistas clássicos, Schumpeter não considerava o crescimento da 

população, o aumento da produção e o acúmulo de recursos como os fatores determinantes do 

desenvolvimento econômico. Sua grande contribuição à área está justamente no fato de inserir o 

progresso técnico na dinâmica capitalista (COSTA, 2006).  

 Outro autor que compartilha a visão da importância inovadora para o desenvolvimento 

econômico e social é Peter Drucker. O autor acredita que a maior contribuição do 

empreendedorismo para a sociedade está ligada exclusivamente à questão da inovação. Para 

Drucker (2004) o ponto em comum em empresários considerados “bem sucedidos” não está em um 

tipo específico de personalidade, como afirma McClelland (1972), mas em uma orientação dirigida 

à prática sistemática da inovação. Para ele a inovação é uma função específica da capacidade 

empresarial, aplicando-se em diferentes organizações: numa LTDA
5
 constituída, numa S.A

6
, numa 

instituição pública ou num pequeno negócio recém criado.  

Drucker (2008) afirma, em sua obra Inovação e o Espírito Empreendedor, que os 

inovadores bem sucedidos são conservadores, orientados não para o risco, mas para a oportunidade. 

O empresário inovador é o herói da saga do desenvolvimento econômico. É através deste ator que a 

sociedade tem acesso a padrões de vida mais elevados. 

 Para Costa (2006) as transformações experimentadas pela economia mundial, desde a 

década de 1970, renovaram o interesse pelas teorias de Joseph Schumpeter, uma vez que as 

inovações crescem constantemente e sua teoria da destruição criativa se torna cada vez mais atual, 

sendo colocada em prática no mundo dos negócios e na competitividade empresarial. 

Schumpeter é considerado, par excellence, um estudioso do papel da tecnologia na 

sociedade, ao fazer dessa variável o motor do desenvolvimento econômico. Seguindo a 

trilha de outros grandes economistas. Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-

1823), Karl Marx (1818-1883), para citar alguns deles, Schumpeter procurou compreender 

os movimentos gerais da economia e o destino de um modo particular de produzir em 

sociedade: o capitalismo. Mas, ao contrário dos economistas clássicos, Schumpeter não 

considerava o crescimento da população, o aumento da produção e o acúmulo de recursos 

como os fatores determinantes do desenvolvimento econômico. (COSTA, 2006, pág 3) 

 Além de pensadores estrangeiros, o campo do empreendedorimo também tem contribuições 

brasileiras. Como uma das maiores referências nacionais na área, Fernando Dolabela traz sua 

                                                 
5
 Sociedade empresarial de capital fechado organizada por quotas, onde cada sócio possui uma responsabilidade 

limitada. 
6
 Empresa de capital aberto na qual o capital social não se encontra atribuído a um nome em específico, mas está 

dividido em ações que podem ser transacionadas livremente, sem necessidade de escritura pública ou outro ato notarial. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Capital_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%A3o_(bolsa_de_valores)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escritura_p%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Not%C3%A1rio
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contribuição ao apresentar diversas publicações sobre o tema. Entre suas obras o livro Oficina do 

Empreendedor: A metodologia do ensino que ajuda a transformar conhecimento em riqueza (2008) 

traz um olhar acerca das motivações empreendedoras, forjando um conceito denominado Teoria 

empreendedora dos sonhos, composta de dois movimentos: sonhar e buscar a realização do sonho. 

(DOLABELA, 2008). 

 Segundo o escritor, o ato de sonhar tem a ver com a imaginação de algo que sustenta e 

fornece base de sustenção. Está relacionado a algo estimulante, que articule sinergicamente a visão, 

os valores, as competências, os desejos, as preferências e a autoestima do indivíduo. A experiência 

no desenvolvimento de projetos, durante o processo em si, levam o empreendedor ao sentimento de 

autorrealização.  

 De acordo com Dolabela, o sonho deve ser congruente com o sistema de valores e a forma 

de ser de quem sonha. Mas, além disso, precisa ser factível e possível. O autor defende que os 

comportamentos são condicionados por situações, circunstâncias e condições que surgem no 

exercício da atividade empreendedora. Diferente das teorias comportamentais de McClellande 

(1972), Dolabela (2008) traz a ideia da interferência do contexto e fatores externos influenciando 

no comportamento. Dolabela (2003, p. 40) defende a importância de “colocar-se em uma situação 

empreendedora, em que a emoção o instigue à busca e realização dos sonhos e desejos, disparando 

os comportamentos mencionados”.  

 Outro autor brasileiro a colaborar com produção nacional para o campo do 

empreendedorismo é José Carlos de Assis Dornelas. De acordo com sua perspectiva, muito do 

sucesso creditado às micro e pequenas empresas é impulsionado pelo empreendedor. O 

planejamento correto do seu negócio, a realização de uma análise de viabilidade criteriosa do 

empreendimento, antes de colocá-lo em prática, são fatores fundamentais na longevidade de uma 

empresa (DORNELAS, 2001). Dentro de sua produção intelectual, o autor divide o 

empreendedorismo com quatro componentes: Processos, Criação de valor, Recursos e 

Oportunidade (WIKIVERSIDADE, 2011). Estabelecemos, abaixo, com maior detalhamento, estes 

4 pilares apresentados por Dornelas, e compilados  pela Wikiversdade (2011): 

Processos: os processos podem ser gerenciados, subdivididos em partes menores, e 

aplicados a qualquer contexto organizacional.  

Criação de valores: os empreendedores, geralmente, criam algo novo onde não havia nada 

antes. Para o autor, esse valor é criado dentro das empresas e no mercado.  
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Recursos:  os empreendedores utilizam os ingredierntes disponíveis, de forma singular, 

única, criativa. Combinam, entre si, os recursos financeiros, pessoas, procedimentos, tecnologia, 

materiais, estruturas etc.  

Oportunidade: o empreendedorismo é dirigido à identificação, avaliação e captura de 

oportunidades de negócios. É a perseguição de oportunidades sem haver preocupação, inicialmente, 

com os recursos controlados (os quais o empreendedor ou a empresa já possuem), ou seja, sem 

colocar restrições iniciais que poderiam impedir o empreendedor de buscar tal oportunidade. 

Ao compararmos estas diferentes contribuições sintetizadas de teóricos clássicos, podemos 

observar algumas similaridades, assim como algumas distinções entre as perspectivas apresentadas. 

Nas visões de Shumpeter (1997) e Drucker (2004), a inovação é um dos pontos centrais do 

empreendedorismo. Para Gimenez et al. (2008), no entanto, o empreendedorismo é uma função 

econômica centrada no próprio empreendimento. Já para McClelland (1972) o papel do 

empreendedor está centrado justamente no comportamento do indivíduo. Conforme sua assertiva, 

quando o comportamento do empreendedor é trabalhado, aumentam suas chances de êxito. Drucker 

(2004), por outro lado, traz um olhar do desenvolvimento profissional como uma disciplina do 

conhecimento, que pode ser aprendido tanto em nível individual quanto organizacional. Diferente 

de McClelland (1972), Drucker (2004) extrapola o indivíduo, sendo possível ir para coletivo o 

aprendizado e desenvolvimento de habilidades e conhecimento empreendedores.  

Sobre uma visão espacial da capacidade de transformação vinda do desenvolvimento dos 

níveis intelectuais e comportamentais, Schumpeter (1997), por sua vez, enxerga que o fenômeno de 

mudança se restringe a uma única empresa. Já McClelland (1972) enfatiza ser possível a aplicação 

das habilidades conquistadas em mais de uma empresa, não restringentes a um único negócio. 

Drucker (2004), em contrapartida, amplia para qualquer tipo de organização a visão 

empreendedora.  

As proposições iniciadas por Schumpeter como uma das formas de descontinuidade no 

sistema econômico foram amplificadas pela contribuição de McClelland, com sua visão do 

comportamento empreendedor, e continua sendo foco de reflexão entre pesquisadores em diferentes 

abordagens analíticas. (GIMENEZ et al., 2008). 

 Conforme a perspectiva de Gartner (2011), em sua revisão bibliográfica sobre 

empreendedorismo, há a identificação de quatro dimensões relacionadas à atividade 

empreendedora: indivíduo(s), organização, ambiente e processo. Em seu estudo, foram encontrados 

trabalhos que abordavam a necessidade de realização, a localização do controle, a propensão ao 

risco, a satisfação no trabalho, a experiência de trabalho anterior, a existência de pais 
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empreendedores ou modelos de empreendedores, a idade e o nível de educação, e suas relações 

com o envolvimento das pessoas em atividades empreendedoras vinculadas à dimensão do(s) 

indivíduo(s)(GIMENEZ et al., 2008). Desta forma, identificam-se visões mais amplas sobre as 

dimensões contextuais que interferem nas motivações e no próprio comportamento empreendedor, 

para além da perspectiva exclusivamente comportamental desenvolvida por  McClelland (1972). 

Não obstante, Stevenson e Jarillo (1990) compartilham a visão de Drucker (2004) quanto ao 

empreendedorismo como um fenômeno que pode manifestar-se ao nível organizacional. Os autores 

sugerem seis proposições para descrever o fenômeno no campo organizacional: 

a) Uma organização empreendedora é aquela que busca oportunidades, independente dos recursos 

que correntemente controla. 

b) O nível de empreendedorismo dentro da organização é criticamente dependente da atitude dos 

indivíduos dentro da organização posicionados abaixo do escalão de topo da administração. 

c) O comportamento empreendedor exibido por uma organização será positivamente 

correlacionado com seus esforços de colocar os indivíduos em posições para detectar 

oportunidades; de treiná-los para serem capazes de fazê-lo e recompensá-los por fazê-lo. 

d) Organizações que fazem esforços conscientes para diminuir as consequências negativas de 

fracassos quando oportunidades são buscadas exibirão maior grau de comportamento 

empreendedor. 

e) Não só a taxa de sucesso, mas a própria estimativa de comportamento empreendedor será uma 

função da habilidade subjetiva dos empregados em explorar as oportunidades. 

f) Organizações que facilitam a emergência de redes informais internas e externas, e permitem a 

alocação gradual e o compartilhamento de recursos, exibirão um grau maior de comportamento 

empreendedor. 

 Veremos no próximo capítulo o referencial teórico ligado à sociologia para assim construir 

as bases teóricas que ligam o campo do empreendedorismo ao contexto social.   
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3 - CONTEXTO SOCIAL: A INFLUÊNCIA DO MEIO NA FORMAÇÃO DO 

EMPREENDEDOR  

 Refletir sobre comportamento empreendedor e sua relação com o contexto de vida dos 

indivíduos que estão à frente das iniciativas empresariais significa pensar a respeito dos fatores de 

motivação humana e a teia social da sociedade contemporânea. Segundo Bonnewitz (2003), 

enquanto nas sociedades antigas havia uma hierarquia de prestígio, na qual o clero, a nobreza e o 

terceiro estado tinham direitos e deveres codificados, as sociedades industriais, em contrapartida, se 

caracterizam pela ausência de hierarquia social juridicamente definida. De acordo com sua 

perspectiva, o estudo da diferenciação social suporta a elaboração de uma grade de análise capaz de 

explicar as desigualdades entre grupos sociais.  

 Diante de tais asserções, propomo-nos, neste capítulo, um apanhado teórico entre os fatores 

externos que influenciam a ação empreendedora e o contexto social ao qual está inserido o 

empreendedor. Em especial, retomaremos as prerrogativas de Pierre Bourdieu e seu conceito de 

Capital Cultural, abordadas na primeira etapa deste estudo, trazendo, assim, uma contribuição 

sociológica ao fenômeno do empreendedorismo.  

É sabido que novos negócios não nascem sozinhos, ao contrário, são motivados pela ação 

humana. Segundo Jarillo (1989), novos negócios são iniciados quando indivíduos percebem 

oportunidades e se mobilizam para obter os recursos necessários para implementá-los. Para acessar 

tais recursos, físicos ou não, indivíduos entram em contato com outros indivíduos, procurando 

ajuda de amigos, familiares, colegas de trabalho e outras pessoas fora de seu círculo de convivência 

social. Os contatos sociais têm como objetivo não só obter os recursos econômicos para iniciar o 

negócio, como também buscar apoio para a ideia do negócio, ouvir conselhos, juntar informações e 

buscar suporte social e emocional para a constituição da nova empresa. 

Essa interação na busca de recursos sugere que empreendedores estão inseridos em 

determinado contexto social e influenciam e são influenciados mutuamente pelos indivíduos com 

os quais se relacionam. A própria decisão de iniciar um negócio pode ser fruto do processo de 

socialização do indivíduo que antecede a criação do negócio em si (BYGRAVE, WILLIAM E 

MINNITI, 2000). A análise da criação e desenvolvimento de novos negócios consideram, em tal 

perspectiva, tanto a história e o passado do indivíduo, quanto os relacionamentos existentes com 

outras pessoas (LARSON, 1991).  

Pode-se afirmar, deste modo, que fatores psicológicos e sociológicos, além das 

competências específicas, compõem o universo existencial dos empreendedores, os quais são 
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influenciados por fatores ambientais, econômicos e sociais que favorecem ou dificultam a ação 

empreendedora.  

 

3.1 Contribuições de Pierre Bourdieu 

Para trazer um contraponto à questão exclusivamente comportamental, na qual se analisa, 

exclusivamente, as habilidades empreendedoras, lançamos mão dos estudos de Pierre Bourdieu, em 

particular, suas contribuições quanto às noções de habitus, campo e capital, uma vez que este é um 

dos sociólogos mais citados na sociologia contemporânea e a abrangência de seu trabalho inclui 

discussões acerca de diversas áreas, conforme a afirmativa de Pontes (2013), com a qual estamos 

de acordo: 

Pierre Bourdieu é autor de uma obra bastante diversificada e difundida mundialmente. No 

entanto, apesar do reconhecimento e do alcance do seu trabalho intelectual, sua obra nem 

sempre gozou de uma posição central no âmbito da sociologia. Sua produção massiva de 

livros e artigos, aliada ao processo de tradução nem sempre condizente com a cronologia 

do surgimento dos textos do autor, adicionada a uma linguagem densa, por vezes, pouco 

convidativa (mesmo nas traduções brasileiras mais atuais, onde se vê um esforço de 

suavizar sua densidade linguística – ver Bourdieu [1980] 2009) parece ter prejudicado a 

recepção dos seus trabalhos dentro do mundo acadêmico durante certo período. 

Atualmente, de maneira bastante incisiva, Bourdieu ocupa lugar de destaque no hall da 

teoria sociológica contemporânea, dividindo o espaço com outros autores como Giddens, 

Foucault e Habermas entre outros. (PONTES, 2013, p. 2) 

A complexidade de seus conceitos, denominado por Pontes (2013) como ‘labirinto teórico’, 

é quase sempre escorregadia e incerta para a autora. Para ela, os conceitos como habitus, campo, 

jogo, interesse e poder simbólico passam a revelar uma teoria do mundo social muito mais ampla 

do que aspectos pontuais do espaço. Em sua complexidade, Bourdieu procura compreender como o 

espaço social é constituído, reproduzido e transformado. É justamente nesta diversidade de frentes 

que podemos trazer as teorias bourdieusianas para o contexto empreendedor.  

Uma das principais contribuições de Bourdieu se dá no entendimento de que os atores 

sociais, dotados de habitus similares e de capitais distribuídos de modo desigual, se inter-

relacionam no interior de um espaço social em comum. Um espaço em que se desenrolam conflitos 

e alianças, buscando com isso a manutenção ou transformação do estado vigente de poder 

(SANT`ANNA et al., 2012). 

Dentro desta premissa, os conceitos habitus, campo e capital (BOURDIEU , 2004, 2007a , 

2007b,  2009), trazem um entendimento amplo sobre as raízes culturais, a posição social, e as 

esferas de poder simbólico. O autor define habitus como um sistema de disposições e princípios 

duráveis que pode funcionar como “estruturas estruturantes”.  São esquemas geradores e 

organizadores de ações coletivas e individuais.  

https://www.google.com.br/search?biw=658&bih=664&q=bourdieusiana&spell=1&sa=X&ei=3WZ5UuCEDfLesATN8oCQDQ&ved=0CCsQvwUoAA
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Para Bourdieu ( 2007a , 2007b,  2009), o habitus pressupõe um conjunto de princípios de 

visão e de gostos que orientam a escolha dos indivíduos e que os direciona a agir de determinadas 

maneiras. Atores sociais dotados de habitus distintos tendem a se comportar de forma diferente, 

constituindo assim um princípio diferenciador. 

Outro ponto trazido por Bourdieu está ligado ao “Campo”. Este compreende um espaço 

dinâmico, composto por posições distintas e determinadas pelo volume de capitais detidos por cada 

um de seus agentes (SANT`ANNA et al., 2012). É neste ambiente em que se desenrolam lutas e 

alianças entre tais agentes em busca da manutenção ou transformação do estado vigente de forças 

(BORDIEU, 2004).   

Levando-se em conta que a posse de capital tende a ser desigual, constatam-se, em um dado 

campo, o surgimento de grupos e subgrupos caracterizados por estilos de vida diferentes. Com isso, 

um campo tende a viver em conflito permanente com os demais. Os grupos dominantes buscam 

manter seus privilégios e os demais tentam alterar a distribuição de capital vigente. Segundo 

Misoczky (2003), também é possível observar, a formação de alianças entre grupos distintos de 

atores. 

Analisando a esfera do capital, podemos considerar ser esta a principal forma de poder. É o 

elemento de distinção no interior de um campo. Pressupõe-se a existência de três tipos de capital: 

econômico, cultural e simbólico (BORDIEU, 2004).  

O conceito de capital econômico é similar à definição de Marx, a qual considera que os 

recursos são associados aos fatores de produção e aos ativos econômicos, como os bens materiais. 

(SANT`ANNA et al., 2012). 

O Capital Cultural corresponde ao conjunto de conhecimentos e qualificações intelectuais 

transmitidas pela família e pelas instituições escolares durante a vida do indivíduo. Está ligado à 

formação intelectual deste. Em geral, a educação formal tem grande influência neste tipo de capital 

(BORDIEU, 2004).  

O capital simbólico está relacionado com a acumulação de prestígio e reconhecimento 

social. Está ligado à influência pelo indivíduo ou grupo, que preservam sob seus domínios, os 

recursos considerados essenciais em um determinado campo (BONNEWITZ, 2003).  

Em suma, os estudos de Bourdieu apresentam ações sociais, mecanismos de poder e 

contextos sociais que consideram a relação do indivíduo com o meio em que está inserido.  
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3.2 Diálogo de perspectivas no contexto social: Bourdieu, Lemos, Gartner, Ferreira, Larson  

Ao considerar a relação entre indivíduo, empreendimento e contexto como inseparáveis 

(GARTNER, 1985), a ação empreendedora apresenta desdobramentos pessoais, organizacionais e 

ambientais, conforme Gimenez et al. (2008)(GIMENEZ et al., 2008). Apresentamos, de forma 

esquemática, a estrutura de análise das relações de influência mútuas: 

 

 

 

 

Figura 2 – Dimensões da ação empreendedora – Adaptado de Gimenez et al. (2008)  

 

Por outro lado, para ativar outros canais e fazer ligações interpessoais nos negócios, os 

empreendedores também lançam mão de atributos pessoais.  

Atributos pessoais podem incluir dados demográficos tais como idade, gênero, nível de 

educação, bem como outras características que possam discriminar entre pessoas 

envolvidas ou não em ações empreendedoras, entre as quais se encontram traços de 

personalidade, história de vida, entre outras. (GIMENEZ et al., 2008 p. 8)  
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De acordo com Gimenez et al. (2008) são 4 dimensões ligadas à ação empreendedora: a) 

Processos pessoais: dizem respeito à aprendizagem e ao exercício de diferentes papéis requeridos 

pela ação empreendedora; b) Processos organizacionais: envolvem diversos aspectos da 

estruturação e execução de tarefas empreendedoras, relacionada-as com a forma de organização, 

obtenção e aplicação de recursos; c) Processos ambientais: estão relacionados com as condições 

mutáveis do entorno no qual surge o empreendimento; d) Resultados: envolve o entendimento das 

consequências da ação empreendedora no nível pessoal, organizacional ou ambiental.  

Com o objetivo de oferecer uma análise ampliada da interseção entre tudo que envolve a 

atividade empreendedora e as diversas esferas relativas ao contexto social, uma visão bourdieusiana 

faz-se necessária para criar as bases teóricas de como o meio molda o pensamento. 

Ao contrariar um discurso de igualdades de oportunidades feito pelos órgãos de fomento e 

as diferentes esferas de governo, Bourdieu trabalha a ideia do desmascaramento do 

imaginário(GROHMANN, 2001). Ele afirma que o material é simbólico e o simbólico é material.  

Na realidade social não há diferenciação, conforme as palavras de Bonnewitz:  

A tradição sociológica não fornece uma abordagem única. Duas concepções diferentes 

concorrem, tradicionalmente. A primeira, de inspiração marxista, considera que a 

sociedade está dividida em classes sociais antagônicas a partir de um critério econômico. A 

segunda em termos de estratos constituídos a partir de três princípios de classificação: 

poder, prestígio e riqueza. Na sua recusa de inscrever nessas dicotomias tradicionais, P. 

Bourdieu visa superá-las, sintetizando-as. Propôs uma abordagem em termos de espaço 

social e de campos sociais, dotando-se de conceitos e instrumentos que permitem não 

apenas analisar a posição dos grupos e suas relações, mas também compreender a 

tendência à reprodução da ordem social. (BONNEWITZ, 2003, p. 53)  

Trazendo o pensamento bourdieusiano ao contexto latino e, consequentemente, mais 

próximo à realidade brasileira, Brandão et al. (1995) ressalta que no campo simbólico latino-

americano existem características diferenciais. Pautada nos estudos do antropólogo argentino  

Canclini (2003), a investigadora ratifica que no Brasil e, em geral, na América Latina, não é 

possível tratar de uma estrutura de classe unificada nem de uma classe hegemônica. Assim, as 

teorias de Bourdieu não encontram, no contexto brasileiro, um equivalente local da burguesia dos 

estudos franceses, capaz de impor ao sistema inteiro sua própria matriz de significações.  

Nesta perspectiva, o modo de produção capitalista na América Latina foi marcado por 

diversos tipos de produção econômica e simbólica. Fruto do resultado de uma tensão permanente 

entre a tradição patrimonialista e o impulso modernizador. Por estes fatores, o resultado da tensão é 

a construção de  um campo simbólico fragmentado, marcado fortemente por uma heterogeneidade 

cultural, oriunda principalmente da hibridização de diferentes culturas.  

Outro estudo brasileiro que usa as teorias de Bourdieu com respeito ao Capital Cultural, foi 

o de Lemos et al. (2011), a qual investiga a relação do contexto social com a empregabilidade e a 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1TSND_enBR533BR533&espv=210&es_sm=122&q=bourdieusiana&spell=1&sa=X&ei=Bnh5UtCONu3NsQSM64HwBw&ved=0CC0QvwUoAA
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faixa salarial de jovens de uma renomada instituição de ensino do Rio de Janeiro. O estudo visa 

investigar a empregabilidade de indivíduos analisando aspectos que extrapolam o desempenho 

acadêmico e adentram em elementos ligados à origem social e à rede de relacionamentos. Como 

conclusão do estudo, as teorias bourdieusianas se confirmaram, na investigação da autora, 

revelando um favorecimento contratual, um melhor posicionamento e uma melhor remuneração no 

mercado de trabalho a indivíduos com Capital Cultural mais favorecido e herdeiros da elite 

intelectual e econômica carioca.  

Em suas investigações, Brandão et al (2005) realizou estudos comparativos em duas 

renomadas escolas educativas do Rio de Janeiro para verificar a existência de um padrão social 

capaz de medir o Capital Cultural das elites cariocas. O material empírico levantado focalizou a 

conformação do Capital Cultural centrado em suas práticas culturais. Como forma de aferir o 

Capital Cultural, o autora propôs três dimensões: Perfil socioeconômico, Acesso à informação e as 

práticas culturais e os Processos de internacionalização. 

Para tentar medir o perfil socioeconômico dos entrevistados, foram utilizados critérios 

ligados à escolaridade (individual e familiar), situação do domicílio e renda. Para Lemos et al. 

(2009) baseado em premissas típicas da teoria do Capital Humano, o investimento em educação é 

uma importante estratégia para impulsionar a ascensão social dos indivíduos e potencializar o 

crescimento econômico da sociedade.  

Já para a dimensão de acesso à informação e às práticas culturais, os critérios foram 

relacionados ao consumo de produtos culturais e de entretenimento e audiência de mídias e meios 

de comunicação. Neste contexto, foram levantados dados como leitura de jornais e revistas, acesso 

à internet, frequência a museus, bibliotecas e centros culturais, tipo de lazer, frequência a cinema, 

teatro e shows.  

Por último, como dimensão de internacionalização, foram investigados estudos de línguas 

estrangeiras e viagens ao exterior. Trazendo a ótica dos tipos de capital citados por Bourdieu no 

âmbito educacional para o contexto empresarial, alguns autores apresentam pesquisas no campo 

empresarial mostrando uma relação direta entre o Capital Cultural e o desempenho acadêmico para 

ingresso nas universidades, bem como desempenho no mercado de trabalho e respectiva 

remuneração.  

Baseados na análise dos estudos de Pierre Bourdieu sobre mobilidade social da sociedade 

francesa na década de 1970, Lemos et al. (2009) sugerem um estudo para verificarem uma possível 

relação causal entre formação e empregabilidade.  A pesquisa foi feita com 98 formandos e 

egressos de um curso de administração de empresas de uma renomada IES do Rio de Janeiro. 
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Como conclusão, foi possível identificar relações entre as origens desses egressos e sua inserção no 

mercado de trabalho, ligando a bagagem cultural e econômica de sua família, às empresas e aos 

postos aos quais ascenderam. A significância do estudo está justamente na revelação de outros 

vetores que influenciam a ascensão social dos indivíduos além dos méritos acadêmicos e 

profissionais.   

Os resultados seguiram as conclusões de Bourdieu sobre as classes econômica e 

culturalmente mais favorecidas oferecem mais acessos a posições de maior potencial no mercado 

de trabalho a seus descendentes do que as da base do estrato social. Alunos de Capital Cultural 

mais elevado conseguiam estágios e empregos com faixas salariais superiores a alunos bolsistas do 

mesmo curso e oriundos de camadas sociais menos privilegiadas.  

Outro trabalho que apresenta uma relação direta entre Capital Cultural e desempenho está no 

campo da educação. Parente (2000) pesquisou o desempenho de candidatos inscritos no primeiro 

vestibular da Universidade Católica de Brasília e analisou o Capital Cultural dos aprovados no 

concurso. Como conclusão, o estudo mostrou que todas as variáveis dependentes, em conjunto, 

tiveram forte explicação no desempenho dos candidatos: 64% do desempenho está ligado 

diretamente ao Capital Cultural, e não à quantidade de horas de estudo prévia dos candidatos no 

ano do vestibular.  

Ao incorporar as teorias bourdieusianas em seus estudos, Lemos et al. (2011) trata da 

estratificação social da sociedade contemporânea para abordar os mecanismos sociais que as 

reproduzem. Há uma corroboração com as ideias de que a probabilidade das elites socioculturais da 

sociedade continuarem nesta condições ao longo da sua vida é tão grande quanto as camadas menos 

favorecidas reproduzirem as mesmas condições de vida de seus pais, em suas vidas adultas. Por 

outro lado, contrariam as teorias bourdieusianas no que tange à dimensão estrutural da inserção 

social relegada a segundo plano. Afirmam que há possibilidade dos esforços individuais na 

ampliação do Capital Cultural conseguirem romper com as fronteiras de classe.   

A partir dos estudos clássicos de Bourdieu e de outros autores abordados ao longo do 

capítulo acerca da influência do contexto social na formação do indivíduo, traremos no próximo 

bloco da aplicação das teorias em âmbito prático. Através de pesquisa de campo, realizada com 

indivíduos dentro e fora de comunidades carentes da cidade do Rio de Janeiro, buscaremos trazer 

para o contexto brasileiro uma pesquisa de campo que relacione aspectos do Capital Cultural ao 

comportamento empreendedor.  
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PARTE 3 - ANÁLISE EMPÍRICA E RESULTADOS DO CAMPO 

4 METODOLOGIA 

  Neste capítulo abordaremos os procedimentos metodológicos adotados na presente 

investigação. Especificamente neste trabalho, a metodologia deu-se através de uma pesquisa de 

campo de caráter exploratório, sedimentada pela bibliografia apresentada, a qual propiciou o 

entendimento analítico da manifestação prática do fenômeno.  

 

4.1 Tipo de pesquisa 

 Utilizando como critério de classificação de pesquisa a visão proposta por Vergara (2011), 

podemos considerar este estudo como: 

a) Quanto aos fins, trata-se de uma investigação explicativa ou explanatória: busca esclarecer quais 

os fatores que contribuem para a ocorrência do fenômeno estudado, ou seja, as influências do 

Capital Cultural nas CCEs. 

b) Quanto aos meios, trata-se de pesquisa bibliográfica e de campo: utilização livros, artigos, 

revistas, jornais, sites da internet e demais materiais de acesso público, somando-se a isso, foi 

realizada uma investigação empírica com aplicação de questionários. 

 

4.2 Estratégia de pesquisa 

 Para conseguir uma amostra significativa de empreendedores com baixo e elevado Capital 

Cultural, a estratégia adotada foi a de realizar coleta de campo dentro e fora de comunidades 

carentes da cidade do Rio de Janeiro.  Para tal objetivo, foram montadas táticas diferenciadas para 

cada estratificação. Além disso, para garantir a coleta em tempo hábil e conseguir um número 

significativo de respostas, foram realizadas diversas etapas paralelamente como estratégia de 

pesquisa, conforme modelo abaixo: 
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Figura 3 – Estratégia de pesquisa – fonte autor  

    

Veremos a seguir com mais detalhes as particularidades da estratégia das respectivas etapas. 

 

4.2.1 Contexto social desfavorável: justificativas do perfil socioeconômico dos 

empreendedores de Comunidades  

 

Partiu-se das premissas baseadas nas teorias referentes ao Capital Cultural, estabelecidas por 

Bourdieu (2011), Parente (2000) e Lemos et al. (2009)  para escolha das favelas cariocas como 

cenário de coleta de questionários de representantes de camadas sociais com graus inferiores de 

Capital Cultural. Além disso, justifica-se o trabalho com tal conceito, pela adoção, nesta 

investigação, da definição de Capital Cultural defendida por Brandão et al. (1995):  

Esse conceito é extremamente valioso para a compreensão dos processos de desigualdade 

material e simbólica que constroem e reconstroem as hierarquias sociais, garantindo a 

determinados grupos a sua reprodução no ápice dessa escala e, a outros, uma certa 

mobilidade social acionada pelo acúmulo do Capital Cultural, entre outros. (BRANDÃO et 

al., 1995 p.1) 
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Como explicação para a escolha de comunidades carentes como palco de coleta para grupos 

de baixo Capital Cultural, foram levados em conta apenas fatores socioeconômicos. Não 

pretendemos definir o que seja favela em sua visão sociológica. A definição do constructo é 

complexa e merece um trabalho exclusivo para isso. Porém, como justificativa metodológica, 

lançamos mão de referências para dar embasamento teórico à seleção. Silva (2001) explica que se 

as favelas, por um lado, designam atributos físicos relativos a uma determinada disposição de 

habitações populares autoconstruídas, por outro, se referem, também, às qualidades sociais das 

pessoas que as habitam. Por tanto, é justamente na questão socioeconômica que foi pautada a 

escolha de realizar os estudos in loco nestas comunidades e entrevistar empreendedores oriundos 

deste sistema social, com suas complexidades e particularidades.  

Para Pinheiro (2007), a construção conceitual do estigma das favelas e periferias foi um 

processo histórico e social. De acordo com sua visão, à medida que crescia e se urbanizava a cidade 

do Rio de Janeiro, as elites aspiravam, cada vez mais, sentirem-se europeias e menos mestiças. A 

segregação territorial da população pobre foi uma das estratégias utilizadas na construção da 

metrópole carioca moderna para ignorar a presença da formação destes grupos sociais 

marginalizados e conviver com áreas não urbanizadas, porém, próximas à cidade formal. 

Seguindo esta perspectiva histórica, as favelas aumentaram suas áreas e concentraram cada 

vez mais indivíduos à margem das melhores oportunidades do sistema social carioca.  Diante de 

todas estas premissas, fizemos um breve levantamento socioeconômico para confirmar nossa 

escolha. 

Segundo pesquisa de Silva (2011), em dezembro de 2011, a favela do Morro do Alemão 

possuía um IDH
7
 de 0,711 e se encontrava na última colocação, em 126º lugar. Comparamos com o 

de IDH médio
8
 da cidade do Rio de Janeiro no mesmo ano para ter um parâmetro: 0,842.  

Segundo dados do IPEA
9
 (tabela nos anexo) sobre o IDH dos bairros cariocas, a Rocinha 

aparecia nas últimas colocações, ocupando a 120ª posição e tendo um IDH de 0,732. O critério 

básico para análise do IDH nesta metodologia do IPEA é analisar uma região que seja considerada 

como um bairro. Ou seja, muitas das comunidades visitadas não aparecem no índice por serem 

pertencentes a outros bairros. Alemão e Rocinha pelo seu tamanho e densidade demográfica são 

analisadas isoladamente como um bairro à parte. Neste sentido, transportamos a realidade e 

condições das comunidades da Rocinha e do Morro do Alemão, absorvendo a lógica de se tratarem 

                                                 
7
 O IDHM é um índice composto por três indicadores de desenvolvimento humano: longevidade - Vida longa e 

saudável, Educação - Acesso ao conhecimento e renda - Padrão de vida. 
8
 Fonte Sebrae – baseada no Instituto Brasileiro de Estatística (IBGE). 

9
 Tabela 1172 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH), por ordem de IDH, segundo os bairros ou grupo 

de bairros – 2000. 
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também de regiões de baixo desenvolvimento humano e terem, consequentemente, grande 

concentração de indivíduos com baixo Capital Cultural.  

 

4.2.2 Contexto social favorável: justificativas do perfil socioeconômico dos empreendedores 

com grau de Capital Cultural mais elevado 

 Como contraponto aos moradores de comunidades carentes, a escolha por empresários fora 

da comunidade se fez necessária para representar um grupo com maior Capital Cultural. A justifica 

é exatamente oposta à anterior: os melhores índices de IDH do Rio de Janeiro estão fora das favelas 

e de comunidades carentes. Os empresários deste grupo foram formados em sua grande maioria por 

empresários de pequeno porte, acompanhando as proporções dentro do universo empresarial para o 

segmento MPE
10

. A tabela a seguir, extraída de relatório do Sebrae, mostra a proporção de 

empresas, por porte, dentro do Município do Rio de Janeiro:  

 
Tabela 1- Divisão de empresas por porte - Fonte Sebrae RJ

11
 

 

4.3 Limitações do campo 

 Por se tratarem de 2 grupos específicos e distintos: empresários com baixo Capital Cultural 

e empresários com alto Capital Cultural, as metodologias de coleta não puderam ser iguais. Por não 

haver, ainda, um questionário validado que meça com precisão o Capital Cultural, optou-se pela 

formulação de um questionário híbrido, baseado fielmente no referencial teórico, que continha 

compilações de perguntas de outros questionários de diferentes áreas das Ciências Sociais. 

 Sobre o levantamento do perfil empreendedor, lançou-se mão de uma versão resumida dos 

estudos de McClelland (1972) utilizada pelo Sebrae. Com isso, houve uma significante perda de 

informação, uma vez que algumas perguntas originais foram unificadas em uma mesma questão 

causando dificuldade de interpretação, principalmente no grupo de empreendedores de 

                                                 
10

 Micro e Pequenas Empresas. 
11

 Relatório de informações socioeconômicas compilado pelo Sebrae e disponível no repositório de arquivos do Sebrae 

RJ. 
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comunidades, além de diminuir a possibilidade de variabilidade de respostas, uma vez que houve 

uma simplificação de uma escala Likert de 5 para 3 pontos. 

Além disso, a junção de duas dimensões distintas ligadas ao comportamento empreendedor 

e ao contexto social num mesmo questionário necessitou de objetividade para conseguir adesão de 

respostas, consequentemente, perdendo riqueza de detalhes e medindo de forma mais superficial as 

duas esferas.   

Outro ponto limitante foi o próprio recorte da pesquisa de empreendedores de comunidades 

carentes.  Além da dificuldade de deslocamento e exigência de presença física na apuração, houve 

ainda um preconceito e distanciamento dos entrevistados para com o entrevistador num momento 

inicial. A identificação da diferença de classes sociais gerou dificuldades de adesão e desconfiança 

em algumas respostas, minimizado pela utilização de um entrevistador mais próximo ao universo 

dos entrevistados.  

Um dos pontos de maior limitação foi a inexistência de um questionário validado e uma 

escala para medir Capital Cultural. Apesar de haver diversos estudos que abordam o tema, não foi 

encontrada uma escala confiável e universal capaz de ser aplicada em qualquer contexto. 

 

4.4 Instrumento de coleta de dados 

O instrumento de pesquisa foi elaborado seguindo uma série de etapas. Inicialmente, foi 

realizada uma revisão de literatura contemplando alguns autores no campo do empreendedorismo 

(COSTA; XAVIER et al., 2013b; MCCLELLAND, 1972; SILVA, 2003; DRUCKER, 2005, 2006; 

COELHO, 2011; DORNELAS, 2000, 2005, 2008; CARNEIRO, 2008; FLEMING, 2010).  

Em seguida, o levantamento referencial se deu por revisão de autores com inclinação de estudos 

no campo social em especial ao conceito de Capital Cultural e seus desdobramentos (BRANDÃO 

et al., 1995; WACQUANT, 2002; MISOCZKY, 2003; BOURDIEU, 2007a, 2007b, 2011; LEMOS, 

A. DA C. et al., 2009; PONTES, 2013).  

Após esta fase, foi elaborado um questionário com duas escalas e propósitos distintos: 

ratificar o Capital Cultural de empresários de dentro e fora de comunidades carentes e analisar as 

características do comportamento empreendedor em ambos os grupos. 
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4.5 Teste piloto  

O objetivo principal dos testes piloto foi verificar o entendimento do questionário, 

principalmente em grupos de Capital Cultural mais baixo. Além disso, os testes serviram para 

verificar a consistência das perguntas, averiguar o nível de abertura dos entrevistados para 

responderem perguntas pessoais e fazer a verificação do tempo total de preenchimento do 

questionário.  Estas etapas serviram para calibrar o questionário, minimizando possíveis problemas 

de desistências ao longo do preenchimento e interpretações incorretas das perguntas.  

Com estes propósitos, foram realizados 5 entrevistas-teste para cada grupo de 

empreendedores: pertencentes às comunidades carentes e não pertencentes às comunidades. Os 

testes foram realizados presencialmente, fora da comunidade, e deu-se através de indicação de 

terceiros dentro dos perfis desejados. 

Foram realizados posteriormente, com a mesma metodologia, mais dois testes piloto, 

respectivamente com 3 e 2 representantes de cada grupo de interesse.  Após estas etapas chegou-se 

à versão final do questionário aplicada na pesquisa de campo (disponível nos anexos).   

 

4.6 População e amostra 

Para testar empiricamente a validade do modelo de pesquisa e das hipóteses subjacentes, 

realizou-se uma pesquisa de campo por meio de um questionário fechado e estruturado. O tamanho 

da amostra foi de 429 elementos do tipo não probabilístico e selecionado por conveniência e 

acessibilidade. Os resultados coletados foram os seguintes: 

 Empreendedores de comunidades carentes dentro do perfil: 201 

 Empreendedores de fora de comunidades dentro do perfil: 228 

 

4.7 Coleta de dados  

 Dividiremos a fins didáticos este subcapítulo para melhor apresentação das etapas de coleta 

de dados: 

 

4.7.1 Estratégia de coleta de dados 

 Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado um questionário aplicado pelo Sebrae, 

contendo 30 perguntas (ver anexo), e adaptado do questionário proposto por McClelland (1972),  

originalmente com 55 perguntas. Esta versão é utilizada pelo Sebrae para medir o perfil 

empreendedor de participantes do prêmio MPE Brasil (SEBRAE-DF, 2013).  
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 A versão resumida se fez necessária para diminuir a extensão do questionário, uma vez que 

juntava em um mesmo objeto dois blocos distintos e que teve como objetivo mensurar 

Comportamento Empreendedor e confirmar a diferença de Capital Cultural entre os dois grupos.  

 Baseado nas teorias de Bourdieu (2011), o questionário buscou sondar o Capital Cultural 

dos entrevistados bem como medir seu efeito em cada uma das 10 CCEs propostas por McClelland: 

Busca de Oportunidades e Iniciativa, Persistência, Correr Riscos Calculados, Exigência de 

Qualidade e Eficiência, Comprometimento, Busca de Informações, Estabelecimento de Metas, 

Planejamento e Monitoramento Sistemáticos, Persuasão e Rede de Contatos, Independência e 

Autoconfiança. 

 Para verificar o Capital Cultural, foram adaptadas 16 questões extraídas de outros trabalhos 

acadêmicos (PARENTE, 2000); (BRANDÃO; MARTINEZ, 2006) (OLINTO; SILVA, 1995) que 

lançaram mão de questionários semelhantes para apurar o mesmo propósito. As perguntas desta 

pesquisa foram - em sua maioria - utilizadas na íntegra oriundas de outros trabalhos. Sofreram 

poucas alterações no intuito de se manterem fiéis à literatura e ao embasamento teórico. Para 

ilustrar, citamos alguns exemplos de referência para a montagem do questionário: 

“Em que turno você fez o 2º grau (ou equivalente)? 

( ) Todo noturno 

( ) Maior parte noturno 

( ) Maior parte diurno 

( ) Todo diurno” 

(PARENTE, 2000 p. 98) 

“Você já esteve no exterior?” 

( ) nunca estive no exterior 

( ) Estive no exterior a passeio 

( ) Estive no exterior fazendo intercâmbio 

( ) Morei no exterior com a minha família  

( ) Viajo regularmente ao exterior” 

(LEMOS, A. DA C. et al., 2009, p. 382) 

“Você frequentou fora da escola algum curso de língua estrangeira? 

( ) Nunca frequentei este tipo de curso 

( ) Cursei 1 semestre 

( ) Cursei 2 ou mais semestres 

( ) Cursei mais de 4 semestres” 

(PARENTE, 2000 p. 99) 

 

 Foram incluídas cinco perguntas de controle e mais três perguntas abertas. As perguntas 

abertas buscavam avaliar o ramo de atividade dos empresários, a percepção dos entrevistados sobre 

seu próprio grau de Capital Cultural e sua percepção de sucesso empresarial.  

 Por uma necessidade metodológica e a fim de viabilizar a coleta, para o grupo de dentro das 

comunidades, os questionários foram aplicados através do contato direto individual, onde o próprio 
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pesquisador e pessoas treinadas estivessem habilitadas a conduzir as entrevistas. Essa forma de 

aplicação foi adotada para que o pesquisador pudesse explicar e discutir os objetivos da pesquisa e 

do questionário com os respondentes, além de permitir que respondesse eventuais dúvidas que o 

entrevistado tivesse sobre as questões aplicadas (VERGARA, 2011). 

 Além das entrevistas presenciais, foram disponibilizados para o grupo de fora das 

comunidades carentes, questionários impressos entregue em mãos ou por terceiros para posterior 

coleta e tabulação. Somando-se a isto, foi disponibilizada a pesquisa pela internet em diversos 

canais ampliando o alcance e a capilaridade.  
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4.7.2 Procedimentos de Coleta dos dados 

Um total de 366 completaram os questionários e foram considerados válidos, representando 

cerca de 85% do total coletado. Foram retirados 63 participantes por terem sido constatadas em 

suas respostas a presença de uma ou mais das seguintes situações: indivíduos que não são 

proprietários de empresas ou que não preencheram o questionário na íntegra. A amostra final, 

portanto, totalizou 366 respondentes.  

  Os dados foram coletados entre os dias 06 de agosto e 06 de novembro de 2013, utilizando 

os seguintes canais:  

DENTRO DE COMUNIDADES   FORA DE COMUNIDADES 

  canais   canais   

PRESENCIALMENTE 

Comércios de rua 
  Feiras de moda e 

artesanato 

PRESENCIALMENTE 

  

Serviços de rua e 

indicações 

  
Comércios de rua 

  

Indicação de 

moradores, 

empreendedores e/ou 

agente do Sebrae 

  Lojas de shopping 

ENTREGANDO 

QUESTIONÁRIO  

Entrega em mãos 

assistida pela 

entrevistador  

  
Reuniões de 

trabalho 

ENTREGANDO QUESTIONÁRIO 

  

  
  Eventos (Palestras, 

workshops)   

  
  

Entrega em mãos 
  

— 

  
  Disparo em massa 

INTERNET 

  de e-mail marketing 

  
  

LinkedIN 
  

  
  

Site da pesquisa 
  

  
  

 Lista de associados 

do Rotary Club 

4570   

  
  Rede de contatos do 

pesquisador   

  
  

Facebook 
  

  

   Lista de alunos e 

ex-alunos do 

EBAPE 
  

  

Quadro 1 - Distribuição de canais para coleta de dados – fonte: autor 
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4.7.3 Estratégia Coleta dos dados 

Para ilustrar a estratégia de coleta de dados, apresentamos o seguinte fluxograma de pesquisa:  

 

 

Figura 4 - Estratégia para coleta de dados – fonte: autor 

 

  Veremos abaixo as estratégias de coleta para cada grupo distinto:  

a) Dentro das comunidades -  

 Para buscar o perfil desejado com baixo Capital Cultural, optou-se por fazer a pesquisa de 

campo exclusivamente dentro de comunidades carentes do Rio de Janeiro. Para tal, foram 

selecionadas entidades capazes de facilitar o acesso e viabilizar a execução. São estes os canais 

selecionados com atividades desenvolvidas dentro de comunidades: Unisuam e Sebrae.   

 Primeiramente foi feito contato com o Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), 

através do Núcleo de Apoio ao Empreendedorismo (NAE), que desenvolve atividades de fomento 

dentro do Morro do Alemão. Em seguida foi solicitado apoio junto ao Sebrae, através da 

Coordenação do Projeto de Desenvolvimento do Empreendedorismo em Comunidades Pacificadas 

e da Gerência de Soluções e Inovação. 
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 Após receptividade de ambas as instituições e formalização de pedido de apoio através de 

ofício assinado pelo orientador deste trabalho, Professor Dr. Mario Couto Soares Pinto, optou-se 

por fazer a coleta exclusivamente na área de influência da Coordenação do Projeto de 

Desenvolvimento do Empreendedorismo em Comunidades Pacificadas. A escolha se deu por maior 

sinergia entre a atuação da Coordenação e os objetivos da pesquisa.  

 Como premissas para coleta, foram selecionadas – exclusivamente – comunidades 

pacificadas e com presença de UPPs. Além disso, as comunidades deveriam ter necessariamente 

um núcleo de atendimento do Sebrae instalado e fazer parte do seu  programa de capacitação de 

empreendedores.  

 O calendário e o roteiro de coleta se baseou na agenda das ações e horários do Sebrae 

dentro das comunidades. Abaixo, o quadro com as comunidades visitadas e as respectivas datas: 

 

COMUNIDADE DATA 

Comunidade Data da coleta 

Borel 27/08/2013 

Cidade de Deus 28/08/2013 

São Carlos 29/08/2013 

Penha 30/08/2013 

Mangueira 02/09/2013 

Turano 03/09/2013 

Formiga 04/09/2013 

Rocinha 06/09/2013 

Santa Marta 09/09/2013 

Macacos 10/09/2013 

    

Quadro 2 -Visita às comunidades – fonte autor 

 Após os testes pilotos e a sondagem de futura receptividade de respostas dentro de 

comunidades, optou-se por eleger um entrevistador externo como medida preventiva para amenizar 

a rejeição e possíveis distorções nas respostas por haver diferença – e consequentemente – 

distanciamento de classes entre o pesquisador e os entrevistados. O perfil escolhido para dar 

credibilidade e criar rapport simultaneamente foi de uma figura masculina, de meia idade, externo 

às comunidades, porém de um universo social mais próximo dos entrevistados.   
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 A escolha do vestuário, a utilização de um crachá de identificação com foto e marca da 

instituição de ensino à qual vincula-se esta pesquisa, o uso de prancheta, entre outros detalhes 

foram planejados para alcançar os objetivos de aproximação e credibilidade. 

 Para verificação da veracidade das informações coletadas, exigiu-se o preenchimento de 

dois itens de controle presentes nos questionários: tipo de negócio e dados pessoais do respondente. 

Foi recomendada a coleta do nome do entrevistado bem como o ramo da sua atividade. As 

respostas se mostraram consistentes e diversificadas, principalmente nas respostas abertas, 

validando, assim, a veracidade da coleta e idoneidade do entrevistador. Além disso, houve a 

confirmação de presença do pesquisador nas respectivas comunidades com os agentes locais do 

Sebrae.  

 Para acompanhamento e garantia da capilaridade necessária, foi estabelecida uma meta 

diária de coleta de 20 respondentes e estipulado o máximo permitido por comunidade: 30 respostas. 

O intuito foi de garantir o cumprimento de um roteiro pré-estabelecido pelo pesquisador e apontado 

no quadro 2. 

 O acompanhamento foi feito diariamente por telefone e a coleta dos questionários deu-se 

em três etapas. Esta estratégia buscou verificar a qualidade da coleta dos dados e fazer possíveis 

correções de conduta, se necessário. 

 A primeira coleta, feita no Morro do Borel, foi acompanhada do autor da pesquisa e 

vivenciada in loco a experiência e receptividade de respostas. Foi identificado empiricamente que 

grande parte dos entrevistados mostrou-se resistente à adesão, exigindo uma linguagem mais 

próxima, uma socialização prévia e o uso intenso do poder de persuasão do entrevistador para 

conseguir adesão. Outro fator decisivo para o êxito dos respondentes foi a  exploração do prestígio 

dos agentes locais do Sebrae e das lideranças locais junto à comunidade.   

 Percebeu-se também a particularidade das comunidades e o respeito às condutas de 

comportamento específicas dessas áreas. Antes de iniciar o trabalho de campo, o entrevistador 

dirigia-se à sede das instalações usadas pelo Sebrae e identificava-se, ratificando o objetivo da 

pesquisa e pedindo permissão para a coleta naquela comunidade. Após isso, o entrevistador era 

encaminhado às lideranças locais
12

 e repetia o procedimento.  

 Somente após esta rotina, o agente de pesquisa era “autorizado” a desbravar o território e 

aplicar os questionários. Mesmo não sendo regra, muitas lideranças e agentes do Sebrae indicavam 

alguns entrevistados no perfil e usavam sua influência para conseguir adesão.  

                                                 
12

 Percebeu-se a força das lideranças locais, principalmente ONGs de serviços comunitários instalados dentro das 

comunidades. Estas se mostraram possuidoras de poder não institucionalizado, mas extremamente significante.  
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 A estratégia surtiu efeito e mostrou-se eficaz. Foram visitadas 10 comunidades e manteve-

se a média da meta diária de 20 questionários preenchidos no perfil, totalizando o preenchimento de 

205 ao final desta etapa, sendo destes 201 válidos, preenchidos na íntegra e exclusivamente 

formados por empreendedores com moradia e atividades empresariais dentro de comunidades.  

  

b) Fora das comunidades 

 Foram considerados dentro do perfil denominado neste grupo, empreendedores que nunca 

moraram ou moram em comunidades carentes e que sejam sócios de pelo menos 1 negócio na 

cidade do Rio de Janeiro.  

 Como estratégia de divulgação, foram escolhidas comunidades de empreendedores na 

internet, foi feito o mapeamento de instituições de fomento e promoção da atividade empresarial 

bem como organizada a participação em eventos onde houvesse concentração de empreendedores.  

 Como ferramenta de coleta foi utilizado o Survey Monkey, por possibilitar a geração de 

diferentes questionários similares, permitindo saber com clareza qual a origem de respostas por 

canal. O trabalho começou justamente pela imersão na ferramenta, seguida da geração dos 

diferentes questionários, finalizando com a realização dos respectivos testes de coleta e de 

funcionalidades do Survey Monkey. 

 Após esta etapa, foram mapeadas comunidades de empreendedores na internet, 

principalmente no Facebook e LinkedIN. Esta etapa se mostrou necessária para identificar 

respondentes em potencial para a pesquisa, uma vez que deveriam ser proprietários ou sócios de 

empresas, necessariamente. Iniciou-se, assim, um trabalho de solicitações os moderadores destas 

comunidades virtuais para a associação aos grupos de interesse.  

 Paralelamente a esta etapa, foi desenvolvido um site (www.dissertacaofgv.com.br) para dar 

credibilidade, apresentar com mais confiabilidade o sigilo dos dados e aumentar a conversão de 

respostas.  Após acompanhar a dinâmica das comunidades de empreendedores dentro das redes 

sociais, foram desenvolvidas postagens pedindo a adesão à pesquisa e participação.   

 Foi criado um email marketing com o apelo à resposta e disparado 2 vezes para cerca de 

18.000 emails. Esta base era formada majoritariamente por endereços eletrônicos comerciais, 

contendo número bem expressivo de empresários entre os destinatários. Foram feitos ainda dois 

disparos em massa – em dias diferentes – para a lista de associados do Rotary Club do distrito 4570 

com centenas de e-mails de rotarianos, formados em sua grande maioria por empresários e 

profissionais liberais autônomos.  
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 Buscou-se uma aproximação com a Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) e 

alguns Sindicato Patronais empresariais para divulgação da pesquisa, mas não se angariou êxito. 

 Foi criado um perfil da pesquisa no Facebook com a marca da EBAPE no profile 

(https://www.facebook.com/dissertacaofgv?fref=ts) para comunicação institucional com 

respondentes em potencial para a pesquisa. Foram usadas também mensagens privadas – do tipo in 

box
13

  - em comunidades de empresários nas redes sociais, bem como em perfis individuais que 

apresentavam em sua classificação as seguintes palavras-chave: sócios de empresa, dono de 

negócios, empresários, owners e/ou partner de instituições.  

 Foi ainda utilizada a rede pessoal do autor, identificando em seu ciclo pessoal e profissional, 

indivíduos com perfil empresarial, ampliando, assim, o alcance de respondentes em potencial, tanto 

em contatos de 1º grau quanto em níveis secundários.  

 Além desta frente, foi disparado um email pela coordenação do EBAPE, para alunos e ex-

alunos da escola, divulgando o link da pesquisa e solicitando a participação e respectiva 

divulgação. 

 Como método fora da internet, as ações se dividiram em duas frentes: 

Entregas de questionários em eventos empresariais (onde havia concentração de empreendedores)  

e pesquisa guiada, feitas em galerias comerciais, feiras livres e comércios de rua. Esta diversidade 

foi necessária para conseguir pulverizar a aplicação dos questionários e garantir um maior volume 

de respondentes. Outro fator que contribuiu para a diversidade dos canais de coleta, foi o artifício 

de buscar a amostra por acessibilidade, dividindo, assim, os esforços presenciais e virtuais., 

diminuindo as limitações geográficas e temporais do pesquisador.  

 

4.7.4 Roteiro de coleta de campo  

O roteiro de campo foi feito de maneira distinta para os grupos de entrevistados dentro e fora 

das comunidades: 

a) Dentro de Comunidades 

As Comunidades Pacificadas visitadas foram: Borel, Cidade de Deus, São Carlos, Penha, 

Mangueira, Turano, Formiga, Rocinha, Santa Marta e Macacos. As visitas aconteceram do dia 

27/08/2013 até 11/09/2013 

 

                                                 
13

 Foi utilizado principalmente no Facebook por permissão de acesso a pessoas fora da sua rede de contato. Houve uma 

dificuldade de usar a mesma estratégia no LinkedIN, uma vez que a rede social só permite interações entre membros de 

1º grau de relacionamento. 

https://www.facebook.com/dissertacaofgv?fref=ts
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b) Fora de Comunidades 

O roteiro passou por modalidades distintas, entre entrevistas presenciais, questionários 

impressos distribuídos e coleta de dados via internet (WebSurvey). O início da coleta se deu em 

06/08/2013 e se encerrou em 06/11/2013.  

Abaixo apresentamos o mapeamento por canais e seus respectivos quadros de coleta: 

 

Facebook 

 

Solicitações de preenchimento da pesquisa foram publicadas nos Feeds de notícias de 

alguns grupos do Facebook.  

Facebook    

Data Grupo  Nº deMembros URL 

09/10/2013 Startup Brasil 10.327 https://www.facebook.com/groups/st

artupbrasil/ 

13/10/2013 Fornecedores para Casamentos 10.079 https://www.facebook.com/groups/5

28067097224569/ 

14/10/2013 Startup Rio 820 https://www.facebook.com/groups/st

artupriomeetup/ 

15/10/2013 Empretec RJ 494 https://www.facebook.com/groups/e

mpretecrj2012/permalink/58613348

4778610/ 

15/10/2013 Pequenos Empreendedores RJ 45 https://www.facebook.com/groups/4

77106035715315/ 

15/10/2013 Produção Áudio Visual – RJ 6994 https://www.facebook.com/groups/p

roducaoaudiovisualrj/ 

Durante  

período de 

coleta 

Convites individuais 90 Convites feitos individualmente pelo 

autor para sua rede de contatos, 

selecionando o perfil necessário 

    

Quadro 3 – coleta de dados no Facebook – fonte autor 
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LinkedIn 

As solicitações de preenchimento da pesquisa foram publicadas nas áreas de discussão de 

alguns grupos do LinkedIn. Com a utilização de filtros avançados, seguindo os critérios de busca 

por sócios e proprietários de empresas, enviamos 114 solicitações com pedido para resposta da 

pesquisa. Abaixo, segue a quadro com os grupos abordados: 

 

Linked IN    

Data Grupo  Nº deMembros URL 

08/10/2013 Empreendedores 37 http://www.LinkedIn.com/groups/E

MPREENDEDORES 

10/10/2013 Executivos e  

Empreendedores do RJ  

12 http://www.LinkedIn.com/groups/E

xecutivos-Empreendedores-do-Rio-

Janeiro 

12/10/2013 Jovens Empreendedores  250 http://www.LinkedIn.com/groups?vi

ewMembers=&gid=3283092&sik=1

384088481720&goback=.npv_1149

59437 

15/10/2013 Networking RJ  8104 http://www.LinkedIn.com/groups?gi

d=1417777&goback=.npv_1149594

37 

15/10/2013 Manual do Empreendedor  4498 http://www.LinkedIn.com/groups/M

ANUAL-DO-EMPREENDEDOR 

Durante período 

de coleta 

Convites individuais Cerca de 40  Convites feitos individualmente pelo 

autor para sua rede de contatos, 

selecionando o perfil necessário 

    

Quadro 4 – coleta de dados no LinkedIN – fonte autor 
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Email marketing  

Foram realizados envios de e-mails através de ferramenta de disparo em massa (Dinamize), 

através de recurso do Survey Monkey, através de envio para listas/grupos de emails de interesse, 

além de envios individualizados.  

E-mail Marketing   

Disparo Lista Nº de Emails  Características da lista 

19/10/2013 Multicom Comunicação 17.409 Escolha estratégica de segmentação 

do banco de dados da empresa a 

qual o autor é associado e exerce 

atividade profissional 

07/09/2013 Rotary Club - Distrito 4570  Cerca de 1300 

  

Lista do grupo de rotarianos do 

Distrito 4570, referente à região do 

Rio de Janeiro e Grande Rio 

27/09/2013 Rotary Club - Distrito 4570 Cerca de 1300  Lista do grupo de rotarianos do 

Distrito 4570, referente à região do 

Rio de Janeiro e Grande Rio 

11/10/2013 Lista EBAPE  Lista de alunos e ex-alunos do 

EBAPE 

Durante período 

de coleta 

Convites individuais Cerca de 230  Convites feitos indivudualmente 

pelo autor para sua rede de contatos, 

selecionando o perfil necessário 

    

Quadro 5 – coleta de dados no E-mail – fonte autor 

 

4.7.5 Técnicas de coleta 

Para obtenção dos dados desta pesquisa, aplicaram-se diferentes modelos, de acordo com as 

necessidades e particularidades de cada grupo.  

Para apuração dos dados dentro das comunidades foi utilizado o trabalho de pesquisa 

presencial. O pesquisador fez oralmente as perguntas para os entrevistados e coletou em formato 

impresso, transcrevendo as respostas. Além disso, em alguns casos, o pesquisador disponibilizou de 

forma assistida o questionário impresso para que o próprio entrevistado preenchesse.  

Para o grupo fora da comunidade foi lançado mão de três recursos de coleta: presencial feito 

de forma oral, entrega impressa de questionários com posterior recolhimento e através de 

questionários via internet (Web-Survey), utilizando o software Survey Monkey 

(https://pt.surveymonkey.com).  

Todos os questionários foram tabulados na ferramenta Survey Monkey e, posteriormente, 

exportados para os softwares SPSS e Microsoft Excel. 

 

https://pt.surveymonkey.com/
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4.8 Instrumento de Medidas  

Os itens do questionário foram oriundos de diferentes fontes, sendo um grupo de fontes 

ligadas à mensuração do Capital Cultural e outro grupo referente à mensuração do Comportamento 

Empreendedor. 

Para o Capital Cultural, foram utilizadas compilações de questionários existentes de 

trabalhos que abordam este constructo. Por não haver uma escala validada e universal, foi utilizada 

a exploração bibliográfica para construir um questionário que se assemelhasse aos blocos 

intimamente ligados ao Capital Cultural: Perfil Socioeconômico, Nível Educacional Familiar, 

Acesso à informação e às práticas cultuais e o Processo de Internacionalização (BRANDÃO et al., 

1995, PARENTE, 2000, BOURDIEU, 2005, 2007, 2009, 2011).  

Já para medir as CCEs, foi lançado mão de um questionário utilizado pelo Sebrae e validado 

pela Fundação Nacional da Qualidade. Este questionário é aplicado no prêmio MPE Brasil 

(SEBRAE-DF, 2013) e está intimamente ligado às teorias de Mcclelland (1972), importante base 

teórica deste trabalho. 

O quadro, a seguir, exemplifica a divisão das perguntas do questionário (apresentado na 

íntegra nos anexos) de acordo com a mensuração das seguintes subdivisões formadoras do 

constructo Capital Cultural: 

Esferas de  

Capital Cultural 
Pergunta do questionário 

ANTECEDENTES 

SOCIOECONÔMICOS 

Idade 

Gênero 

Estado Civil 

Qual a atual situação de moradia de sua família? 

Você mora ou morou em "Comunidade" (conjuntos habitacionais/favelas/comunidades carentes)? 

SEU grau de escolaridade 

Quando você iniciou seus estudos, na sua opinião, qual era a expectativa de seus pais com respeito ao 

prosseguimento de seus estudos? 

A sua formação escolar (até o 2º grau) foi majoritariamente: 

Qual o principal meio de transporte você utilizava majoritariamente para ir à escola? 

Em que turno você estudou majoritariamente ATÉ o 2ª grau? 

Você trabalhou ou teve alguma atividade remunerada durante o período escolar (1º e/ou 2º grau) ? 

Qual a sua renda média mensal ? 

ACESSOS A BENS CULTURAIS 

Quantos livros, aproximadamente, você lê por ano? 

Com que frequência, aproximadamente, você vai a museus e/ou Centros Culturais anualmente? 

Com que frequência média você vai ao cinema por mês? 

Com que frequência você vai ao teatro e/ou shows musicais ao mês? 

GRAU DE EDUCAÇÃO 

FAMILIAR 

Grau de escolaridade do seu Pai: 

Grau de escolaridade da sua MÃE: 

Sobre o grau de escolaridade de seus parentes mais próximos com 18 anos, ou mais (irmãos, primos e 

tios): 

NÍVEIS DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

Você frequentou fora da escola algum curso de língua estrangeira? 

Quais as opções refletem melhor a sua frequência de viagens no exterior? 

Quadro 6 – Divisão das perguntas por blocos para verificação do Capital Cultural – fonte: autor 
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Já o quadro a seguir exemplifica a divisão das subperguntas da questão 28. Estas compõem 

a parte específica do questionário que pretende mensurar o constructo Características do 

Comportamento Empreendedor: 

 



 

 

CCE nº  Subperguntas da questão 28 do questionário 

BUSCA DE 

OPORTUNI

DADE 

1 Gosto de desafios e novas oportunidades e esforço-me para realizar as coisas que devem ser feitas, sem que os outros tenham de me pedir. 

3 As mudanças me assustam, então prefiro criar uma rotina onde posso controlar as coisas que faço. 

16 Procuro me superar em novas oportunidades. 

PERSISTÊ

NCIA 

2 
Insisto várias vezes para conseguir que as outras pessoas façam o que desejo e quando algo se interpõe entre o que estou fazendo, persisto até conseguir o que 

quero, não me importando com o tempo gasto para isso. 

6 Se as coisas começam a ficar difíceis, prefiro desistir para não perder tempo. 

17 Encontro vários caminhos para superar as dificuldades, sem perder o foco. 

COMPROM

ETIMENT

O 

4 
Procuro terminar o meu trabalho a tempo e manter-me fiel às promessas que faço, mesmo que isto implique em fazer o trabalho de outras pessoas para cumprir 

o que foi prometido. 

9 Faço as coisas no meu ritmo sem me preocupar com as exigências e os prazos. 

19 Abro mão do lazer, sempre que necessário, para atender a um compromisso assumido. 

EXIGÊNCI

A DE  

QUALIDAD

E E 

EFICIÊNCI

A 

5 
Meu rendimento no trabalho é melhor do que o das outras pessoas com quem trabalho, uma vez que procuro fazer as coisas devidamente de acordo com o que 

foi estabelecido, dando ênfase à otimização do tempo. 

12 As coisas nem sempre saem como se imagina, nestes casos, se der para eu fazer bem feito, faço, mas se não der, tudo bem. 

20 Acredito que tudo que faço, mesmo tendo bons resultados, pode ser melhorado. 

CORRER 

RISCOS 

CALCULA

DOS 

7 Procuro situações em que posso controlar ao máximo os resultados finais, considerando minhas possibilidades de êxito ou fracasso antes de agir. 

15 Faço as coisas da mesma maneira e assim evito me estressar com coisas que não estavam previstas. 

22 Faço coisas que no julgamento dos outros são arriscadas. 

ESTABELE

CIMENTO 

DE METAS 

8 
Gosto de pensar sobre o futuro e fazer planos claros para a minha vida, pois acredito que quanto mais específicas forem minhas expectativas, maiores serão 

minhas possibilidades de êxito. 

18 Procuro viver um dia de cada vez e realizo as coisas que vão aparecendo no caminho. 

23 Minhas ações diárias são fortemente influenciadas por meus objetivos de vida. 

BUSCA DE 

INFORMA

ÇÕES 

10 Quando inicio algo novo, recolho todas as informações possíveis, inclusive, consulto pessoas que são especialistas na área que estou atuando. 

21 Aprendo fazendo e não gasto meu tempo querendo saber antes como as coisas devem ser feitas. 

25 Quando desconheço algo, não me importo em buscar informações. 
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Quadro 7 – Divisão das subperguntas por blocos para verificação das CCEs – fonte: autor 

PLANEJA

MENTO E  

MONITOR

AMENTO 

SISTEMÁT

ICO 

11 
Procuro dividir um projeto de grande porte em tarefas mais simples, antecipando-me a todos os problemas que podem acontecer durante a execução, além de 

considerar cuidadosamente as vantagens e desvantagens de diferentes alternativas possíveis. 

24 Organização e controle são atividades que dispenso, pois o tempo é curto e minha intuição é suficiente para decidir como fazer. 

26 Conto com um plano claro de vida em longo prazo. 

PERSUASÃ

O E  

REDE DE 

CONTATO

S 

13 
Consigo que os outros apoiem as minhas recomendações, e conto com pessoas influentes para alcançar minhas metas, procurando soluções que beneficiem a 

todos. 

27 Dispenso a opinião das pessoas sobre o que faço, pois não preciso delas. 

28 Utilizo diferentes estratégias para convencer as pessoas a colaborarem comigo. 

INDEPEND

ÊNCIA E  

AUTOCON

FIANÇA 

14 Tenho confiança que posso ser bem sucedido em qualquer atividade que me proponho executar, mesmo sendo algo difícil ou desafiador. 

29 Mantenho o meu ponto de vista, mesmo diante da discordância de outras pessoas. 

30 Deixo de fazer o que gosto para agradar os outros. 



 

 

4.9 Modelo de Equações Estruturais 

O objetivo desta etapa do trabalho é verificar a validade do questionário aplicado pelo 

Sebrae, através de observação das cargas fatoriais das 3 perguntas que formam uma CCE, 

bem como verificar se os fatores ligados ao Capital Cultural influenciam cada uma das 10 

CCEs através de testes de hipóteses, verificados por regressões lineares.  

A análise dos dados foi feita por modelagem de equações estruturais, uma técnica 

estatística multivariada usada para estimar os parâmetros de um modelo estrutural. O principal 

objetivo deste tipo de modelagem é buscar uma explicação para o padrão de uma série de 

relações simultâneas de interdependência entre variáveis latentes, mensuradas através de 

variáveis observáveis ou indicadores (REISINGER; TURNER, 1999). 

Este tipo de análise tem se popularizado entre muitos pesquisadores pela combinação 

da utilização da análise fatorial com regressões múltiplas, conseguindo, assim, estimar 

simultaneamente a causa e o efeito do fenômeno, bem como verificando a influência existente 

entre as variáveis do modelo (DELAMARE, 2002). 

Uma das técnicas que compõe este tipo de modelagem é a chamada Partial Least 

Squares (PLS). Esta tem como intuito fazer uma previsão das variáveis dependentes por meio 

da maximização da variância explicada das variáveis dependentes, através do cálculo do R² 

(BARROSO et al., 2010). Essa técnica é baseada na estimativa de mínimos quadrados 

ordinários (OLS) e na análise de componentes principais. Para Falk (1992), o motivo da 

popularização se dá pelas vantagens que apresentam se comparada a técnicas baseadas em 

covariância.  

Nesse sentido, o presente trabalho utilizou o software SPSS for Windows, versão 20.0 

(SPSS, Inc, Chicago, IL), uma ferramenta que permite a estimação de modelos de equações 

estruturais baseada em variância (PLS- Variance Based View). 

Primeiramente, foi realizada a mensuração dos construtos propostos no item 4.8.  Os 

fatores analisados foram extraídos pelo método dos componentes principais e rotacionados 

por meio de rotação PROMAX: rotação oblíqua. Neste procedimento, leva-se em 

consideração a correlação existente entre os construtos extraídos (KOCK, 2012). Com base 

nos resultados da extração dos fatores, avaliaram-se as validades convergentes e 

discriminantes do instrumento de mensuração, bem como seu nível de confiabilidade.  
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Numa segunda etapa da análise de resultados, a avaliação deu-se na verificação da 

existência de multicolinearidade. O intuito foi garantir maior confiabilidade nas análises dos 

parâmetros estimados pelo PLS, assegurando mais segurança estatística nos testes das 

hipóteses. Por fim, as hipóteses foram testadas por meio das análises dos betas estimados e os 

respectivos valores “p”, obtidos pelo método de regressão linear.   
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5 - RESULTADOS DA PESQUISA 

5.1 Estatística descritiva da amostra 

A análise dos dados coletados teve início com uma análise descritiva dos dados da 

amostra. O intuito foi de levantar algumas características dos respondentes. A observação das 

frequências, das médias e do desvio padrão das variáveis componentes deste estudo contribuiu 

para o entendimento preliminar do comportamento estatístico das respostas e serviu como 

uma bússola para analisar como foi avaliada pelos participantes a interpretação das perguntas. 

Durante esta etapa, foram identificados indivíduos que não podiam fazer parte da 

amostra final, seja por não desempenharem atividade empresarial na cidade do Rio de Janeiro 

ou por preencherem o questionários de maneira parcial, deixando em branco respostas-chave 

para nossos objetivos de pesquisa. Assim, foram excluídos dos 429 registros iniciais, 63 

indivíduos (14,6%). 

Apresentamos, abaixo, dois quadros com as quantidades de respostas por canais em 

cada um dos grupos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 8 – Coleta por comunidade – fonte: autor 

  

COLETA DE DADOS NAS COMUNIDADES  

Comunidade Número de Questionários Data da coleta 

Borel 14 27/08/2013 

Cidade de Deus 15 28/08/2013 

São Carlos 15 29/08/2013 

Penha 20 30/08/2013 

Mangueira 20 02/09/2013 

Turano 30 03/09/2013 

Formiga 25 04/09/2013 

Rocinha 20 06/09/2013 

Santa Marta 20 09/09/2013 

Macacos 25 10/09/2013 

Total 204   
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Os resultados da coleta geral, dentro e fora das comunidades, estão discriminados no 

quadro abaixo: 

 

Questionários Tipo de coleta Quantidade 

Contatos pessoais do autor Email(link) , presencial, impresso 31 

Questionário presencial Leitura oral do questionário com pesquisador preenchendo 9 

Facebook Link 25 

EBAPE Email(link) 21 

Linked In Link 4 

Coletados dentro da comunidade mas fora do perfil Leitura oral do questionário 4 

Questionário impresso 
Entrega impressa do questionário  

respondida diretamente pelo entrevistado 
46 

Site (www.dissertacaofgv.com.br)  Questionário em formato de Formulário direto na página 8 

Rotary Email(link) 37 

Email-Marketing Email(link) 44 

Subtotal FORA da comunidade   229 

Empreendedores de Comunidades Leitura oral do questionário com pesquisador preenchendo 201 

Sub total DENTRO da comunidade   201 

TOTAL   430 

Quadro 9 - Coleta geral de dados por canais específicos – fonte: auto 

 

Analisando a amostra geral, a maioria dos respondentes pertencia ao sexo masculino 

(63,1%), eram casados(as) ou vivendo com parceiro(a) (65.6%), tinham idade entre 31 e 40 

anos (32.5%) e a grande maioria possuía com casa própria (81.7%)
14

. Os percentuais 

aparecem em mais detalhes no quadro abaixo: 

 

Idade 

  Comunidade % Fora de comunidades % Diferença % * 

Menos de  21 anos 1 0,5% 3 2% -75,5% 

Entre 22 e 25 anos 3 1,4% 8 5% -72,5% 

Entre 26 e 30 anos 32 15,2% 15 10% 56,7% 

Entre 31 e 35 anos 26 12,3% 36 23% -46,9% 

Entre 36 e 40 anos 34 16,1% 23 15% 8,6% 

Entre 40 e 50 anos 62 29,4% 34 22% 34,0% 

Entre 51 e 60 anos 48 22,7% 23 15% 53,3% 

Mais de 60 anos 5 2,4% 13 8% -71,7% 

Gênero 

Masculino 137 64,9% 94 61% 7,1% 

Feminino 74 35,1% 61 39% -10,9% 

                                                 
14

 Este dado não questionou a regularidade legal do domicílio.  



 

76 

 

Estado civil 

Solteiro(a) 48 22,7% 26 17% 35,6% 

Casado(a) ou mora com 

companheiro(a) 

129 

61,1% 

111 

72% -14,6% 

Divorciado(a) 22 10,4% 14 9% 15,4% 

Viúvo(a) 12 5,7% 4 3% 120,4% 

            

Quadro 10 - Informações demográficas da amostra – fonte:autor 

 

 Apresentamos abaixo um quadro comparativo de empresários de dentro e de fora das 

comunidades carentes da cidade do Rio de Janeiro, trazendo alguns resultados descritivos 

encontrados no campo, a partir da comparação entre estes dois grupos em diversos fatores: 

Quadro 11 – Análise descritiva dos grupos de empreendedores – fonte: autor  

 

 Comunidade % Fora da comunidade % 

ESCOLARIDADE Até 2º grau 91,9 3 ou 4º grau 81,9 

TIPO DE ESCOLA 
Todo em escola 

pública 
84,8 

Todo em escola 

particular 
43,2 

TURNO Maior parte noturno 44,1 Todo diurno 48,0 

TRABALHO DURANTE 2º 

GRAU 

Trabalhava integral ou 

parcialmente até o 2º grau 
49,8 

Não trabalhou até o 2º 

grau 
66,0 

ESCOLARIDADE 

PARENTES 

10% possuem dos 

parentes com nível 

superior 

93,4 
A maioria dos parentes 

com nível superior 
48,0 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 
Nunca curso língua 

estrangeira 
77,7 Mais de 4 semestres 50,0 

 

INFORMAÇÃO 

 

TV 96,2 TV 71,0 

Jornal 63,5 Jornal 47,7 

Revista 2,4 Revista 34,8 

VIAGEM AO EXTERIOR Nunca estive 95,3 Já estiveram 64,1 

RENDA Até 5 salários mínimos 66,8 Acima de 5 salários 78,7 

MOTIVAÇÃO PARA 

EMPREENDER 
Oportunidade 76,3 Necessidade 18,1 
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Além disso, o questionário buscou a confirmação das teorias sobre Capital Cultural e 

os elementos que compõem este ativo. Apesar de não haver um questionário validado e uma 

escala legitimada para medir quantitativamente o Capital Cultural de um indivíduo, os 

resultados empíricos foram ao encontro dos itens utilizados em outros trabalhos usados como 

proxies de Capital Cultural. Ou seja, os indivíduos de comunidades carentes apresentaram 

perfil socioeconômico, escolaridade familiar, acesso a bens culturais e nível de 

internacionalização desfavorável em relação aos indivíduos investigados fora da comunidade.  

A tabela abaixo apresenta um comparativo entre os dois grupos e a diferença 

percentual em cada resposta. Entretanto, destacamos algumas particularidades observadas nos 

resultados de campo: 

Quadro 12 -  Diferenças observadas na amostra – fonte: autor 

  

 Comunidade % Fora da comunidade % 

ESCOLARIDADE Até 2º grau 91,9 3 ou 4º grau 81,9 

TIPO DE ESCOLA Todo em escola pública 84,8 Todo em escola particular 43,2 

TURNO Maior parte noturno 44,1 Todo diurno 48 

TRABALHO DURANTE 2º 

GRAU 

Trabalhava integral ou 

parcialmente até o 2º grau 

49,8 Não trabalhou até o 2º grau 66 

ESCOLARIDADE PARENTES  Não possui ou 

até 10% possuem 3º grau 

93,4  70% têm ou 

estão fazendo 

48 

LÍNGUA ESTRANGEIRA Nunca curso língua estrangeira 77,7 Mais de 4 semestres 50 

 

INFORMAÇÃO 

 

TV 40,8 TV 20 

Jornal 26,9 Jornal 13 

Revista 1 10  

VIAGEM AO EXTERIOR Nunca estive 95,3 Já estiveram 64,1 

RENDA Até 5 salários mínimos 66,8 Acima de 5 salários 78,7 

MOTIVAÇÃO PARA 

EMPREENDER 

Oportunidade  76,3 Necessidade 18,1 
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Além de algumas diferenças, assinalamos algumas semelhanças e aproximação entre 

os dois perfis, em determinados quesitos. Apresentamos, na tabela abaixo, alguns destaques:  

 

 Comunidade (%) % Fora da 

comunidade 

% 

CASA PRÓPRIA Tem casa própria 91,9 Própria, 

cedida ou 

financiada 

80,6 

EXPECTATIVA 

EM RELAÇÃO AOS 

ESTUDOS 

Que concluísse 

o 3º grau 

71,6 Concluísse 3º 

ou 4º grau 

77,4 

MEIO DE TRANSPORTE 

PARA A ESCOLA 

Transporte Público 63,0 Transporte 

Público 

48,0 

INFORMAÇÃO Redes sociais  16,3 Redes sociais 17 

AUTOCONSIDERAÇÃO 

SOBRE O SUCESSO 

Parcialmente 45,0 Parcialmente 56,1 

Quadro 13 - Semelhanças observadas na amostra – fonte autor 
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5.2 Mensuração dos constructos 

O objetivo desta etapa do trabalho foi primeiramente o de mensurar as variáveis 

dependentes, ou seja, as CCEs. Posteriormente estas variáveis foram relacionadas com as 

variáveis independentes de Capital Cultural, divididas em 4 blocos:  Perfil Socioeconômico, 

Nível Educacional Familiar, Acesso à informação e às práticas cultuais e o Processo de 

Internacionalização (BRANDÃO et al., 1995). 

A tabela Combined Loadings and Cross Loadings analisa se há correlação entre os 

indicadores e os fatores extraídos, utilizando para tal análise fatorial.  Esta correlação é 

chamada de cargas fatoriais (combined loadings) e os valores das cargas permitem averiguar 

se os indicadores que fazem parte de um mesmo construto – mesmos que teoricamente - se 

comportam de maneira semelhante empiricamente. A recomendação é que os indicadores 

apresentem correlações altas com o fator ao qual foram teoricamente alocados e apresentem 

correlações baixas com os demais fatores extraídos. Esta tabela é comumente utilizada para 

verificar a validade convergente do instrumento de mensuração (KOCK, 2012).  

Baseado nestes propósitos, apresentaremos a seguir a tabela 3 – Combined Loadings 

and Cross Loadings – Mensuração inicial que apresenta as cargas fatoriais de cada CCE. 

Hair et al. (2010) argumentam que, para uma aceitável validade convergente, os 

valores-p associados com as cargas devem ser menores do que o nível de significância de 5% 

e as cargas devem ser maiores ou iguais a 0,5. Com base nesse critério, os número 4, 6, 18, 26 

e 30 foram excluídos da análise, resultando na seguinte estrutura: 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 3 - Combined Loadings and Cross Loadings – Mensuração inicial – fonte:autor

 

Busca de 

Oportunidades  
Persistência Comprometimento  

Exigência 

de 

Qualidade 

e 

Eficiência 

Correr 

Riscos 

Calculados 

Estabelecimentos 

de Metas 

Busca de 

Informações 

Planejamento e 

monitoramento 

sistêmico 

Persuasão 
Independência e 

autoconfiança 
SE P value 

q0028_0001 0,48 -0,04 0,19 0,11 -0,27 0,23 -0,12 -0,05 0,15 -0,03 0,26 0,03 

q0028_0003 0,61 0,37 -0,13 -0,04 0,28 -0,04 0,04 -0,28 -0,10 -0,03 0,47 0,10 

q0028_0016 0,77 -0,26 -0,01 -0,04 -0,05 -0,11 0,04 0,25 -0,02 0,05 0,46 0,05 

q0028_0002 0,16 0,69 -0,02 0,19 0,03 0,17 0,00 0,06 0,05 0,10 0,31 0,01 

q0028_0006 0,21 0,24 0,04 -0,15 0,37 -0,07 -0,03 -0,16 0,07 -0,24 0,63 0,35 

q0028_0017 -0,23 0,69 0,01 -0,14 -0,15 -0,14 0,01 0,00 -0,07 -0,02 0,84 0,21 

q0028_0004 0,14 0,20 0,03 0,23 -0,15 0,01 0,00 0,17 -0,06 0,22 0,48 0,48 

q0028_0009 0,02 -0,19 0,75 -0,17 -0,21 0,05 -0,05 0,19 0,15 -0,18 1,15 0,26 

q0028_0019 -0,03 0,18 0,76 0,16 0,22 -0,05 0,05 -0,19 -0,14 0,17 1,01 0,23 

q0028_0005 0,06 0,07 -0,13 0,76 0,11 -0,01 -0,04 -0,18 -0,12 0,16 0,08 <0.001 

q0028_0012 0,00 0,05 0,22 0,67 -0,01 -0,16 0,06 0,10 -0,05 -0,06 0,11 <0.001 

q0028_0020 -0,08 -0,15 -0,09 0,56 -0,14 0,21 -0,01 0,12 0,21 -0,14 0,20 0,00 

q0028_0007 -0,02 -0,04 0,26 0,05 0,66 0,16 0,07 0,19 0,01 0,03 0,15 <0.001 

q0028_0015 0,07 0,08 -0,07 0,03 0,73 -0,20 0,03 -0,17 -0,15 0,14 0,17 <0.001 

q0028_0022 -0,09 -0,06 -0,24 -0,10 0,50 0,08 -0,14 0,00 0,21 -0,23 0,31 0,05 

q0028_0008 -0,04 -0,02 0,02 0,01 0,04 0,77 0,08 0,01 0,08 -0,17 0,18 <0.001 

q0028_0018 -0,03 -0,07 -0,29 0,05 0,25 0,20 -0,13 -0,14 -0,23 0,22 0,35 0,28 

q0028_0023 0,05 0,04 0,06 -0,02 -0,11 0,76 -0,04 0,02 -0,02 0,11 0,20 <0.001 

q0028_0010 -0,02 0,01 -0,08 0,00 0,02 0,08 0,79 0,01 0,05 -0,13 0,18 <0.001 

q0028_0021 0,23 0,05 0,37 -0,08 0,04 -0,09 0,61 0,18 -0,08 -0,04 0,19 <0.001 

q0028_0025 -0,22 -0,07 -0,29 0,09 -0,06 -0,01 0,56 -0,21 0,01 0,23 0,21 0,00 

q0028_0011 0,00 0,15 -0,26 -0,02 0,01 0,18 0,15 0,73 0,03 -0,09 0,31 0,01 

q0028_0024 0,02 -0,15 0,24 0,04 -0,02 -0,13 -0,13 0,77 -0,02 0,09 0,54 0,08 

q0028_0026 -0,15 0,06 0,15 -0,13 0,17 -0,36 -0,11 0,07 -0,08 0,03 0,53 0,45 

q0028_0013 -0,08 -0,07 -0,14 0,01 -0,06 0,18 -0,18 0,28 0,66 -0,09 0,14 <0.001 

q0028_0027 0,11 0,23 -0,19 0,07 0,24 -0,18 0,10 -0,48 0,49 0,15 0,17 0,00 

q0028_0028 0,00 -0,09 0,24 -0,05 -0,10 -0,04 0,10 0,07 0,77 -0,02 0,08 <0.001 

q0028_0014 0,17 -0,14 0,09 0,14 -0,12 0,07 -0,31 0,20 0,08 0,77 0,20 <0.001 

q0028_0029 -0,17 0,14 -0,09 -0,14 0,12 -0,07 0,31 -0,20 -0,08 0,77 0,22 <0.001 

q0028_0030 0,30 0,15 -0,09 -0,27 0,20 -0,17 0,15 -0,08 0,19 0,00 0,36 0,50 



 

 

As justificativas descritas a seguir podem explicar a exclusão dos indicadores 4, 6, 18, 

26 e 30:  

Indicador 4 removido do Fator Comprometimento  

q0028_0004 

Procuro terminar o meu trabalho a tempo e manter-me fiel às promessas que faço, 

mesmo que isto implique em fazer o trabalho de outras pessoas para cumprir o que foi 

prometido. 

 

Como a pergunta está muito grande e existem numa mesma questão perguntas 

sobrepostas, podendo haver uma resposta positiva para uma afirmação e negativa para outra, 

acredita-se que tal tenha sido o principal motivo deste indicador ter uma baixa correlação com 

este fator. 

 

Indicador 6 removido do Fator Persistência 

q0028_0006 Se as coisas começam a ficar difíceis, prefiro desistir para não perder tempo. 

 

Pelo extremismo da afirmação, pode ter ocorrido, neste caso, uma indução à resposta 

“nunca” na escala likert, ocasionando assim uma baixa correlação entre o indicador e o fator 

Persistência. 

 

Indicador 18 removido do Fator Estabelecimento de Metas 

q0028_0018 Procuro viver um dia de cada vez e realizo as coisas que vão aparecendo no caminho. 

 

Mais uma vez há duas afirmativas na mesma pergunta, podendo haver uma resposta 

positiva para uma afirmação e negativa para outra, acredita-se que tal tenha sido o  principal 

motivo deste indicador ter uma baixa correlação com este o fator. 

 

Indicador 26 removido do Fator Planejamento e Monitoramente Sistemático 

q0028_0026 Conto com um plano claro de vida em longo prazo. 

 

Neste caso, a busca da justificativa da baixa correlação entre este indicador e o fator 

Planejamento e Monitoramento Sistemático, pode ser vinculada à ambiguidade na afirmativa. 

Pode-se entender tanto que o plano é em si para longo prazo, como ter o entendimento de que 

se afirma ter um plano de vida para ser pensado futuramente, ou seja, no longo prazo.  
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Indicador 30 removido do Fator Independência e Autoconfiança  

q0028_0030 Deixo de fazer o que gosto para agradar os outros. 

 

Sabendo que vivemos em sociedade, logo, conciliar a vontade própria com as vontades 

alheias é um exercício constante. Possivelmente, as máximas de “sempre” e “nunca” 

prejudicaram a consistência das respostas. Acredita-se que isso tenha ocasionado a baixa 

correlação entre este indicador e o fator Independência e Autoconfiança.  

Assim, um novo modelo de mensuração foi estimado, após a exclusão dos indicadores 

supracitados, o que resultou numa aceitável validade convergente dos constructos, conforme 

apresentado na Tabela 3.  



 

 

Tabela 4 - Combined Loadings and Cross Loadings – Mensuração final – fonte: autor

 

Busca de 

Oportunidad

es  

Persistência Comprometimento  

Exigência 

de 

Qualidade 

e 

Eficiência 

Correr 

Riscos 

Calculados 

Estabelecimentgos 

de Metas 

Busca de 

Informações 

Planejamento e 

monitoramento 

sistêmico 

Pesuasão 
Independência e 

autoconfiança 
SE P value 

q0028_0001 0,48 0,06 0,18 0,09 -0,25 0,20 -0,13 -0,03 0,15 -0,06 0,26 0,03 

q0028_0003 0,61 0,31 -0,13 -0,03 0,29 -0,05 0,05 -0,29 -0,08 -0,03 0,47 0,10 

q0028_0016 0,77 -0,28 -0,01 -0,03 -0,08 -0,09 0,04 0,25 -0,03 0,06 0,46 0,05 

q0028_0002 0,21 0,71 -0,01 0,15 0,11 0,12 0,00 0,04 0,07 0,05 0,30 0,01 

q0028_0017 -0,21 0,71 0,01 -0,15 -0,11 -0,12 0,00 -0,04 -0,07 -0,05 0,95 0,23 

q0028_0009 0,01 -0,15 0,76 -0,17 -0,21 0,09 -0,06 0,18 0,12 -0,18 0,11 <0.001 

q0028_0019 -0,01 0,15 0,76 0,17 0,21 -0,09 0,06 -0,18 -0,12 0,18 0,09 <0.001 

q0028_0005 0,07 0,08 -0,13 0,76 0,12 -0,03 -0,04 -0,18 -0,11 0,15 0,08 <0.001 

q0028_0012 0,00 0,12 0,22 0,67 0,01 -0,13 0,03 0,11 -0,06 -0,08 0,11 <0.001 

q0028_0020 -0,10 -0,25 -0,09 0,56 -0,17 0,19 0,02 0,10 0,22 -0,11 0,20 0,00 

q0028_0007 -0,03 -0,05 0,24 0,07 0,66 0,19 0,06 0,18 -0,02 0,05 0,15 <0.001 

q0028_0015 0,09 0,08 -0,05 0,02 0,73 -0,24 0,04 -0,15 -0,12 0,11 0,17 <0.001 

q0028_0022 -0,08 -0,06 -0,24 -0,12 0,50 0,10 -0,14 -0,02 0,21 -0,23 0,31 0,05 

q0028_0008 -0,05 -0,03 -0,02 0,02 0,07 0,78 0,06 0,00 0,05 -0,14 0,12 <0.001 

q0028_0023 0,05 0,03 0,02 -0,02 -0,07 0,78 -0,06 0,00 -0,05 0,14 0,10 <0.001 

q0028_0010 0,00 0,01 -0,08 -0,01 0,03 0,06 0,79 0,01 0,06 -0,13 0,18 <0.001 

q0028_0021 0,21 0,04 0,37 -0,07 0,04 -0,06 0,61 0,18 -0,10 -0,02 0,19 <0.001 

q0028_0025 -0,22 -0,06 -0,29 0,10 -0,08 -0,01 0,56 -0,22 0,02 0,21 0,21 0,00 

q0028_0011 0,00 0,14 -0,26 -0,04 0,04 0,14 0,14 0,76 0,03 -0,09 0,18 <0.001 

q0028_0024 0,00 -0,14 0,26 0,04 -0,04 -0,14 -0,14 0,76 -0,03 0,09 0,24 <0.001 

q0028_0013 -0,05 -0,02 -0,13 -0,01 -0,05 0,14 -0,16 0,26 0,66 -0,13 0,14 <0.001 

q0028_0027 0,11 0,18 -0,18 0,08 0,24 -0,19 0,10 -0,48 0,49 0,15 0,17 0,00 

q0028_0028 -0,03 -0,10 0,23 -0,04 -0,11 0,00 0,07 0,08 0,77 0,01 0,08 <0.001 

q0028_0014 0,17 -0,11 0,09 0,13 -0,13 0,08 -0,30 0,19 0,07 0,77 0,16 <0.001 

q0028_0029 -0,17 0,11 -0,09 -0,13 0,13 -0,08 0,30 -0,19 -0,07 0,77 0,12 <0.001 



 

 

 

A matriz de correlações entre as variáveis latentes foi utilizada para avaliar a validade 

discriminante do instrumento de mensuração. Um instrumento de medida pode ser 

considerado de boa validade discriminante se todas as perguntas do questionário forem 

respondidas de acordo com seu real significado. Para isto ocorrer, os respondentes precisam 

associar as perguntas às suas respectivas variáveis latentes (KOCK, 2012). 

Para se avaliar a validade discriminante, o critério frequentemente usado é o de 

comparar a raiz quadrada da variância média extraída (AVE), com as correlações entre as 

variáveis latentes. Como resultado, a raiz quadrada da AVE deve ser maior do que qualquer 

correlação envolvendo a variável latente analisada (FORNELL; LARCKER, 1981). 

Seguindo essa lógica, o instrumento de mensuração apresentou boa validade 

discriminante, o que pode ser constatado na tabela abaixo: 



 

 

Tabela 5 – Modelo estrutural – fonte: autor

 

  

Busca de 

Oportunidades  
Persistência Comprometimento  

Exigência de 

Qualidade e 

Eficiência 

Correr Riscos 

Calculados 

  

VIF β f ² β f ² β f ² β f ² β f ² 

PERFIL SÓCIOECONÔMICO 

Idade 1,885 -0,001 0,000 -0,027 0,001 0,005 0,00 0,021 0,00 -0,035 0,001 

Gênero 1,269 0,113 0,006 -0,111 0,006 -0,059 0,00 0,010 0,00 0,064 0,001 

Solteiro 2,728 -0,094 0,004 0,057 0,002 -0,179** 0,03 -0,010 0,00 -0,098 0,000 

Casado 2,187 -0,071 0,001 0,086 0,003 -0,025 0,00 0,100 0,00 -0,122* 0,009 

Nível Superior 5,069 -0,302 0,021 0,152 0,038 0,274*** 0,03 -0,135* 0,04 -0,218* 0,008 

Segundo grau 2,867 -0,296* 0,001 0,240 0,079 0,336 0,06 -0,023 0,01 -0,128 0,004 

Renda 2,569 0,070 0,003 0,229 0,032 -0,021 0,00 -0,047 0,02 -0,043 0,002 

Comunidade 3,220 -0,005 0,001 0,288** 0,115 0,070 0,01 0,366*** 0,21 -0,026 0,000 

Pós-graduação 5,350 -0,259* 0,026 0,135 0,025 0,360 0,00 -0,194** 0,07 -0,174 0,007 

ACESSOS A BENS CULTURAIS 

Nº de Livros 2,642 0,066 0,005 0,092 0,024 -0,039 0,00 -0,014 0,00 0,036 0,000 

Nº de Museus 1,874 -0,066 0,001 -0,009 0,002 0,085 0,01 0,035 0,01 -0,183** 0,016 

Nº de Cinemas 2,051 -0,015 0,001 -0,036 0,004 -0,059 0,00 -0,148*** 0,02 0,094 0,004 

Nº de Shows 1,671 -0,025 0,002 0,076 0,019 0,013 0,00 -0,097* 0,03 0,068 0,004 

MOTIVAÇÃO PARA 

EMPREENDER 

Oportunidade 1,900 0,149* 0,003 -0,028 0,005 -0,128** 0,02 0,013 0,00 -0,026 0,000 

Vocação 1,500 0,034 0,000 0,017 0,000 0,015 0,00 0,000 0,00 -0,055 0,001 

Necessidade 2,249 0,039 0,002 0,081 0,020 0,080 0,01 0,118* 0,04 -0,138** 0,010 

GRAU DE EDUCAÇÃO 

FAMILIAR 

Pai_3º grau 2,949 0,001 0,000 0,031 0,006 0,040 0,00 0,042 0,01 0,091 0,003 

Pai_2º grau 1,800 -0,056 0,001 -0,061 0,002 0,051 0,00 0,042 0,00 0,052 0,003 

Mãe_3º grau 2,335 -0,064 0,011 -0,075 0,015 -0,053 0,00 -0,018 0,00 -0,164** 0,017 

Mãe_2º grau 1,777 0,048 0,003 -0,039 0,002 0,013 0,00 -0,005 0,00 -0,072 0,002 

Parentes_Quase todos 

sem 3º grau 
6,280 0,104 0,005 0,084 0,021 0,279*** 0,06 0,099 0,04 -0,199* 0,034 

Parentes_poucos com 

3º grau 
4,834 0,372* 0,093 0,048 0,006 -0,077 0,01 -0,024 0,00 0,124 0,027 

Parentes_Quase todos 

com 3º grau 
2,039 0,106 0,003 -0,058 0,013 0,054 0,00 -0,128* 0,04 0,061 0,002 

NÍVEIS DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

Estudou línguas 1,978 -0,138* 0,000 0,023 0,005 0,062 0,01 0,012 0,00 -0,088 0,003 

Viajou p/ exterior 2,800 0,049 0,006 0,104 0,032 -0,030 0,00 0,024 0,01 0,042 0,002 

 
R-quadrado 0,165 0,252 0,19 0,414 0,138 

 

* p<10% 

 

** p<5% ***p<1%  

      



 

 

   

Estabelecimentos 

de Metas 

Busca de 

Informações 

Planejamento e 

monitoramento 

sistêmico 

Persuasão 
Independência e 

autoconfiança 

  

VIF β f ² β f ² β f ² β f ² β f ² 

PERFIL SÓCIOECONÔMICO 

Idade 1,885 0,027 0,002 0,056 0,009 -0,057 0,004 -0,103 0,001 -0,024 0,001 

Gênero 1,269 0,102** 0,004 0,006 0,000 -0,056 0,002 0,044 0,000 -0,167*** 0,014 

Solteiro 2,728 -0,039 0,000 -0,007 0,001 -0,085 0,010 -0,059 0,004 0,072 0,002 

Casado 2,187 -0,075 0,005 0,044 0,002 0,057 0,005 -0,149** 0,018 0,103* 0,000 

Nível Superior 5,069 -0,024 0,000 -0,075 0,013 -0,021 0,002 0,058 0,002 0,043 0,012 

Segundo grau 2,867 -0,033 0,001 -0,036 0,005 0,010 0,001 -0,093 0,007 -0,012 0,003 

Renda 2,569 0,018 0,000 0,166** 0,002 0,115 0,003 0,063 0,001 0,1* 0,021 

Comunidade 3,220 0,243*** 0,024 0,315*** 0,096 0,266*** 0,051 0,21** 0,005 0,351*** 0,165 

Pós-graduação 5,350 0,041 0,001 -0,036 0,003 0,026 0,001 0,025 0,001 0,168* 0,024 

ACESSOS A BENS CULTURAIS 

Nº de Livros 2,642 -0,082 0,005 -0,015 0,001 0,018 0,001 0,137* 0,000 0,107 0,033 

Nº de Museus 1,874 -0,109* 0,011 -0,135** 0,000 -0,094 0,002 -0,221 0,037 0,075 0,019 

Nº de Cinemas 2,051 0,017 0,001 -0,105 0,002 -0,094 0,004 0,025 0,001 -0,079 0,012 

Nº de Shows 1,671 -0,029 0,000 0,028 0,004 0,085 0,009 0,056 0,001 0,149** 0,049 

MOTIVAÇÃO PARA 

EMPREENDER 

Oportunidade 1,900 0,065 0,003 0,028 0,003 0,082 0,001 0,025 0,001 0,121** 0,007 

Vocação 1,500 -0,077 0,007 0,052 0,001 0,058 0,000 -0,052 0,002 -0,029 0,004 

Necessidade 2,249 0,013 0,001 0,098 0,018 0,072 0,006 0,027 0,001 0,089 0,019 

GRAU DE EDUCAÇÃO 

FAMILIAR 

Pai_3º grau 2,949 -0,022 0,002 -0,022 0,004 -0,067 0,007 0,101 0,003 -0,005 0,001 

Pai_2º grau 1,800 -0,083 0,002 -0,002 0,000 -0,060 0,002 -0,003 0,000 -0,011 0,001 

Mãe_3º grau 2,335 -0,041 0,004 -0,053 0,008 -0,040 0,004 -0,179** 0,002 -0,012 0,003 

Mãe_2º grau 1,777 0,010 0,001 -0,014 0,000 0,051 0,002 -0,151*** 0,004 0,156*** 0,013 

Parentes_Quase todos sem 3º grau 6,280 0,091 0,009 0,001 0,000 -0,019 0,002 -0,267 0,032 0,091 0,028 

Parentes_poucos com 3º grau 4,834 0,306*** 0,055 -0,062 0,004 -0,108 0,000 0,000 0,000 0,039 0,004 

Parentes_Quase todos com 3º grau 2,039 0,189** 0,011 -0,083 0,015 -0,073 0,009 -0,146** 0,014 -0,045 0,012 

NÍVEIS DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

Estudou línguas 1,978 -0,033 0,001 0,019 0,002 0,005 0,000 -0,097* 0,009 0,122* 0,036 

Viajou p/ exterior 2,800 -0,092 0,000 0,083 0,013 -0,015 0,001 0,030 0,001 0,037 0,011 

 

R-quadrado 0,121 0,175 0,11 0,136 0,331 

 

* p<10% 

 

** p<5% 

 

***p<1% 

      
Tabela 5 – Modelo estrutural – fonte: autor – continuação 



 

 

 

Concluídas as análises de validade convergente e discriminante dos construtos do 

instrumento de mensuração, faremos a análise de confiabilidade dos constructos. É importante 

que diferentes respondentes compreendam da mesma forma os indicadores associados a cada 

variável latente para que um instrumento de mensuração apresente uma confiabilidade 

aceitável (KOCK, 2012). A análise de confiabilidade dos constructos foi baseada nos valores 

de composite reliability que precisam estar ambos acima de 0,7 para confirmar a 

confiabilidade das variáveis latentes mensuradas. 

 

 

  BO Persist Compro Exigenc Riscos Metas Informa Planeja Pesuasa Indepen 

BO 0.630 -0.089 -0.281 0.208 0.348 0.335 0.166 0.171 0.154 0.101 

Persist -0.089 0.712 0.230 0.285 -0.115 -0.054 0.125 0.138 0.003 0.311 

Compro -0.281 0.230 0.757 0.173 -0.437 -0.189 0.070 0.137 -0.240 0.131 

Exigenc 0.208 0.285 0.173 0.667 0.021 0.122 0.337 0.326 0.023 0.484 

Riscos 0.348 -0.115 -0.437 0.021 0.635 0.258 -0.023 -0.006 0.223 0.001 

Metas 0.335 -0.054 -0.189 0.122 0.258 0.778 0.250 0.205 0.213 0.116 

Informa 0.166 0.125 0.070 0.337 -0.023 0.250 0.661 0.447 0.083 0.286 

Planeja 0.171 0.138 0.137 0.326 -0.006 0.205 0.447 0.755 0.032 0.186 

Pesuasa 0.154 0.003 -0.240 0.023 0.223 0.213 0.083 0.032 0.647 0.164 

Indepen 0.101 0.311 0.131 0.484 0.001 0.116 0.286 0.186 0.164 0.765 

Tabela – 6 - Matriz de correlação das variáveis latentes 

Na tabela abaixo, é possível verificar o nível de confiabilidade das variáveis latentes 

utilizadas no instrumento de mensuração. 

 

Coeficientes BO Persist Comprom Exigenc Riscos Metas Informa Planeja Pesuasa Indepen 

Composite reliability  0.655 0.672 0.729 0.703 0.664 0.755 0.695 0.726 0.676 0.738 

Average variances 

extracted  0.397 0.506 0.574 0.445 0.403 0.606 0.437 0.570 0.419 0.585 

Tabela 7 – Coeficientes das variáveis latentes – fonte: autor 

Observando os valores de Composite reliability, as análises realizadas nos constructos 

foram consideradas com validade para testar as relações que serão rodadas no modelo 

estrutural desta pesquisa. Apesar dos valores de Composite reliability serem inferiores em 

Busca de Oportunidades e Informações (0,655), Persistência (0,672), Correr Riscos 

Calculados (0,664), Busca de Informações (0,695) e Persuasão e Redes de contatos (0,676), 
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os valores se aproximaram em pelo menos 93,5% do grau de confiabilidade proposto por 

Kock (2012), sendo assim considerados confiáveis para esta investigação. 



 

 

 

5.3 Análise dos Resultados do Modelo Estrutural  

Neste trabalho a escolha para testar as hipóteses teve por objetivo explicar a variância em 

cada uma das CCEs a partir de 15 variáveis independentes, onde 13 são qualitativas (Perfil 

Socioeconômico, Nível Educacional Familiar, Acesso à informação e às práticas cultuais e o 

Processo de Internacionalização) e 2 quantitativas (idade e renda). As variáveis qualitativas 

foram representadas no modelo por variáveis dummy. A inclusão dessas variáveis permite levar 

em consideração especificidades do Capital Cultural que se relacionam com o desenvolvimento 

das CCEs.  

 

Esferas  Pergunta do questionário Codificação 

PERFIL SOCIOECONÔMICO 

Gênero 
Indivíduo do gênero masculino=1; 0 

caso contrário 

Estado Civil 
Indivíduo casado ou mora com 

companheiro(a) =1; 0 caso contrário 

Você mora ou morou em "Comunidade" 

(conjuntos habitacionais/favelas/comunidades 

carentes)? 

Mora na comunidade; 0 caso contrário 

SEU grau de escolaridade 3 e 4º graus 1; 0 demais 

Quando você iniciou seus estudos, na sua opinião, 

qual era a expectativa de seus pais com respeito ao 

prosseguimento de seus estudos? 

3 e 4º graus 1; 0 demais 

ACESSOS A BENS 

CULTURAIS 

Quantos livros, aproximadamente, você lê por ano? 
Leu pelo menos algum = 1; não leu 

nenhum= 0 

Com que frequência, aproximadamente, você vai a 

museus e/ou Centros Culturais anualmente? 
Foi alguma vez = 1; não leu nenhum= 0 

Com que frequência média você vai ao cinema por 

mês? 
Foi alguma vez = 1; não leu nenhum= 0 

Com que frequência você vai ao teatro e/ou shows 

musicais ao mês? 
Foi alguma vez = 1; não leu nenhum= 0 

GRAU DE EDUCAÇÃO 

FAMILIAR 

Grau de escolaridade do seu Pai: 3 e 4º graus 1; 0 demais 

Grau de escolaridade da sua MÃE: 3 e 4º graus 1; 0 demais 

Sobre o grau de escolaridade de seus parentes mais 

próximos com 18 anos, ou mais (irmãos, primos e 

tios): 

Quase todos 1 ; demais 

NÍVEIS DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

Você frequentou fora da escola algum curso de 

língua estrangeira? 
Sim =1 ; 0 caso contrário 

Quais as opções refletem melhor a sua frequência 

de viagens no exterior? 

Viajou pelo menos 1 vez = 1; 0 caso 

contrário 

MOTIVAÇÃO PARA 

EMPREENDER 
Oportunidade  1; 0 demais 

Quadro 14 – Codificação das variáveis utilizadas no modelo – fonte:autor 
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Antes de avaliar a significância estatística dos coeficientes estimados é necessário 

verificar se os modelos não apresentam indícios de multicolinearidade, ou seja, uma alta 

correlação entre as variáveis independentes. A presença de multicolinearidade pode alterar 

significativamente os coeficientes estimados e os resultados dos testes de hipótese (HAIR; 

ANDERSON, 2010).  

Segundo Hair et al. (2010), variáveis que apresentam VIF (Variance Inflation Factor) 

acima de dez são consideradas inaceitáveis no modelo. Os resultados dos modelos desta pesquisa 

indicam que não existem indícios de multicolinearidade, uma vez que nenhum dos valores do 

VIF ultrapassou o valor dez (Tabela 6), apresentando seu valor máximo de VIF (6,28) na variável 

referente a ter quase todos os parentes sem 3º grau, dentro do bloco ligado ao grau de educação 

familiar.   

Diante destes resultados, podemos avaliar as hipóteses como maior grau de 

confiabilidade, uma vez que as relações não estão sendo distorcidas pela multicolinearidade. O 

ajuste global dos modelos estimados foi avaliado por meio do R
2
, o qual representa o percentual 

da variabilidade da variável dependente explicada pela variabilidade das variáveis independentes 

incluídas no modelo. Entre as 10 CCEs, os R
2 

apresentaram valores bem distintos em cada uma 

das características do comportamento empreendedor analisadas.  Em seus extremos, o modelo 

apresentou um R
2
 de apenas 11,0% para Planejamento e Monitoramento Sistemático contra um 

R
2
 de 41,4% para Exigência de Qualidade e Eficiência.  

Esta diferença de 30,4 pontos percentuais é bem significante, uma vez que as variáveis 

independentes foram as mesmas.  O resultado é instigante, pois mostrou que as variáveis 

indicadas pela teoria, proxies do Capital Cultural, apresentaram níveis de significância bem 

diferentes para explicar comportamentos empreendedores.   Entretanto, é necessário avaliar a 

significância estatística dessas variáveis a fim de identificar quais delas são responsáveis pelo R
2  

obtido. Essa identificação é feita no momento do teste das hipóteses. 

A Hipótese 1 previu que o Capital Cultural influenciasse na Busca de Oportunidades. 

Conforme Tabela 5, há indícios que esta hipótese pode ser suportada. Apresenta betas 

significantes para apenas 5 variáveis independentes. As variáveis independentes que 

apresentaram estes resultados foram: estudar até o 2º grau (b=0,296, valor-p=0,075), não ter 

estudado línguas (b=0,138, valor-p=0,087), empreende por oportunidade (b=0,149, valor-

p=0,069), ter poucos parentes com nível superior (b=0,372, valor-p=0,066) e possuir pós-

graduação (b=0,259, valor-p=0,099).  
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Já para a Hipótese 2, que previa que o Capital Cultural influenciasse na Persistência, há 

indícios de que esta pode ser considerada rejeitada. Apenas uma única variável se mostrou 

relevante: morar/ou ter morado em comunidade carente (b=0,288, valor-p=0,026).  

A Hipótese 3 que previa que o Capital Cultural influenciasse no Comprometimento 

também pode ser interpretada como rejeitada por apresentarem apenas 4 fatores significantes. Os 

valores significantes foram ser solteiro (b=0,179, valor-p=0,019), ter nível superior (b=0,274, 

valor-p=0,066), empreender por motivação (b=0,128 valor-p=0,026) e ter parentes sem nível 

superior (b=0,279, valor-p=0,003).  

Já a Hipótese 4, que pretende testar o efeito do Capital Cultural na CCE Exigência de 

Qualidade e Eficiência foi interpretada como confirmada. Desta vez 6 variáveis independentes 

foram significantes: ter nível superior (b=0,135, valor-p=0,050), ir ao cinema (b=0,148, valor-

p=0,005), ir a shows (b=0,097, valor-p=0,056), empreender por necessidade (b=0,118, valor-

p=0,081), ter a maioria dos parentes com nível superior (b=0,128, valor-p=0,051) ter pós-

graduação (b=0,194, valor-p=0,034). 

A Hipótese 5 (influência do Capital Cultural no Estabelecimento de Metas) , também foi 

interpreta como confirmada, pela significância de 5 variáveis: ser homem (b=0,102, valor-

p=0,048), ir a museus/centros culturais (b=0,148, valor-p=0,005), morar/ter morado em 

comunidades carentes (b=0,243, valor-p=0,008), ter poucos parentes com nível superior 

(b=0,306, valor-p=0,006), ter a maioria dos parentes com nível superior (b=0,189, valor-p=0,012)  

A Hipótese 6, que pretende testar o efeito do Capital Cultural na CCE Correr Riscos 

Calculados também foi interpretada como suportada. Assim como a hipótese 4, apresentou  6 

variáveis independentes como significantes: ter nível superior (b=0,122, valor-p=0,079), ter 

somente o segundo grau (b=0,218, valor-p=0,062),  ir a museus/centros culturais (b=0,183, valor-

p=0,011) cinema (b=0,148, valor-p=0,005), empreender por necessidade (b=0,138, valor-

p=0,049), ter a mãe com 3º grau (b=0,164, valor-p=0,030), ter a maioria dos parentes sem nível 

superior (b=0,199, valor-p=0,098).  

A Hipótese 7 foi interpretada como rejeitada, por apresentar apenas 3 variáveis 

significantes. Esta hipótese previa a influência do Capital Cultural na Busca de Informações. As 

variáveis significantes foram renda, ir a museus/centros culturais e morar em comunidades, 

apresentando os seguintes resultados respectivamente: (b=0,166, valor-p=0,015; b=0,135, valor-

p=0,021; b=0,315, valor-p=0,002).  

A Hipótese 8 (influência do Capital Cultural no Planejamento e Monitoramento 

Sistemático) também foi considerada rejeitada. Assim como a H2, H8 apresentou apenas 1 

variável significante: morar/ter morado em comunidade (b=0,266, valor-p=0,008).  
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A Hipótese 9 foi considerada confirmada, uma vez que 8 variáveis de Capital Cultural 

foram significantes para a CCE Persuasão e Rede de Contatos: ter nível superior (b=0,149, valor-

p=0,020), ter estudado línguas (b=0,097, valor-p=0,091), ler livros (b=0,137, valor-p=0,066), 

morar/ter morado em comunidade carente (b=0,210, valor-p=0,020), ter mãe com 3º grau 

(b=0,179, valor-p=0,011), ter mãe com 2º grau (b=0,151, valor-p=0,009), ter a maioria dos 

parentes sem nível superior (b=0,267, valor-p=0,010) e  ter a maioria dos parentes com nível 

superior (b=0,146, valor-p=0,027).   

Na mesma lógica, a Hipótese 10 também foi considerada confirmada, uma vez que 7 

variáveis de Capital Cultural foram significantes para a CCE Independência e Autoconfiança: ser 

homem  (b=0,167, valor-p=0,001), ser casado  (b=0,103, valor-p=0,078), renda  (b=0,100, valor-

p=0,087), estudar línguas  (b=0,122, valor-p=0,052), ter viajado para o exterior  (b=0,149, valor-

p=0,013), morar/ter morado em comunidade carente  (b=0,351, valor-p<0,001), ter mãe com 2º 

grau  (b=0,156, valor-p=0,007), ter pós-graduação  (b=0,168, valor-p=0,093). 

Além dos testes de hipótese, uma análise adicional proposta por Cohen (1977), 

recomenda a utilização do coeficiente ƒ-quadrado para medir o tamanho do efeito do coeficiente 

estimado b. Esse valor indica o valor absoluto da contribuição individual da variável para o 

coeficiente R-quadrado (Kock, 2012). Cohen (1977) defende que para o efeito ser considerado 

grande em termos práticos, não somente em termos estatísticos, o f-quadrado deve ser igual ou 

superior a 0,35. O efeito será considerado médio, para f-quadrado entre 0,15 e 0,35, e pequeno, 

para valores entre 0,02 e 0,15. Valores menores que 0,02 sugerem que os efeitos da variável 

independente na variável dependente são muito fracos para serem considerados relevantes do 

ponto de vista prático, mesmo quando existe significância estatística (KOCK, 2012).  

Com base no critério acima exposto, pode-se constatar que embora algumas apresentem 

significância estatística, o efeito destas na explicação dos comportamentos empreendedores,  na 

prática, é extremamente reduzido.   

Ao analisar o tamanho do efeito das variáveis que foram significantes na explicação dos 

10 Comportamentos Empreendedores, constata-se que todas as variáveis têm f-quadrado inferior 

a 10%, apresentando em todas as CCEs, inclusive, valores de f-quadrado inferiores a 0,02 em 

mais de uma variável. Ou seja, as variáveis adotadas como pertencentes ao Capital Cultural têm 

um efeito prático muito baixo nas CCEs.  

Baseados em diversas premissas estatísticas apresentadas ao longo do capítulo, foi 

utilizado um critério para o teste de hipótese baseado em observação. Em cada CCE, foram 

quantificadas as variáveis significativas e a partir daí determinou-se o seguinte critério:    
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Variáveis significantes em cada CCE 

Quantidade Hipótese 

0 a 4 Rejeita  

5 ou mais Suporta  

Quadro 15 - Critério para teste de hipótese - fonte: autor 

Assim, o resultado consolidado do teste das hipóteses pode ser visto de forma sintetizada 

no quadro a seguir: 

 Quadro 16 - Resumo do Resultado do Teste das Hipóteses 

C
ap

it
al

 C
u

lt
u

ra
l 

in
fl

u
en

ci
a 

Hipótese 

Observando os resultados, foi feita 

a  seguinte interpretação
15

:  

H0: Não existe uma relação linear positiva entre o Capital 

Cultural e o comportamento empreendedor 
Rejeitada  

(H1): Busca de Oportunidades  Suportada 

(H2): Persistência.  Rejeitada 

(H3): Comprometimento.  Rejeitada 

(H4): Exigência de Qualidade  e Eficiência Suportada 

(H5): Correr riscos Calculados Suportada 

(H6): Estabelecimento de Metas Suportada 

(H7): Busca de Informações.  Rejeitada 

(H8): Planejamento e Monitoramento Sistemático Rejeitada 

(H9): Persuasão e redes de contato   Suportada 

(H10): Independência e autoconfiança  Suportada 

Quadro 16 – Resumo do resultado do teste de hipótese – fonte: autor 

 

 

 

 

 

  

                                                 
15

 Não há indícios estatísticos que comprovem o suporte ou rejeição às hipóteses.  Utilizou-se para tal uma 

interpretação comparativa observando-se os resultados dos Betas e valores p de cada uma das CCEs ao serem 

inseridas as variáveis independentes de Capital Cultural.   
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5.4 Discussão dos resultados 

O objetivo principal de confirmar as teorias de Pierre Bourdieu acerca do Capital Cultural, 

tendo escolhido a estratificação de moradores de comunidades e não moradores de comunidades 

carentes do Rio de Janeiro, de acordo com os critérios explicados no item 4.2.1 e 4.2.2 foram 

cumpridos.  

Podemos considerar que o resultado foi alcançado, pois o modelo estrutural desenvolvido e 

os testes de hipóteses realizados nos permitiram encontrar algumas respostas aos problemas de 

pesquisa, mostrando que o Capital Cultural está, de alguma maneira, relacionado de forma 

positiva, com as 10 Características do Comportamento Empreendedor oriundas dos estudos de 

David McClelland, mesmo com grau de significância baixo.  

 Os resultados de campo confirmaram que algumas características formadoras do Capital 

Cultural tinham correlação com o contexto social dos entrevistados. A análise empírica  foi ao 

encontro das teorias sociológicas relacionando o contexto social à formação do Capital Cultural 

de um indivíduo. Foi revelado que as  regiões desfavoráveis econômica e socialmente, as favelas 

cariocas, concentraram indivíduos com índices de Capital Cultural menores do que os indivíduos 

de regiões fora destas comunidades, convergindo, assim, com abordagens de outros trabalhos 

(BRANDÃO et al., 1995; PINHEIRO, 2007; SILVA; SLVA, 2011). 

Nos trabalhos de Brandão (1995) sobre os hábitos culturais de estudantes de uma IAS na 

cidade do Rio de Janeiro, definiram-se os espaços da cidade da seguinte maneira:  

No Rio de Janeiro, a Zona Sul é a área residencial que possui os imóveis mais caros por 

m²), convivendo com o fenômeno das favelas, o que permite a coexistência geográfica 

com as camadas mais baixas da população. (BRANDÃO et al., 1995, p. 2) 

Um resultado não previsto pelo pesquisador foi o elevado índice de resposta referente a 

ter casa própria. Tido em outros estudos como uma importante variável para mensurar Capital 

Cultural, neste trabalho o resultado foi indiferente, uma vez que os moradores das comunidades, 

em praticamente sua unanimidade, afirmaram possuir casa própria, uma vez que não foi colocada 

a condição legal e documental da residência como critério de posse.  

Sobre a autovisão dos dois grupos, a percepção de possuir mais Capital Cultural foi 

confirmada entre o grupo fora das comunidades. Sendo 28,7% dos moradores de  comunidades se 

dizendo ter baixo Capital Cultural, 65,1% mediano e apenas 5,3% alto, contra 11,5% do grupo de 

fora das comunidades se dizendo ter baixo, 34,5% mediano e 44,6% alto.  

Já sobre a autopercepção de sucesso na atividade empresarial, os moradores da 

comunidade apresentaram percentuais mais elevados ao se verem tendo atingindo o sucesso 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
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empresarial: 45,5% dos empreendedores de dentro das comunidades se consideram serem 

empresários de sucesso, contra 31% dos não moradores. Sobre não se considerarem bem 

sucedidos, observaram-se, também, percentuais menores entre os empreendedores comunitários: 

9,5% contra 12,5%. Estes resultados vão contra as percepções de sucesso na literatura, quase 

sempre ligando o sucesso empresarial ao sucesso econômico (DRUCKER, 2008; DOLABELA, 

2004, 2008; SELA et al., 2006; DORNELAS, 2000, 2005, 2008).  O contraponto empírico está 

juntamente no fato do grupo que se disse mais realizado ter a renda significativamente inferior 

(66,8% ganham até 2 salários mínimo) ao grupo que se vê menos realizado (44,6% ganham 

acima de 10 salários mínimos).  

Sobre o grau de escolaridade observados na pesquisa de campo,  as teorias bourdieusianas 

se confirmaram. A escolaridade fora das comunidades foi de 82% contendo 3º e/ou 4º graus, 

enquanto que nas comunidades ficou em 92% o percentual de indivíduos com até 2º grau. Como 

expectativa de estudo dos pais, o grupo de fora da comunidade concentrou 21,9% de expectativa 

para 4º grau contra apenas 1,9% para a mesma titulação para os empresários oriundos das favelas 

cariocas. 

A escolaridade dos pais também confirmou que o capital institucionalizado é passado para 

a prole (BOURDIEU, 2011). Dentro das comunidades carentes, a escolaridade dos pais foi de 

59,7% (pai) e 70,6% (mãe) para nenhum ou 1º grau. Este grupo também apresentou taxas 

mínimas de pais com curso superior: apenas 0,9% (pai) e 1,4% (mãe). 

 Já entre os pais dos empreendedores de fora das comunidades, 40,0% dos pais e 25,8% 

das mães possuem 3º grau ou pós-graduação.  Confirmando os preceitos de hereditariedade do 

capital institucionalizado apresentados por Bourdieu (2011), os resultados de campo confirmaram 

que o grupo dos filhos de pais com maior escolaridade também apresentou percentuais mais 

elevado nas maiores titulações.  

Sobre a escolaridade dos parentes próximos, os resultados da pesquisa mostram uma 

substancial diferença. Fazendo uma ponte teórica, os resultados podem ser interpretados como a 

confirmação do habitus como sendo um sistema de disposições e princípios duráveis que pode 

funcionar como “estruturas estruturantes” (BOURDIEU , 2004, 2007a , 2007b,  2009). Ou seja, 

as mobilidades sociais são a exceção, permanecendo as elites em seu lugar original no topo da 

pirâmide social e a massa mantendo-se nas bases.  Para o autor, o habitus pressupõe um conjunto 

de princípios de visão e de gostos que orientam a escolha dos indivíduos e que os direciona a agir 

de determinadas maneiras. A exemplificação do comportamento por semelhança revelado nos 

resultados da pesquisa, está no grau de escolaridade de parentes próximos. Dentro da 

comunidade, 93,4% tem poucos ou nenhum parente com nível superior ou cursando. Já no grupo 
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de fora da comunidade, 76,7% tem entre os familiares mais próximos a maioria deles ou quase 

todos com 3º grau completos ou cursando.  

Sobre o tipo de escola em que cada grupo estudou majoritariamente, o campo mostra uma 

simetria com as teorias bourdieusianas acerca da elitização e do real papel da escola 

(WACQUANT, 2002; BOURDIEU, 2007a, 2007b, 2011; PONTES, 2013). Os resultados 

empíricos foram ao encontro das teorias de Pierre Bourdieu, mostrando uma elitização dos 

estudos e acesso à boa educação.  Entre os respondentes de dentro da comunidade, 85% 

estudaram majoritariamente em escola pública, tendo apenas 2% estudado integralmente em 

escola particular. Já o grupo de fora da comunidade apresentou um percentual de 43,2% 

estudando somente em escola particular.  

Ainda sobre a elitização da escola, os empresários comunitários tiveram um percentual de 

46,9 pontos que estudaram à noite integralmente ou a maior parte do tempo até o 2º grau. Já os 

empreendedores externos às comunidades carentes, 74,8% estudaram em período diurno, integral 

ou parcialmente. A diferença de turnos pode ter uma relação direta com o trabalho paralelo aos 

estudos durante o período escolar. Foi significante em ambos os grupos o percentual de 

empresários que  exerceu atividade profissional paralelamente à escola: 35% e 55% para 

empresários de fora e dentro das favelas, respectivamente. Porém, dos que trabalharam, o grupo 

de dentro da comunidade apresentou 63,7% trabalhando integralmente contra 28% de fora. 

Sobre os meios de comunicação que mantêm cada grupo informado, a maior relevância 

observada foi que no grupo de dentro da comunidade, o percentual dos respondentes que 

disseram obter informações nos veículos TV e Jornal foi superior aos empresários externos às 

favelas. Já o grupo de fora da comunidade apresentou grande superioridade no acesso às demais 

mídias como revista e portais de notícias. Já as redes sociais foram bem expressivas em ambos os 

grupos. Os resultados dos meios mais acessados entre os grupos seguem abaixo: 

Quadro 17 – Acesso à mídia – fonte: autor 

Veículo Dentro da comunidade (%) Fora da Comunidade (%) 

Televisão 96,2 71,0 

Jornal 63,5 47,7 

Radio 12,3 41,9 

Revista 2,4 34,8 

Portal de notícias 11,8 60,0 

Conversa com terceiros 22 54 

Redes Sociais 38 59 

Outros 0,9 5,2 
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Seguindo a teoria que afirma que as práticas culturais mais sofisticadas pertencem às 

elites (BRANDÃO et al., 1995; CRUZ, 2005; BOURDIEU, 2007a, 2011; BOURDIEU et al., 

2009; LEMOS, A. DA C. et al., 2009; LEMOS, A. H. DA C. et al., 2009; LEMOS et al., 2011), 

os resultados de campo mostraram que os meios de comunicação mais elitizados, de fato, se 

concentraram no grupo externo às comunidades. O veículo mais popular, a televisão, sendo 

representante emblemática da massificação (ADORNO; HORKHEIMER, 1985), foi 

percentualmente mais acessado pelos empreendedores de dentro das comunidades. Podemos 

entender que o acesso ao rádio pode ter sido superior nos empresários de fora da comunidade 

devido às características de consumo desta mídia,  muitas vezes associada ao uso dentro do carro. 

Já o fato do jornal ter maior percentual de leitores no grupo de dentro das comunidades, 

podemos buscar uma justificativa através do fenômeno de distribuição gratuita de jornais no Rio 

de Janeiro (HAIAD, 2010), entre eles o Metro e Destak.  Ou ainda, podemos atribuir o resultado 

à acessibilidade dos valores e dos conteúdos em jornais populares, como o Extra
16

e Meia Hora. 

Prova deste fenômeno é o fato destes dois veículos ocuparem a 5ª e 10ª posição dos jornais mais 

lidos do país respectivamente (JORNAIS, 2012).  

Sobre o nível de internacionalização (BRANDÃO; MARTINEZ, 2006), as diferenças 

entre os dois grupos acompanhou a teoria de elitização e da manutenção do poder simbólico pelas 

elites culturais (BOURDIEU, 2011). Os resultados de campo mostraram que 95,3% do grupo da 

comunidade nunca esteve no exterior, contra 38,7% do outro grupo que nunca deixou o país.  

Sobre a frequência em curso de línguas, 77,7% dos empreendedores comunitários nunca 

ingressaram em curso de línguas. Já os empresários de fora da comunidade, 49,7% deles 

cursaram mais de 3 semestres em línguas estrangeiras, acompanhando as tendências apontas nos 

estudos de Brandão e Martinez (2006). 

 Em suma, as diferenças culturais no campo social, divididos nos blocos socioeconômicos, 

de acesso a bens culturais, de educação familiar e nível de internacionalização (BRANDÃO et 

al., 1995) foram ao encontro dos modelos bourdieusianos  que identificavam o contexto social 

como formador do indivíduo.  

Por outro lado, se nas análises sociológicas os resultados de campo apresentaram valores 

bem substanciais entre os grupos de maior e menor Capital Cultural, na análise das CCEs e das 

interpretações mcclellandianas, as médias dos grupos não apresentou diferenças tão 

significativas. A relação das médias por CCEs para os dois grupos ficou da seguinte maneira: 

                                                 
16

 Valores em 05/12/2013 – Segunda a sábado: R$ 1,10 e R$ 2,50 aos domingos.  
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CCEs 
Dentro das 

comunidades  

Fora das 

comunidades 

% de 

diferença 

BUSCA DE OPORTUNIDADE 2,58 2,63 -2% 

PERSISTÊNCIA 2,58 2,47 5% 

COMPROMETIMENTO 2,33 2,51 -7% 

EXIGÊNCIA DE QUALIDADE 2,85 2,44 17% 

CORRER RISCOS CALCULADOS 2,03 2,18 -7% 

ESTABELECIMENTO DE METAS 2,32 2,29 1% 

BUSCA DE INFORMAÇÕES 2,68 2,43 11% 

PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO 

SISTEMÁTICO 
2,59 2,49 4% 

PERSUASÃO E REDES DE CONTATO 2,38 2,5 -5% 

INDEPENDÊNCIA E AUTOCONFIANÇA 1,99 2,05 -3% 

Quadro 18 – Comparação de médias das CCEs entre os grupos – fonte: autor 

 

Para conseguir escalonar, na mesma medida, fatores negativos e positivos, optou-se por 

alterar os sinais negativos (MENDONÇA, 2007) das subquestões 2,9,12,15,21,24 e 29. Sendo 

assim, para estas questões as respostas ficaram com a seguinte pontuação: 

 

Nunca =3 Às vezes 2 Sempre=1 

 

Para as demais a escala se manteve positiva, seguindo o critério mais usual: 

Sempre =3  Às vezes 2 Nunca=1 

 

Com estas escalas equiparadas, ficou viável calcular a média e comparar a performance 

dos distintos grupos nas respectivas CCEs.  Sendo assim, as CCEs em que os grupos de dentro 

das comunidades tiveram uma média superior ao grupo de fora foram as seguintes: 

Persistência, Exigência de Qualidade e Eficiência, Estabelecimento de Metas, Busca de 

Informações, Planejamento e Monitoramento Sistêmico. Entre estas, os destaques ficaram com 

Exigência de Qualidade e Eficiência e Busca de Informações, com 17% e 11% de diferença de 

médias, respectivamente.  

Já para o grupo de fora das comunidades, as CCEs que tiveram as médias superiores ao 

outro grupo foram: Busca de Oportunidade, Comprometimento, Correr Riscos Calculados, 



 

99 

 

Persuasão e Redes de Contato e Independência e Autoconfiança.  Destas, as maiores diferenças 

ficaram em Comprometimento e Correr Riscos Calculados, com 7% em ambas. 

As CCEs Busca de Oportunidades, Estabelecimento de Metas e Independência e 

Autoconfiança apresentaram diferenças muito pequenas, menos de 3%, podendo ser consideradas 

equivalentes.  

Os resultados de campo avançaram no cruzamento de fatores socioeconômicos, culturais, 

educacionais, e de níveis internacionais com as Características do Comportamento Empreendedor 

(MCCLELLAND, 1972) para analisar possíveis relações entre os constructos Capital Cultural e 

CCEs através de diversos testes apresentados nos itens 5.1, 5.2 e 5.3.  

A tabela 6 ilustra quais variáveis têm grau de significância alto no fator, ou seja, quais as 

variáveis de Capital Cultural têm algum grau de influência nas respectivas CCEs.  

 



 

 

   Quadro 19 – Variáveis que influenciam as CCEs – fonte: autor

CCES 
Busca de 

Oportunidades  
Persistência Comprometimento  

Exigência de 

Qualidade e 

Eficiência 

Correr Riscos 

Calculados 

Estabelecimentos 

de Metas 

Busca de 

Informações 

Planejament

o e 

monitorame

nto 

sistêmico 

Persuasão 

Independência 

e 

autoconfiança 

 SÓCIOECONÔMICO 

Segundo grau 

Comunidade Nível Superior 

Nível Superior 
Casado 

Gênero 
Renda 

Comunidad

e 

Casado 
Gênero 

Nível Superior 

Renda 

Pós-graduação 

Comunidade 
Comunidade 

Comunidade 
  Comunidade 

Comunidade 

Pó s-graduação 
Pós-

graduação 

BENS CULTURAIS       
Nº de Cinemas 

Nº de Museus Nº de Museus 
Nº de 

Museus 
    Nº de Shows 

Nº de Shows 

MOTIVAÇÃO  Oportunidade   Oportunidade Necessidade Necessidade         Oportunidade 

 EDUCAÇÃO FAMILIAR 
Parentes_poucos 

com 3º grau 
  

Parentes_Quase 

todos sem 3º grau 

Parentes_Quase 

todos com 3º 

grau 

Mãe_3º grau 

Parentes_poucos 

com 3º grau 
    

Mãe_3º grau 

Mãe_2º grau 

Mãe_2º grau 

Parentes_Quase 

todos sem 3º 

grau Parentes_Qua

se todos com 

3º grau 
Parentes_Quase 

todos com 3º grau 

 INTERNACIONALIZAÇÃO Estudou línguas               
Estudou 

línguas 

Estudou 

línguas 



 

 

Através da Tabela 5, foi identificada a existência de um grau de significância ao 

contexto social ao qual os empreendedores pesquisados pertencem e como isto impacta as 

respectivas CCEs. 

Sobre os testes de hipótese, apresentados no Quadro 16, apesar de terem sido 

sugeridas sustentações para algumas hipóteses, não foi possível afirmar com segurança se há 

linearidade nos fenômenos observados. Pelas regressões, também não há indícios estatísticos 

que comprovem a correlação linear entre os dois constructos.  Ou seja, não podemos afirmar 

que quanto maior o Capital Cultural mais desenvolvidas serão as CCEs. 

Mesmo rejeitadas algumas hipóteses, algumas CCEs tiveram uma relação positiva 

entre pertencer ou não às comunidades. As CCEs “Persistência” e “Monitoramento e 

Planejamento Sistemático” foram explicadas exclusivamente pela variável “Mora/Morou em 

Comunidade”, o que sugere uma consideração deste fator social não previsto por McClelland 

(1972) e demais autores e instituições que fazem uso desta metodologia (MCCLELLAND, 

1972; VEIT; FILHO, 2007; SEBRAE, 2008, 2013a, 2013b, 2013c; PEREIRA et al., 2012; 

FENAINFO, 2013; XAVIER et al., 2013a).  

Observando-se o contexto social e histórico dos respondentes, o campo revelou um 

resultado esperado pelo pesquisador referente ao maior desenvolvimento da CCE Persistência 

por parte dos empreendedores originários das favelas. Podemos interpretar este resultado pelo 

fato de empreendedores comunitários, em sua maioria, terem maiores dificuldades de acesso 

ao capital, educação e políticas públicas. É razoável prever que indivíduos de origens mais 

humildes precisem persistir mais para alcançar seus objetivos do que indivíduos de grupos 

mais privilegiados social e economicamente. Por outro lado, a relação positiva entre 

empreender nas comunidades e ter mais monitoramento sistemático, causou surpresa ao 

pesquisador.  

Assim como as teorias sobre Capital Cultural se confirmaram no campo, analisando as 

variáveis que influenciam cada CCE, (tabela 5), as teorias de McClelland, abordando uma 

visão exclusivamente comportamental ao empreendedor, independente do contexto, se 

mostraram parcialmente válidas, uma vez que empreendedores de comunidades conseguiam 

médias superiores aos empreendedores fora de comunidades em metade das CCEs.  

Além das variáveis ligadas ao Capital Cultural, três medidas foram utilizadas para 

dimensionar a importância da motivações para empreender: as taxas de empreendedorismo 

por oportunidade e por necessidade (SCHLEMM et al., 2003) e por vocação. O percentual de 

empreendedores por oportunidade do grupo de empresários comunitários foi 

significativamente superior ao outro grupo: 76,3% e 40,6% respectivamente. 
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Este resultado contrariou os apontamentos de outros estudos, não encontrando uma 

relação linear positiva entre contexto social e econômico desfavorável com maiores taxa de 

empreendedorismo por necessidade (MINNITI, 1999; MACHADO, 2010; MELLO, 2010; 

PESSOA, 2013; XAVIER et al., 2013a, 2013b).  
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6 - CONCLUSÃO  

O objetivo principal deste estudo foi examinar o contexto social de empreendedores da 

cidade do Rio de Janeiro com base na perspectiva de Capital Cultural, cunhada por Bourdieu 

e relacioná-lo com as Características do Comportamento Empreendedor, baseadas nos estudos 

psicológicos de McClelland sobre o comportamento comum de empreendedores tidos como 

de sucesso. Atualmente esta metodologia é utilizada pela ONU em suas ações de 

desenvolvimento das habilidades empreendedoras. No Brasil, este método é aplicado pelo 

Sebrae através do programa Empretec.   

Para tanto, foram testadas empiricamente 10 hipóteses (uma para cada CCE) elaboradas 

a partir de estudos e evidências de pesquisas anteriores, principalmente no campo da 

Educação acerca da influência do Capital Cultural na ascensão social e colocação profissional.  

O estudo procurou trazer mais esclarecimentos de como antecedentes socioeconômicos, de 

acesso a bens culturais, de grau de educação familiar e de níveis de internacionalização 

(BRANDÃO et al., 1995) influenciam na maneira como empreendedores de diferentes 

grupamentos sociais se comportam a frente de seus negócios.  

Este trabalho inova na perspectiva de abordagem da visão bourdieusiana no campo do 

empreendedorismo, cruzando com estudos de McClelland. A análise central não está na 

performance econômica dos empresários analisados, mas, sim, na sua questão 

comportamental.  A questão da renda é apenas um item de avaliação do grau de Capital 

Cultural de empreendedores de diferentes contextos sociais: moradores de comunidades 

carentes e não moradores de comunidades carentes. O cerne do trabalho está no olhar sobre 

grupos de Capital Cultural distintos acerca de seus respectivos comportamentos diante de 

situações corriqueiras no dia a dia de uma empresa, independente do grau de complexidade 

que a organização venha a ter.  

Com uma visão sociológica e inclusiva, o trabalho buscou trazer para a discussão 

acadêmica a realidade de empresários muitas vezes marginalizados, excluídos da economia 

formal e abandonados pelo poder público em suas atividades empresariais.  

Apesar das dificuldades e preconceitos, a sociedade já começa a se mobilizar para 

apoiar iniciativas similares, prestigiar projetos de fomento a empreendedores sociais e se 

mobilizar na ajuda do desenvolvimento econômico e social das comunidades carentes da 

cidade do Rio de Janeiro, principalmente as que contam com a presença das UPPs.   

Embora o modelo proposto neste estudo analise as relações bourdieusianas e 

mcclelandianas na perspectiva Sociológica e comportamental, sugere-se que pesquisas futuras 
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analisem outras influências do contexto social e histórico de vida de empreendedores nas suas 

relações com suas empresas e seus projetos.  

Concretamente, para a amostra de 366 empresários cariocas, os resultados sugeriram 

que há diferenças de comportamento, mas que esta é pouco significativa. A pesquisa 

confirmou H1:H10, apresentando um nível de significância para explicar algumas CCE 

satisfatórias e outras nem tanto. Através do R quadrado chegamos a este nível de significância 

para cada CCE : 16,5% para Busca de Oportunidades, 25,2%  para Persistência, 19,0% para 

Comprometimento, 41,4% para Exigência de Qualidade e Eficiência, 13,8% para Correr 

Riscos Calculados, 12,1%, para Estabelecimento de Metas 17,5%, para Busca de 

Informações, 11,0% para Planejamento e Monitoramento Sistemáticos, 13,6% para Persuasão 

e Rede de Contatos, e 33,1% para Independência e Autoconfiança.  

Apesar de muitas vezes significativas, as cargas de correlação das perguntas que 

mediam cada CCE se mostram baixas, principalmente no grupo de empreendedores de dentro 

das comunidades, conforme apresentado na tabela 4.  

No nosso entendimento, esta primeira conclusão em si já pode ser considerada com 

relevante grau de importância teórico-significativa. A baixa carga fatorial das variáveis para 

medir uma CCE específica sugere que o questionário utilizado pelo prêmio MPE, em especial 

no ano de 2008, de onde foi tirada a referência para montagem do questionário, funciona de 

maneira limitada para aferir os pontos fortes e fracos de empreendedores comunitários e  seus 

pontos comportamentais a serem trabalhados e desenvolvidos.  

Os resultados da pesquisa na mensuração dos níveis socioculturais dos empresários 

foram ao encontro das teorias acerca do Capital Social e de suas peculiaridades. A coleta de 

dados comprovou a existência de uma relação direta entre níveis socioeconômicos, 

escolaridade familiar, grau de internacionalização e acesso a bens culturais.  

Aferido na pesquisa, os acessos aos diferentes tipos de capital são passados para a 

prole como teoriza (BOURDIEU, 2011) e têm um reflexo direto nas posições e ascensão 

social. A confirmação acerca dos antecedentes individuais e a ratificação de diferentes níveis 

de Capital Cultural dentro e fora das comunidades se mostrou verídica.  

Porém, ainda permanecem obscuras as reais ligações destes antecedentes sociais com a 

suas características de personalidade a frente de um empreendimento. Os testes empíricos não 

foram capazes de mostrar com segurança que as variáveis que envolvem as CCES têm uma 

forte relação entre si e tão pouco uma relação com o contexto social.  
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 Apesar de algumas inconsistências do questionário, foi possível observar diferentes 

médias no grau de desenvolvimento de cada CCE, conforme apresentado no quadro 15. Na 

CCE “Busca de Oportunidades” o grupo de empreendedores de fora da comunidade teve uma 

média superior a 2,3 pontos percentuais. Também em “Comprometimento” a diferença foi de 

7,4% para os respondentes com maior Capital Cultural.  No fator “Correr riscos calculados” a 

diferença foi de 7 pontos. Persuasão e Independência também apresentaram médias superiores 

dos grupos de fora das comunidades: 4,8% e 2,7% de diferença respectivamente. 

As demais CCEs apresentaram médias superiores e diferenças superiores em pontos 

percentuais na seguinte ordem: Persistência (4,8%), Exigência de Qualidade (16,9%), 

Estabelecimento de Metas (1%), Busca de informações (10,6%), Planejamento e 

Monitoramento Sistemático (3,7%).  

Se, por um lado, os resultados apresentam algumas reflexões, por outro, não podem ser 

comparados com outras pesquisas, uma vez que o estudo tem um caráter inovador na junção 

de dois universos de estudo até então pouco relacionados. 

Mesmo considerando este trabalho de caráter inovador, por trazer um olhar sociológico ao 

empreendedorismo, não se pode negar que o campo goza de crescentes produções científicas 

(CUNNINGHAM, J.; LISCHERON, 1991) e ganha cada vez mais destaque no Brasil, 

elevando a relevância da atividade empreendedora para além do desenvolvimento econômico 

e da geração de empregos. Além do crescente interesse acadêmico, estão no âmbito prático os 

esforços mais significantes e de maior responsabilidade para a comunidade acadêmica em 

deixar uma contribuição com aplicabilidade.  Num país onde 43,5% sonham ter seu próprio 

negócio (XAVIER et al., 2013b), deixar uma contribuição  que fomente a discussão, que  

provoque a produção de novos trabalhos e que gere resultados práticos à atividade 

empreendedora é uma forma legítima da academia contribuir com o desenvolvimento do 

Brasil. 

Porém, apesar dos incentivos e da evolução brasileira no cenário internacional, 

segundo o relatório mundial de 2012 de atividade empreendedora (Entrepreneurship Monitor 

2012 Global Report), no Brasil, 82% dos negócios são tocados sem auxílio de nenhuma 

instituição de apoio. No Nordeste, esse índice é maior, chegando a 83,6%. (XAVIER et al., 

2013a) 

Sendo assim, o papel dos órgãos de fomento, em especial o Sebrae,  se torna cada vez 

mais importante e decisivo para o impulsionamento de negócios recém-criados ou em fase de 

amadurecimento. Num mundo de competição global, a sobrevivência e o sucesso de um 
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empreendimento estão intimamente ligados à capacidade e à qualificação dos empreendedores 

a frente dos negócios. 

Seguindo esta premissa de qualificar os líderes, o Sebrae tem feito um importante 

trabalho junto a empreendedores em diferentes etapas de maturidade empresarial através de 

seus diversos programas de qualificação. A instituição já se atentou para as diferentes 

necessidades e vem desenvolvendo programas voltados para empreendedores de diversos 

contextos. Como exemplo, podemos citar o programa de desenvolvimento empreendedor feito 

junto a empreendedores de comunidades, promovido pela Coordenação do Projeto de 

Desenvolvimento do Empreendedorismo em Comunidades Pacificadas do Sebrae-RJ e 

elaborados sob medida para a realidade do local.   

Entretanto, no programa de qualificação de comportamento empreendedor, o 

Empretec, esta lógica ainda não acompanhou tais mudanças. O programa trabalha a 

capacitação de empreendedores de forma padronizada em todo o Brasil. Num país de 

dimensões continentais, com grande parte da população desprovida de recursos financeiros e 

renda, com baixa escolaridade, sem acesso a bens culturais, com baixo grau de 

internacionalização (BRANDÃO et al., 1995) e com enorme déficit socioeconômico seria esta 

a melhor política? Os resultados de campo mostraram maior dificuldade de compreensão das 

afirmativas relacionadas às CCEs, comprovadas através de menores cargas fatoriais, nos 

grupos oriundos de comunidade carentes, comparando com os entrevistados que nunca 

moraram em comunidades e apresentaram maior grau de Capital Cultural. 

Temos ciência do desafio e da complexidade operacional e logística para tais 

mudanças.  Nosso propósito é apenas o de levantar a discussão e dar uma singela contribuição 

acadêmica a este importante programa do Sebrae, ao qual o autor foi participante em 2011 e 

teve a melhor das impressões. Mesmo reconhecendo a eficácia do programa, onde ao final do 

curso 87% dos empretecos abrem seu próprio negócio, 13% mudaram de negócio, 73% 

faturam mais e 93% estão satisfeitos com o curso (PEREIRA et al., 2012), não podemos 

ignorar os resultados de campo e a fragilidade metodológica para mensurar o real 

comportamento empreendedor a partir do questionário adotado.   

Pelos resultados da pesquisa, foi identificada diferença de comportamento 

empreendedor em camadas sociais diferentes, mesmo sendo pouco significativa para explicar 

as diferenças de médias para cada uma das 10 CCES. Seguindo o embasamento apresentado 

no campo, havendo indícios estatísticos que confirmaram as hipóteses (H1:H10) e 

pressupuseram que o comportamento empreendedor não é exclusivamente nato, mas também 
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construído através de práticas e hábitos culturais, seria razoável, no nosso entendimento, 

iniciar um diálogo sobre a adaptação do Empretec para buscar atender de maneira mais 

assertiva à realidade socioeconômica das camadas menos abastadas da população.  

Como o próprio programa apresenta em sua definição, seu objetivo é desenvolver 

exclusivamente as habilidades empreendedoras (SEBRAE, 2013c). E neste quesito o 

programa cumpre muito bem este propósito (PEREIRA et al., 2012), pelo menos para uma 

parcela elitizada que tem condições de participar e de entender toda a dinâmica empregada na 

metodologia. Analisando a teoria de Bourdieu sobre o papel da escola (BOURDIEU, 2011), 

adaptado ao papel do Empretec na capacitação de empresários, é possível considerar que o 

seminário não atende a todos os públicos e não consegue ser verdadeiramente democrático. 

Destacamos dois fatores que dificultam o acesso democrático de participação: o preço e a 

carga horária. O preço é superior a dois salários mínimos (FENAINFO, 2013) e a carga 

horária intensiva.  Como os dados de campo apontaram, 66,8% ganham até 5 salários 

mensais. Neste sentido, despender quase 50% do orçamento mensal para um treinamento é 

inviável e inacessível para o grupo de empreendedores menos privilegiado.  

Além disso, a carga horária também é extremamente puxada, são 60 horas em 6 dias 

de programa (SEBRAE, 2013c). Se formos levar em conta ainda os dados da pesquisa, onde 

as atividades dos empresários – em sua esmagadora maioria – depende permanentemente de 

sua permanência presencial na empresa (artesãos, comerciantes, mecânicos, cabeleireiros etc), 

a ausência durante este período ininterrupto é um limitador tão forte quanto a renda.  

Apesar da necessidade de adaptação, o Empretec vem ajudando inúmeros empresários 

a iniciarem seus negócios e/ou melhorarem sua performance empresarial (SEBRAE, 2013c).  

Reconhecemos que a importância do fenômeno dos empreendedores em comunidade é 

recente, principalmente com a instalação das UPPs e da recuperação do espaço público pelo 

Estado. Inicia-se, lentamente, a abertura de pauta dos governos em diferentes esferas e dos 

órgãos de fomento para geração de políticas públicas para estas áreas recém reconquistadas. 

Com isso, apresenta-se uma excelente oportunidade para o Sebrae inovar mais uma vez e ser 

pioneiro em promover um programa feito sob medida para desenvolver o comportamento 

empreendedor de empresários ativos e em potencial oriundos dessa nova realidade das 

favelas.   

Compartilhando a ideia da necessidade da promoção da atividade empreendedora 

adaptada a diferentes realidades, ao longo do trabalho discorremos sobre a importância do 

empreendedorismo para a sociedade. Para tal, lançamos um olhar sociológico – através das 
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teorias de (BOURDIEU, 2011) sobre Capital Cultural – unindo uma visão comportamental, 

baseados nas teorias de (MCCLELLAND, 1972) acerca do comportamento empreendedor.  

Com o intuito de trazer alguma contribuição prática, concluímos o trabalho buscando 

associar as questões acadêmicas às questões sociais. Intentamos realizar um trabalho que 

atendesse não só a comunidade acadêmica mas que trouxesse alguma contribuição efetiva – 

mesmo que singela - para a sociedade em geral. Esperamos que os resultados tenham sido 

satisfatórios e que, direta ou indiretamente, a comunidade empreendedora se beneficie – de 

alguma maneira – com este trabalho.  

Entretanto, sabemos que ainda há muito a pesquisar e diversas novas contribuições a 

serem feitas. Sugerimos, portanto, que os próximos estudos busquem uma melhor 

compreensão acerca dos fatores de encontro entre o campo da sociologia e do 

empreendedorismo.  

 Outra sugestão de estudo se dá na verificação de fatores socioculturais que possam 

impactar na forma como os indivíduos gerenciam seus negócios, criando assim algum padrão 

de gestão e liderança orientadas pelo Capital Cultural.  

Por fim, talvez o maior desafio de todos, seja o de criar uma escala validada, capaz de 

medir efetivamente o Capital Cultural em diferentes ocasiões e contextos. Apesar de haver 

estudos quantitativos que criaram indicadores de Capital Cultural (PARENTE, 2000, 

KRAAYKAMP; EIJCK, 2010, LEMOS, A. DA C. et al., 2009), nenhum deles se propôs a 

criar uma escala universal. Num campo como o da Administração, onde há muita produção 

que lança mão de métodos quantitativos de análise, a criação de escalas e indicadores ligados 

ao Capital Cultural poderiam motivar inúmeros trabalhos em diferentes campos de 

conhecimento.   

 

6.1 Resposta às perguntas de pesquisa 

 Vamos buscar responder às perguntas de pesquisa de maneira estruturada e didática, 

expondo as perguntas grifadas e enumeradas e as respectivas respostas imediatamente abaixo.   

 

a) Existem diferenças de características em empreendedores de capitais culturais 

diferentes? 

A pesquisa não foi capaz de afirmar com certeza estatística esta pergunta.  Porém, pela 

correlação das variáveis e os testes de hipótese que suportaram, mesmo que timidamente, as 

Hipóteses de influência do Capital Cultural nas CCEs Busca de Oportunidades, Exigência de 
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Qualidade e Eficiência, Correr Riscos Calculados, Estabelecimento de Metas, Persuasão e 

Redes de Contatos e Independência e Autoconfiança,  

 

b) Existem padrões de comportamento empreendedor oriundos de capitais culturais de 

graus parecidos? 

Não há indícios estatísticos capazes de explicar se há padrões. Seria necessário fazer 

novas pesquisas em locais diferentes e comparar diferentes grupos para observar se há 

tendências ou não.  

Porém, a pesquisa revelou que as médias foram mais significativas no grupo de dentro 

das comunidades nas CCES Persistência, Exigência de Qualidade e Eficiência, 

Estabelecimento de Metas, Busca de Informações, Planejamento e Monitoramento Sistêmico 

e nas do grupo de fora da comunidade em Busca de Oportunidade, Comprometimento, Correr 

Riscos Calculados, Persuasão e Redes de Contato e Independência e Autoconfiança. 

Somando-se a isso, um outro fato apresentado na pesquisa está ligado ao H0. Esta hipótese 

que previa não haver uma relação linear positiva entre o Capital Cultural e o comportamento 

empreendedor foi rejeitada. 

Diante destes resultados há uma interprestação que sugere haver diferenças 

comportamentais nas CCEs relativos ao Capital Cultural, concentrando similaridade de 

resposta por semelhança.  

 

c) Existem diferentes motivações para empreender em grupos de Capital Cultural 

distintos? 

As motivações foram parecidas. Diferente do imaginário coletivo, a pesquisa revelou 

um percentual maior de empreendedores por oportunidade dentro das comunidades do que 

fora, sendo 76,3% e 40,6% respectivamente.  

Outro número significativo foi o percentual de motivação por vocação, desta vez tendo 

um percentual maior o grupo fora da comunidade 27,7% contra 7,6% 

 

d) Qual a percepção de sucesso empresarial em empreendedores de Capital Cultural 

diferentes?  
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 Os grupos têm um percentual muito parecido na autoavaliação de sucesso no quesito 

“Parcial”. Porém, a autovisão de sucesso é superior no grupo de dentro da comunidade: 45,5% 

contra 31%. 

 Mesmo tendo renda significativamente inferior, como apontado na coleta dos dados, o 

grupo de dentro das comunidades se julgou mais realizado. Como justificativa, citaram como 

exemplo o fato de terem vencido as dificuldades. Já o grupo exterior às comunidades carentes 

se mostrou mais autocrítico. Muitas das respostas negativas quanto ao sucesso estavam 

ligadas ao não batimento das metas.  

6.2 Limitação e sugestões para pesquisas futuras 

 Neste trabalho não foi possível cobrir todas as questões referentes ao comportamento 

empreendedor e sua relação com o contexto social. A cobertura geográfica das comunidades 

investigadas se deu por acessibilidade e conveniência do pesquisador, ficando de fora locais 

de grande riqueza sociológica e ótimo material para coleta de dados. 

 Além disso, parte dos empreendedores de fora de comunidades foi acionada pela rede 

pessoal/profissional do pesquisador, possivelmente não atingindo as camadas localizadas no 

topo da base da pirâmide social carioca. 

 Uma forte limitação se mostrou presente na aplicação das perguntas ligadas às CCEs. 

O questionário escolhido como modelo se mostrou ineficiente e muito frágil para medir o 

perfil empreendedor. A fragilidade se mostrou mais significativa nos grupos de dentro das 

comunidades, uma vez que o grau de correlação entre as variáveis foi muito baixo, 

necessitando, inclusive, excluir variáveis da análise, além das baixas cargas fatoriais entre as 

variáveis que mediam cada uma das CCEs.  

 Ao longo da investigação foram identificadas algumas oportunidades de estudos no 

campo do empreendedorismo, bem como das Ciências Sociais. Entre elas: a visão de sucesso 

empresarial para empreendedores de diferentes contextos socioculturais, a questão do gênero 

influenciando na escolha da atividade empreendedora, o acompanhamento de performace 

empresarial de empreendedores fundadores de empresas e empreendedores oriundos de 

sucessão familiar, o levantamento do tipo de atividade empresarial dentro e fora de 

comunidades carentes, entre outros. 

 O campo é muito vasto e os assuntos permitem diversos desdobramentos. Este 

trabalho buscou dar uma pitada de contribuição para o campo do empreendedorismo e deixar 

aberta uma porta para outros pesquisadores adentrarem no tema.  
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6.3 Considerações finais 

Apesar de haver interesse e um número razoável de publicações sobre 

empreendedorismo, não há uma fórmula para saber de fato o que faz um empreendedor de 

sucesso, quais os passos a serem seguidos e a metodologia utilizada.  

Sendo notória a crescente percepção de valor da sociedade sobre a importância dos 

empreendedores para o desenvolvimento econômico, para a produção de riqueza e para a 

geração de empregos, é importante que a academia também acompanhe esta tendência. Neste 

sentido, é fundamental que os pesquisadores observem como objeto de estudo a atividade 

empreendedora e seus desdobramentos psicológicos, sociais, econômicos e comportamentais.  

Através da produção acadêmica e do olhar crítico, é possível discutir as melhorias 

sociais e estruturais necessárias para que mais empreendedores possam surgir. Além do 

fomento para abertura de novos negócios, é fundamental que estes novos empreendedores 

possam se firmar em suas atividades empresariais e conseguir administrar seus negócios de 

maneira sadia e profissional. Quanto mais produção acadêmica sobre o tema, mais literatura é 

produzida, mais treinamentos são ministrados e mais qualificados se tornam os 

empreendedores. 

  Desta maneira, os empreendedores poderão ter mais ferramental intelectual para 

mover o motor de desenvolvimento do país, gerar empregos e podem exercer sua verdadeira 

vocação: realizar sonhos. 
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8 APÊNDICES  

ANEXO A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA APLICADO 

 

 

Questionário para dissertação de mestrado - Comportamento Empreendedor 

Obrigado pela sua participação em nossa pesquisa. Este trabalho tem a finalidade de estudar o 

campo do Empreendedorismo e servirá para a dissertação de mestrado da Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas (EBAPE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV).  

Esta pesquisa visa a estudar especificamente a relação do perfil empreendedor e o cruzamento 

com seu contexto social, tendo como ótica as empresas cariocas com duas estratificações:  

a)Empreendedores com boa formação educacional e cultural; 

b)Empreendedores com menos acessos à escolaridade e menor grau de inserção social de 

base.  

Todo o questionário leva cerca de 10 (dez) minutos para ser preenchido e a sua participação 

irá colaborar com a produção de conhecimento no ramo do empreendedorismo. Aproveite 

para medir seu perfil empreendedor e suas habilidades. Ao final do questionário você 

identificará seus pontos fortes e fracos como empresário e poderá refletir sobre a sua trajetória 

de vida. 

Prossiga caso seja dono/sócio de um ou mais negócios como fonte de renda e estejam ativos.  

Muito obrigado pelo seu precioso tempo. Boa pesquisa! 

 

*1. Para acompanhar os resultados da pesquisa coloque seu nome e e-mail (OPCIONAL A 

IDENTIFICAÇÃO). 

Obs: Os dados serão usados exclusivamente para caráter dessa pesquisa acadêmica e sem fins 

comerciais. Veja nossa política de privacidade: http://dissertacaofgv.com.br/sigilo-dados.html 

Para acompanhar os resultados da pesquisa coloque seu nome e e-mail (OPCIONAL A 

IDENTIFICAÇÃO). Obs: Os dados serão usados exclusivamente para caráter dessa pesquisa 

acadêmica e sem fins comerciais. Veja nossa política de privacidade: 

http://dissertacaofgv.com.br/sigilo-dados.html 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Endereço de email:___________________________________________________ 

*2. É proprietário/sócio de pelo menos 1 (um) negócio/empresa na cidade do Rio de Janeiro? 

(    ) Sim     (    ) Não  
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*3. Idade 

(    ) Menos de 21 anos 

(    ) Entre 22 e 25 anos 

(    ) Entre 26 e 30 anos 

(    ) Entre 31 e 35 anos 

(    ) Entre 36 e 40 anos 

(    ) Entre 40 e 50 anos 

(    ) Entre 51 e 60 anos 

(    ) Mais de 60 anos 

*4. Gênero 

(    ) Masculino 

(    ) Feminino 

*5. Estado civil 

(    ) Solteiro(a) 

(    ) Casado(a) ou mora com companheiro(a) 

(    ) Divorciado(a) 

(    ) Viúvo(a) 

*6. Qual a atual situação de moradia de sua família? 

(    ) Casa própria 

(    ) Casa alugada 

(    ) Casa financiada 

(    ) Casa cedida 

*7. Você mora ou morou em "Comunidade" (conjuntos habitacionais/ "favelas"/comunidades 

carentes)? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

Onde mora atualmente? 

________________________________________________ 

 

*8. SEU grau de escolaridade: 

(    )  Nenhum ou 1º grau 

(    ) 2º grau 

(    ) 3º grau (superior) 

(    ) 4º grau (pós-graduação) 

(    ) Não sei dizer 
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*9. Quando você iniciou seus estudos, na sua opinião, qual era a expectativa de seus pais com 

respeito ao prosseguimento de seus estudos? 

(    ) Que você concluísse, pelo menos, o 1º grau 

(    ) Que você concluísse, pelo menos, o 2º grau 

(    ) Que você concluísse, pelo menos, o 3º grau 

(    ) Que você concluísse um curso de pós-graduação 

*10. A sua formação escolar (até o 2º grau) foi majoritariamente: 

(    ) Toda em escola pública 

(    ) A maioria em escola pública 

(    ) Toda em escola particular 

(    ) A maioria em escola particular 

*11. Qual o principal meio de transporte você utilizava majoritariamente para ir à escola? 

(    ) A pé 

(    ) Transporte público 

(    ) Veículo próprio/da família 

(    ) Bicicleta 

(    ) Condução 

(    ) Outros 

*12. Em que turno você estudou majoritariamente ATÉ o 2ª grau? 

(    ) Todo noturno 

(    ) Maior parte noturno 

(    ) Maior parte diurno 

(    ) Todo diurno 

*13. Você trabalhou ou teve alguma atividade remunerada durante o período escolar (1º e/ou 

2º grau) ? 

(    ) Sim, regularmente, em tempo integral 

(    ) Sim, regularmente, em tempo parcial 

(    ) Sim, aos finais de semana 

(    ) Sim, esporadicamente 

(    ) Não 

Qual era esta atividade? 

__________________________________________________ 

 

*14. Você frequentou fora da escola algum curso de língua estrangeira? 

 

(    ) Nunca frequentei este tipo de curso 

(    ) Cursei 1 semestre 

(    ) Cursei 2 ou 3 semestres 

(    ) Cursei 4 semestres ou mais 
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*15. Grau de escolaridade do seu Pai: 

(    ) Nenhum, ou 1º grau 

(    ) 2º grau 

(    ) 3º grau (superior) 

(    ) 4º grau (pós-graduação) 

(    ) Não sei dizer 

 

*16. Grau de escolaridade da sua MÃE: 

(    ) Nenhum, ou 1º grau 

(    ) 2º grau 

(    ) 3º grau (superior) 

(    ) 4º grau (pós-graduação) 

(    ) Não sei dizer 

*17. Sobre o grau de escolaridade de seus parentes mais próximos com 18 anos, ou mais 

(irmãos, primos e tios): 

(    ) Nenhum deles possui curso superior ou está fazendo faculdade 

(    ) Poucos (10% ou menos) possuem curso superior ou estão fazendo faculdade 

(    ) Boa parte deles (entre 20% ou 60%) possuem curso superior ou estão fazendo faculdade 

(    ) Quase todos (70% ou mais) possuem curso superior ou estão fazendo faculdade 

*18. Indique quais opções o (a) mantém mais informado (a) atualmente: 

(    ) TV 

(    ) Jornal 

(    ) Rádio 

(    ) Revista 

(    ) Portais de notícias 

(    ) Conversas com terceiros 

(    ) Redes Sociais 

(    ) Outros (especifique) 

*19. Quantos livros, aproximadamente, você lê por ano? 

(    ) Entre 1 e 3 

(    ) Entre 4 e 6 

(    ) Entre 7 e 10 

(    ) Mais que 10 

(    ) Nenhum 

*20. Com que frequência, aproximadamente, você vai a museus e/ou Centros Culturais 

anualmente? 

(    ) Entre 1 e 3 

(    ) Entre 4 e 6 

(    ) Entre 7 e 10 

(    ) Mais que 10 

(    ) Nenhu 
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*21. Com que frequência média você vai ao cinema por mês? 

(    ) Entre 1 e 3 

(    ) Entre 4 e 6 

(    ) Entre 7 e 10 

(    ) Mais que 10 

(    ) Nenhum 

*22. Com que frequência você vai ao teatro e/ou shows musicais ao mês? 

(    ) Entre 1 e 3 

(    ) Entre 4 e 6 

(    ) Entre 7 e 10 

(    ) Mais que 10 

(    ) Nenhum 

*23. Quais as opções refletem melhor a sua frequencia de viagens no exterior? 

(    ) Nunca estive 

(    ) Estive 1 ou 2 vezes 

(    ) Estive mais de 3 vezes 

(    ) Fiz intercâmbio 

(    ) Morei no exterior com minha família 

(    ) Viajo regularmente ao exterior 

24. Por todo o seu histórico acadêmico e familiar, como você considera o seu grau de 

formação intelectual? 

(    ) Muito Baixo (    ) Baixo (    ) Mediano Alto (    ) Muito Alto 

Por que? 

______________________________________________________ 

25. Qual o seu tipo de negócio? (Ex.:Restaurante, Oficina, Escritório de Advocacia etc) 

___________________________________________ 

*26. Qual a sua renda média mensal ? 

(    ) Menos que um salário mínimo 

(    ) De 1 a 2 salários mínimos (entre R$ 678 e R$ 1356) 

(    ) Mais de 2 e até 5 salários mínimos (entre R$ 1.356 e R$ 3.390) 

(    ) Entre 5 salários mínimos e 10 salários mínimos (entre R$ 3.339 e R$ 6.780) 

(    ) Entre 10 salários mínimos e 20 salários mínimos (entre R$ 6.780 e R$ 13.560) 

(    ) Entre 20 salários mínimos e 40 salários mínimos (entre R$ 13.560 e R$ 27.120) 

(    ) Entre 40 salários mínimos e 70 salários mínimos (entre R$ 27.120 e R$ 47.460) 

(    ) Acima de 70 salários mínimos (acima de R$ 47.460) 
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*27. Quais dos motivos o levaram a assumir um negócio? 

(    ) Necessidade 

(    ) Oportunidade 

(    ) Vocação 

(    ) Sucessão familiar 

(    ) Outro (especifique) 

*28. Responda a opção que melhor se encaixa nas suas Características de Comportamento 

Empreendedor. 

Gosto de desafios e novas oportunidades e esforço-me para realizar as coisas que devem ser 

feitas, sem que os outros tenham de me pedir.  

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

Insisto várias vezes para conseguir que as outras pessoas façam o que desejo e quando algo se 

interpõe entre o que estou fazendo, persisto até conseguir o que quero, não me importando 

com o tempo gasto para isso.  

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

As mudanças me assustam, então prefiro criar uma rotina onde posso controlar as coisas que 

faço. 

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

Procuro terminar o meu trabalho a tempo e manter-me fiel às promessas que faço, mesmo que 

isto implique em fazer o trabalho de outras pessoas para cumprir o que foi prometido. 

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

Meu rendimento no trabalho é melhor do que o das outras pessoas com quem trabalho, uma 

vez que procuro fazer as coisas devidamente de acordo com o que foi estabelecido, dando 

ênfase à otimização do tempo. 

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

Se as coisas começam a ficar difíceis, prefiro desistir para não perder tempo. 

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

Procuro situações em que posso controlar ao máximo os resultados finais, considerando 

minhas possibilidades de êxito ou fracasso antes de agir. 

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

Gosto de pensar sobre o futuro e fazer planos claros para a minha vida, pois acredito que 

quanto mais específicas forem minhas expectativas, maiores serão minhas possibilidades de 

êxito. 

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

Faço as coisas no meu ritmo sem me preocupar com as exigências e os prazos. 

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

Quando inicio algo novo, recolho todas as informações possíveis, inclusive, consulto pessoas 

que são especialistas na área que estou atuando. 

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

 

 

Procuro dividir um projeto de grande porte em tarefas mais simples, antecipando-me a todos 
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os problemas que podem acontecer durante a execução, além de considerar cuidadosamente as 

vantagens e desvantagens de diferentes alternativas possíveis. 

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

As coisas nem sempre saem como se imagina, nestes casos, se der para eu fazer bem feito, 

faço, mas se não der, tudo bem. 

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

Consigo que os outros apóiem as minhas recomendações, e conto com pessoas influentes para 

alcançar minhas metas, procurando soluções que beneficiem a todos. 

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

Tenho confiança que posso ser bem sucedido em qualquer atividade que me proponho 

executar, mesmo sendo algo difícil ou desafiador. 

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

Faço as coisas da mesma maneira e assim evito me estressar com coisas que não estavam 

previstas. 

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

Procuro me superar em novas oportunidades. 

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

Encontro vários caminhos para superar as dificuldades, sem perder o foco. 

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

Procuro viver um dia de cada vez e realizo as coisas que vão aparecendo no caminho. 

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

Abro mão do lazer, sempre que necessário, para atender a um compromisso assumido. 

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

Acredito que tudo que faço, mesmo tendo bons resultados, pode ser melhorado.  

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

Aprendo fazendo e não gasto meu tempo querendo saber antes como as coisas devem ser 

feitas. 

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

Faço coisas que no julgamento dos outros são arriscadas. 

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

Minhas ações diárias são fortemente influenciadas por meus objetivos de vida. 

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

Organização e controle são atividades que dispenso, pois o tempo é curto e minha intuição é 

suficiente para decidir como fazer. 

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

Quando desconheço algo, não me importo em buscar informações. 

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

 

Conto com um plano claro de vida em longo prazo. 

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 
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Dispenso a opinião das pessoas sobre o que faço, pois não preciso delas. 

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

Utilizo diferentes estratégias para convencer as pessoas a colaborarem comigo. 

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

Mantenho o meu ponto de vista, mesmo diante da discordância de outras pessoas. 

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

Deixo de fazer o que gosto para agradar os outros. 

(    ) Nunca (    ) Às vezes (    ) Sempre 

*29. Você se considera um empresário de sucesso? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Parcialmente 

Por quê? 

__________________________________________________________ 
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ANEXO B – TABELA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO 

Nº Bairros 
Expectativa  

de vida 
Alfabetização 

Frequência  

escolar  

Renda per 

capita (em 

R$ de 2000) 

Longevidade 
Índice de 

Educação 

Índice 

de  

Renda 

Índice de  

Desenvolvimento 

1 Gávea  80,45 98,08 118,13 2139,56 0,924 0,987 1 0,97 

2 Leblon  79,47 99,01 105,18 2441,28 0,908 0,993 1 0,967 

3 Jardim Guanabara 80,47 98,92 111,15 1316,86 0,924 0,993 0,972 0,963 

4 Ipanema  78,68 98,78 107,98 2465,45 0,895 0,992 1 0,962 

5 Lagoa  77,91 99,46 115,26 2955,29 0,882 0,996 1 0,959 

6 Flamengo  77,91 99,28 119,08 1781,71 0,882 0,995 1 0,959 

7 Humaitá 77,91 99,28 122,2 1830,65 0,882 0,995 1 0,959 

8 Barra da Tijuca, Joá 77,84 99,38 110,09 2488,47 0,881 0,996 1 0,959 

9 Laranjeiras 77,84 98,74 115,98 1679,22 0,881 0,992 1 0,957 

10 Jardim Botânico 77,84 98,71 104,89 1952,77 0,881 0,991 1 0,957 

11 Copacabana 77,78 98,48 107,54 1623,42 0,88 0,99 1 0,956 

12 Leme 77,47 98,75 112,07 1713,89 0,875 0,992 1 0,955 

13 Botafogo, Urca 78,25 98,46 113,01 1376,47 0,888 0,99 0,979 0,952 

14 Maracanã 77,91 98,91 113,97 1206,73 0,882 0,993 0,957 0,944 

15 Glória 77,37 99,06 114,55 1183,28 0,873 0,994 0,954 0,94 

16 Grajaú 77,84 97,9 107 1134,93 0,881 0,986 0,947 0,938 

http://www.wikirio.com.br/G%C3%A1vea
http://www.wikirio.com.br/Leblon
http://www.wikirio.com.br/Jardim_Guanabara
http://www.wikirio.com.br/Ipanema
http://www.wikirio.com.br/Lagoa
http://www.wikirio.com.br/Flamengo
http://www.wikirio.com.br/Humait%C3%A1
http://www.wikirio.com.br/Laranjeiras
http://www.wikirio.com.br/Jardim_Bot%C3%A2nico_(bairro)
http://www.wikirio.com.br/Copacabana
http://www.wikirio.com.br/Leme
http://www.wikirio.com.br/Maracan%C3%A3_(bairro)
http://www.wikirio.com.br/Gl%C3%B3ria
http://www.wikirio.com.br/Graja%C3%BA
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17 Méier 77,37 99,01 108,63 1000,16 0,873 0,993 0,926 0,931 

18 

Tijuca, Alto da Boa 

Vista 75,04 98,02 107,38 1204,61 0,834 0,987 0,957 0,926 

19 Todos os Santos 77,91 98,55 108,2 825,91 0,882 0,99 0,894 0,922 

20 Anil  77,15 97,3 101,85 768,26 0,869 0,982 0,882 0,911 

21 Vila da Penha 77,64 98,79 103,71 669,34 0,877 0,992 0,859 0,909 

22 Andaraí 74,99 98,05 103,85 897,07 0,833 0,987 0,908 0,909 

23 Riachuelo 76,44 98,31 102,75 715,92 0,857 0,989 0,87 0,905 

24 
Campinho, Vila 
Valqueire 77,47 97,86 96,69 684,94 0,875 0,975 0,863 0,904 

25 Moneró, Portuguesa 76,43 97,21 100,52 730,4 0,857 0,981 0,873 0,904 

26 Catete 74,99 96,65 100,4 822,22 0,833 0,978 0,893 0,901 

27 Vila Isabel  73,46 97,16 100,89 931,25 0,808 0,981 0,914 0,901 

28 Cachambi 75,7 98,14 102,23 709,05 0,845 0,988 0,868 0,9 

29 Pechincha 75,67 97,72 97,92 751,28 0,844 0,978 0,878 0,9 

30 Freguesia  75,07 97,46 98,82 766,82 0,834 0,979 0,882 0,898 

31 

Recreio dos 

Bandeirantes, Grumari 72,55 95,03 91,75 1166,18 0,793 0,939 0,952 0,894 

32 Centro 76,12 97,58 99,24 633,36 0,852 0,981 0,85 0,894 

33 Higienópolis 74,06 97,46 100,28 614,41 0,818 0,983 0,845 0,882 

34 
Santa Teresa, Cosme 
Velho 74,06 96,14 92,6 701,19 0,818 0,95 0,867 0,878 

35 
Água Santa, 
Encantado 76,21 97,48 95,65 496,66 0,853 0,969 0,809 0,877 

36 Taquara 76,21 96,53 92,28 544,29 0,853 0,951 0,824 0,876 

37 Vila Cosmos 77,2 97,58 89,46 498,82 0,87 0,949 0,81 0,876 

38 Vidigal, São Conrado 71,12 94,76 82 1131,47 0,769 0,905 0,946 0,873 

39 

Cidade Nova, Praça 

da Bandeira 72,05 96,29 96,84 640,31 0,784 0,965 0,851 0,867 

http://www.wikirio.com.br/M%C3%A9ier
http://www.wikirio.com.br/index.php?title=Todos_os_Santos&action=edit&redlink=1
http://www.wikirio.com.br/Anil
http://www.wikirio.com.br/index.php?title=Vila_da_Penha&action=edit&redlink=1
http://www.wikirio.com.br/Andara%C3%AD
http://www.wikirio.com.br/index.php?title=Riachuelo&action=edit&redlink=1
http://www.wikirio.com.br/Catete
http://www.wikirio.com.br/Vila_Isabel
http://www.wikirio.com.br/index.php?title=Cachambi&action=edit&redlink=1
http://www.wikirio.com.br/Pechincha
http://www.wikirio.com.br/index.php?title=Freguesia&action=edit&redlink=1
http://www.wikirio.com.br/Centro
http://www.wikirio.com.br/index.php?title=%C3%81gua_Santa&action=edit&redlink=1
http://www.wikirio.com.br/index.php?title=%C3%81gua_Santa&action=edit&redlink=1
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40 Bonsucesso 74,7 95,72 86,94 552,99 0,828 0,928 0,827 0,861 

41 Cocotá, Bancários 74,06 96,48 91,67 518,28 0,818 0,949 0,816 0,861 

42 

Maria da Graça, Del 

Castilho 72,66 98,35 95,47 505,4 0,794 0,974 0,812 0,86 

43 Ribeira, Cacuia 72,85 96,48 95,37 527,2 0,797 0,961 0,819 0,859 

44 Lins de Vasconcelos 72,73 95,54 92,3 583,35 0,795 0,945 0,836 0,859 

45 Engenho Novo 72,37 96,29 93,33 573,33 0,789 0,953 0,833 0,858 

46 
Zumbi, Pitangueiras, 
Praia da Bandeira 73,53 96,9 91,34 517,83 0,809 0,95 0,816 0,858 

47 Ramos 73,94 97,13 88,7 508,76 0,816 0,943 0,813 0,857 

48 Engenho de Dentro 72,66 96,67 92,77 536,54 0,794 0,954 0,822 0,857 

49 Abolição 73,28 97,07 95,69 467,23 0,805 0,966 0,799 0,857 

50 

Deodoro, Vila Militar, 
Campo dos Afonsos, 

Jardim Sulacap 73,59 97,75 93,26 462,13 0,81 0,963 0,797 0,856 

51 Oswaldo Cruz 73,59 97,75 94,12 441,34 0,81 0,965 0,789 0,855 

52 Olaria 73,87 96,93 90,95 460,31 0,814 0,949 0,796 0,853 

53 Bento Ribeiro 75,05 97,95 88,15 399,85 0,834 0,947 0,773 0,851 

54 Piedade 72,66 97,08 95,51 447,64 0,794 0,966 0,792 0,85 

55 Quintino Bocaiúva 73,91 96,8 91,97 424,67 0,815 0,952 0,783 0,85 

56 Rio Comprido 70,28 97 92,6 590,26 0,755 0,955 0,838 0,849 

57 Praça Seca 71,7 96,18 91,79 498,32 0,778 0,947 0,81 0,845 

58 Jardim América 72,66 97,03 87,72 426,12 0,794 0,939 0,783 0,839 

59 
Jacaré, Rocha, 
Sampaio 70,64 95,9 90,65 513,62 0,761 0,941 0,815 0,839 

60 Freguesia 70,28 95,23 89,35 557,35 0,755 0,933 0,828 0,839 

61 Jardim Carioca 72,66 95,97 86,23 436,33 0,794 0,927 0,787 0,836 

62 Engenho da Rainha 73,36 96,93 89,2 362,62 0,806 0,944 0,757 0,835 

http://www.wikirio.com.br/Bonsucesso
http://www.wikirio.com.br/index.php?title=Banc%C3%A1rios_(bairro_do_Rio_de_Janeiro)&action=edit&redlink=1
http://www.wikirio.com.br/Aboli%C3%A7%C3%A3o
http://www.wikirio.com.br/index.php?title=Oswaldo_Cruz&action=edit&redlink=1
http://www.wikirio.com.br/index.php?title=Bento_Ribeiro_(bairro_do_Rio_de_Janeiro)&action=edit&redlink=1
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63 Brás de Pina 72,66 96,45 88,41 397,15 0,794 0,938 0,772 0,835 

64 

São Cristóvão, Vasco 

da Gama 72,27 95,44 89,08 412,39 0,788 0,933 0,778 0,833 

65 Cascadura 72,15 95,97 86,35 428,76 0,786 0,928 0,785 0,833 

66 Parque Anchieta 73,71 96,31 87,17 355,31 0,812 0,933 0,753 0,833 

67 Madureira 70,97 96,81 90,42 419,81 0,766 0,947 0,781 0,831 

68 Pilares 72,55 96,79 86,05 389,81 0,793 0,932 0,769 0,831 

69 Tanque 71,49 95,95 86,87 439,87 0,775 0,929 0,789 0,831 

70 Estácio 73,71 94,09 80,82 413,05 0,812 0,897 0,778 0,829 

71 Curicica 72,57 96,15 88,33 362,72 0,793 0,935 0,757 0,828 

72 Penha Circular 71,15 96,23 83,38 444,77 0,769 0,919 0,791 0,826 

73 Benfica 73,59 94,5 81,35 376,65 0,81 0,901 0,763 0,825 

74 Paquetá 74,06 94,22 67,66 457,61 0,818 0,854 0,795 0,822 

75 Itanhangá 70,28 91,44 74,3 650,96 0,755 0,857 0,854 0,822 

76 Tauá 71,24 93,2 83,99 416,19 0,771 0,901 0,78 0,817 

77 Rocha Miranda 70,99 96,62 87,07 338,1 0,766 0,934 0,745 0,815 

78 Marechal Hermes 70,11 96,09 87,78 366,28 0,752 0,933 0,758 0,814 

79 Turiaçu 70,11 97,37 87,15 336,57 0,752 0,94 0,744 0,812 

80 Guadalupe 70,11 97,27 85,58 336,89 0,752 0,934 0,744 0,81 

81 Inhaúma 70,64 96,39 86,56 324,3 0,761 0,931 0,738 0,81 

82 Campo Grande 69,8 95,98 87,42 351,11 0,747 0,931 0,751 0,81 

83 

Cavalcanti, 

Engenheiro Leal, Vaz 
Lobo 70,41 96,29 84,68 328,64 0,757 0,924 0,74 0,807 

84 

Ricardo de 

Albuquerque 70,97 96,42 89,06 283 0,766 0,94 0,715 0,807 

85 Coelho Neto 70,86 96,88 84,77 299,89 0,764 0,928 0,725 0,806 

http://www.wikirio.com.br/index.php?title=Br%C3%A1s_de_Pina&action=edit&redlink=1
http://www.wikirio.com.br/S%C3%A3o_Crist%C3%B3v%C3%A3o
http://www.wikirio.com.br/S%C3%A3o_Crist%C3%B3v%C3%A3o
http://www.wikirio.com.br/Est%C3%A1cio
http://www.wikirio.com.br/index.php?title=Benfica&action=edit&redlink=1
http://www.wikirio.com.br/Ilha_de_Paquet%C3%A1
http://www.wikirio.com.br/Campo_Grande
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86 Padre Miguel 70,11 95,72 87,21 313,85 0,752 0,929 0,732 0,804 

87 Penha 69,59 95,12 82,23 373,05 0,743 0,908 0,761 0,804 

88 Honório Gurgel 69,88 96,56 88,09 303,98 0,748 0,937 0,727 0,804 

89 Realengo 69,63 95,97 87,44 316,41 0,744 0,931 0,734 0,803 

90 Senador Vasconcelos 69,68 95,88 88,68 302,44 0,745 0,935 0,726 0,802 

91 Tomás Coelho 69,88 95,89 83,8 325,92 0,748 0,919 0,739 0,802 

92 Magalhães Bastos 68,9 95,72 90,24 318,03 0,732 0,939 0,735 0,802 

93 Catumbi 69,6 95,81 85,41 324,83 0,743 0,923 0,738 0,802 

94 
Mangueira, São 
Francisco Xavier 68,34 94,2 88,51 357,43 0,722 0,923 0,754 0,8 

95 Vista Alegre, Irajá 62,81 98,08 92,99 473,39 0,63 0,964 0,801 0,798 

96 Bangu 69,78 95,45 82,95 296,55 0,746 0,913 0,723 0,794 

97 

Saúde, Gamboa, Santo 

Cristo 70,28 94,21 77,52 320,57 0,755 0,886 0,736 0,792 

98 Cordovil 68,32 95,83 87,92 290,49 0,722 0,932 0,72 0,791 

99 Pavuna 69,27 95,96 82,51 286,38 0,738 0,915 0,717 0,79 

100 Anchieta 68,9 95,65 84,75 278,18 0,732 0,92 0,712 0,788 

101 Santíssimo 69,36 95,04 80,94 256,08 0,739 0,903 0,698 0,78 

102 

Galeão, Cidade 

Universitária 67,79 93,92 80,64 300,31 0,713 0,895 0,725 0,778 

103 Vicente de Carvalho 67,51 93,79 78,52 296,63 0,709 0,887 0,723 0,773 

104 Jacarepaguá 67,51 90,18 77,14 331,44 0,709 0,858 0,742 0,769 

105 Senador Camará 67,39 93,63 83,67 251,09 0,707 0,903 0,695 0,768 

106 Gardênia Azul 67,79 93,78 76,4 274,68 0,713 0,88 0,71 0,768 

107 Vigário Geral 66,66 93,52 74,73 296,6 0,694 0,873 0,723 0,763 

108 Colégio 67,33 94,52 74,33 262,37 0,706 0,878 0,703 0,762 

http://www.wikirio.com.br/Catumbi
http://www.wikirio.com.br/index.php?title=Anchieta&action=edit&redlink=1
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109 Sepetiba 66,3 93,64 79,65 264,8 0,688 0,89 0,704 0,761 

110 Cosmos 67,51 94,86 82,17 205,9 0,709 0,906 0,662 0,759 

111 Caju 68,9 90,43 71,97 236,59 0,732 0,843 0,685 0,753 

112 Paciência 66,66 94,36 81,02 203,43 0,694 0,899 0,66 0,751 

113 Cidade de Deus 66,66 93,56 81,1 207,56 0,694 0,894 0,663 0,751 

114 Barros Filho 66,66 93,6 82,15 198,96 0,694 0,898 0,656 0,75 

115 Inhoaíba 65,99 93,63 81,38 207,61 0,683 0,895 0,663 0,747 

116 

Camorim, Vargem 

Pequena, Vargem 
Grande 66,3 90,8 69,28 279,09 0,688 0,836 0,713 0,746 

117 Parada de Lucas 65,35 92,38 82,15 220,27 0,672 0,89 0,673 0,745 

118 

Guaratiba, Barra de 
Guaratiba, Pedra de 

Guaratiba 66,66 90,74 74,37 234,37 0,694 0,853 0,684 0,744 

119 Santa Cruz 65,52 93,19 79,82 206,23 0,675 0,887 0,662 0,742 

120 Rocinha 67,33 87,9 69,5 219,95 0,706 0,818 0,673 0,732 

121 Jacarezinho 66,3 92,2 75,68 177,98 0,688 0,867 0,638 0,731 

122 Manguinhos 66,3 91,48 69,64 188,86 0,688 0,842 0,648 0,726 

123 Maré 66,58 89,46 68,76 187,25 0,693 0,826 0,646 0,722 

124 

Acari, Parque 

Colúmbia 63,93 91,68 79,44 174,12 0,649 0,876 0,634 0,72 

125 Costa Barros 63,93 91,34 74,09 175 0,649 0,856 0,635 0,713 

126 Complexo do Alemão 64,79 89,07 72,04 177,31 0,663 0,834 0,637 0,711 

http://www.wikirio.com.br/Barros_Filho
http://www.wikirio.com.br/Santa_Cruz
http://www.wikirio.com.br/index.php?title=Acari_(bairro_do_Rio_de_Janeiro)&action=edit&redlink=1
http://www.wikirio.com.br/index.php?title=Acari_(bairro_do_Rio_de_Janeiro)&action=edit&redlink=1

