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Introdução: Muitas são as pesquisas encontradas sobre empreendedorismo por esta ser
uma forma de obter renda e geração de empregos e isso torna o empreendedorismo um
fenômeno socioeconômico de grande importância e interesse. Dos motivos para se
empreender estão necessidade, o que atrai empreendedores com baixo nível de
escolaridade, pode ser também novas ideias de negócio ou oportunidade. O termo
empreendedorismo é utilizado desde o século XII, mas passou por mudanças para
chegar à definição usada hoje, que significa aqueles que conseguem identificar uma
nova oportunidade e criam, assim, uma atividade sobre isso para gerar capital e que
assumem riscos moderados. Objetivo: O objetivo do presente estudo é identificar o
perfil e a intenção empreendedora dos alunos dos cursos de Administração e Ciências
Contábeis do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais – Unileste, levando em
conta a pesquisa de Schmidt e Bohnenberger (2009) que apresenta as características de
perfil empreendedor. Metodologia: Como metodologia, esse trabalho se classifica
como descritivo e quantitativo. Os dados serão coletados pelo método survey,
utilizando-se uma escala métrica de Likert com cinco pontos para a mensuração do
perfil empreendedor. O instrumento de coleta de dados usado consiste de um
questionário estruturado de forma online, composto de 22 itens. O Software Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS) será o recurso utilizado no tratamento e análise
dos dados. A escolha da amostra foi selecionada de forma não aleatória, por
conveniência. O questionário aplicado avaliará as oito características atitudinais do
perfil empreendedor de Schmidt e Bohnenberger (2009). Resultados: A pesquisa está
sendo realizada em dois momentos, o primeiro foi a elaboração da parte teórica para
dar embasamento à pesquisa e a segunda será a coleta e análise de dados. Foram
identificadas por Masiero (2012) e Tajra (2014) caraterísticas e habilidades mais
comuns que os empreendedores possuem como: compromisso, liderança,
determinação, energia e perseverança. Os empreendedores não nascem com essa
característica como era o acreditado no passado e qualquer um pode aprender a
desenvolvê-las. Em consonância com os dados anteriores, o questionário foi elaborado
para identificar os seguintes tipos de características de um empreendedor: auto eficaz,
assume riscos calculados, planejador, detecta oportunidades, persistente, sociável,
inovador e líder. Há também distinção dos tipos de empreendedores. Segundo Oliveira
(2014), há o empreendedor interno, externo, o pseudoempreendedor, o empreendedor
por iniciativa, o empreendedor por necessidade, o de renovação, o estrategista e o
estadista.  A coleta de dados se dará por questionário online disponibilizado pela
instituição para todos os alunos de Ciências Contábeis e Administração do Unileste
responderem. Também será passado nas salas de aula solicitando-se aos alunos que
respondam o questionário. Seguindo o calendário de elaboração da pesquisa, ela ainda
está em desenvolvimento e por isso não possui resultados. Conclusão: Sobre o
referencial teórico, pode-se concluir que há opiniões divergentes dos autores que, em
alguns aspectos, concordam entre si, como a questão de que as características mais
presentes dos empreendedores podem ser aprendidas e que não precisa de talento para
empreender. Com a pesquisa em andamento, não há como concluir.
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