
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATORIO TÉCNICO CIENTIFICO DO PROJETO DE PESQUISA 

 

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO EM TECNOLOGIA MOBILE: DA CRIAÇÃO DO APP 
À FORMAÇÃO DE NOVOS EMPREENDEDORES DIGITAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRE NABIL GHOBRIL 

2016 



AÇÕES DE CAPACITAÇÃO EM TECNOLOGIA MOBILE: DA CRIAÇÃO DO APP 
À FORMAÇÃO DE NOVOS EMPREENDEDORES DIGITAIS 

 

Linha de Pesquisa:  INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS APLICADAS A DEMANDAS DA 

SOCIEDADE 

Pesquisador líder: ALEXANDRE NABIL GHOBRIL 

Local de execução: SÃO PAULO - SP 

Vigência: 01/fev/2015 a 31/jan/2016 

Equipe: 

Prof Dr ALEXANDRE NABIL GHOBRIL 1100451 
Prof Dr ARNALDO RABELLO DE AGUIAR VALLIM FILHO 1044030 
Prof Dr LUCIANO SILVA 1110468 
Prof Dr MAURICIO HENRIQUE BENEDETTI 2010619 
Prof Dr NELSON DESTRO FRAGOSO 1120913 
Bacharel QUEZIA DIAS JANUARIO NEVES  



 

 

Resumo 

As competências empreendedoras estão relacionadas a um amplo espectro de habilidades 

e atitudes pessoais demandadas pelas organizações contemporâneas. Desenvolvê-las é 

considerado fator primordial para o sucesso de profissionais de todas as áreas, 

independentemente de qual seja a trilha de carreira que irão seguir. Muitas universidades, 

atentas a essa realidade, têm progressivamente criado projetos que propiciam ou facilitam 

o desenvolvimento desse rol de competências em seus alunos. Este projeto de pesquisa 

caminha nessa direção ao identificar oportunidades de aperfeiçoamento no programa de 

capacitação em aplicativos mobile oferecido pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 

aos seus alunos de computação, por meio da incorporação de elementos que promovam 

o desenvolvimento de competências empreendedoras.  Para tal, foi realizado o 

acompanhamento e análise dos resultados da primeira turma do programa MackMobile 

junto aos seus gestores, professores e alunos participantes. Numa primeira fase, aplicou-

se um questionário estruturado aos concluintes por meio da escala Carland, o que permitiu 

a avaliação quantitativa do grau de potencial empreendedor de cada  aluno respondente. 

Em seguida, foram realizadas entrevistas em profundidade com seis alunos que obtiveram 

pontuações nos extremos da escala, objetivando-se compreender com mais profundidade 

as suas diferenças, motivações e experiências anteriores, bem como os fatores que 

influenciaram um maior ou menor desenvolvimento de determinadas competências 

durante a participação no programa. Adicionalmente, numa segunda fase foi realizado um 

grupo de foco com professores e gestores, quando foram discutidas as dificuldades 

enfrentadas na implantação do MackMobile, bem como oportunidades para potencializar 

o desenvolvimento de capacidades empreendedoras em seus participantes. Ao final, como 

resultado da análise conjunta, são tecidas considerações e recomendações sobre possíveis 

ações e boas práticas para aperfeiçoamento do programa, desde o processo de seleção, 

durante a sua execução e também no período pós-projeto, como o apoio da incubadora de 

empresas da universidade para acelerar projetos de alunos identificados com potencial e 

interesse de se tornarem empreendedores do próprio negócio.  

 

Palavras-chave: educação empreendedora, empreendedorismo digital, cooperação 

universidade-empresa, inovação, competências empreendedoras 



1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas duas décadas, muitas das melhores e mais importantes universidades 

do mundo passaram por grandes transformações. Incorporaram em sua missão, além da 

excelência no ensino e na pesquisa, um compromisso com o desenvolvimento 

tecnológico, econômico e social do seu entorno, da sua região, do seu país (ERKKILA, 

2000, BOYLES, 2012). 

Nessa nova universidade, há uma oportunidade ímpar de conectar as atividades de 

pesquisa, ensino e extensão por meio de projetos que abordem problemas reais do mundo 

contemporâneo, que gerem impacto para além dos muros da própria universidade.  

Diante desse cenário, o empreendedorismo, particularmente o empreendedorismo 

inovador de grande valor agregado,  tem ganhado espaço no ambiente universitário, pois 

proporciona uma oportunidade de envolver alunos, docentes e toda a comunidade 

acadêmica em torno de projetos com significado e relevância, conectando a pesquisa, a 

ciência e a tecnologia com o mundo real, por meio da  transformação de conhecimento 

em inovação, produtos e serviços que atendam às necessidades do mercado e da sociedade 

em geral. (BOYLES, 2012, HEINONEN; POIKKIJOKI, 2006). 

No Brasil, essa tendência se ampliou na última década, comprovada pela criação 

de inúmeros centros de empreendedorismo, incubadoras e aceleradoras de empresas, 

parques tecnológicos e novas startups criadas por   jovens empreendedores egressos da 

universidade (HASHIMOTO, 2013).  

Paralelamente, políticas públicas têm incentivado a cooperação universidade-

empresa para desenvolvimento de pesquisas conjuntas e inovações tecnológicas, via 

incentivos fiscais e recursos subsidiados por agências de fomento, em um modelo 

conhecido como tripla hélice. O maior foco dos programas de fomento tem sido a criação 

e desenvolvimento de empresas inovadoras, pois são elas, inegavelmente, o motor 

propulsor da economia, do desenvolvimento e da competitividade dos países 

(ETZKOWITZ, 2011).  

Particularmente no   mundo digital, há uma oportunidade excepcional de 

desenvolvimento de projetos cooperados entre universidade e organizações públicas e 

privadas. As empresas propõem problemas e desafios aos estudantes e esses devolvem 

soluções para problemas relevantes e reais, conectando teoria e prática. Nesse tipo de 

projeto, os alunos desenvolvem não somente competências técnicas, mas outras que 

podem ser caracterizadas como empreendedoras como planejamento, organização, 

proatividade, comunicação, trabalho em equipe, dentre outras.  

Os programas de capacitação em tecnologia mobile se inserem nesse contexto. 

Diante dos resultados já alcançados e do potencial de replicação e multiplicação das ações 

nos anos seguintes, percebe-se que muito mais do que produtos inovadores, o programa 

pode ajudar a criar uma nova geração de jovens com competências técnicas e 

comportamentais e com potencial de se tornarem empreendedores. Isso significa que há 

uma oportunidade de se ir além da criação de produtos e da capacitação de jovens na área 

de TI, de se desenvolver empreendedores de tecnologia dotados de novas competências 

e que poderão criar negócios não somente prósperos economicamente, mas de valor para 

a sociedade.  

Todavia, para que esse potencial se torne realidade, ou seja, para que os alunos se 

tornem empreendedores de fato, é preciso que percebam o valor de seguir nessa direção 

e demonstrem interesse por empreender por conta própria, bem como estejam abertos a 

aprender e desenvolver novas competências como visão de negócios, capacidade de 

planejamento e de negociação, conhecimentos de gestão, dentre outros. 

 

 



Objetivos 

Após o encerramento da primeira turma, a coordenação do programa em conjunto 

gestores do Núcleo de Empreendedorismo, iniciaram a presente pesquisa com o objetivo 

principal: avaliar oportunidades de aperfeiçoar o programa MackMobile, em particular 

no tocante ao desenvolvimento de competências empreendedoras em seus participantes. 

Para atingir esses objetivos, estabeleceu-se os seguintes objetivos específicos: 

 avaliar o potencial empreendedor de alunos concluintes da primeira turma do 

MackMobile 

 examinar e identificar, por meio de entrevistas com alunos selecionados,  suas 

diferenças, aspirações e percepções com relação ao seu potencial empreendedor 

 avaliar  a evolução do perfil de competências dos alunos entrevistados pela 

participação no programa, bem como sensibilizá-los sobre a oportunidade e os 

passos necessários para trilharem uma carreira empreendedora 

 discutir, com gestores e professores, oportunidades de ajustes e aperfeiçoamentos 

no programa. 

 



2. REVISAO BIBLIOGRAFICA 

2.1. Empreendedorismo 

 Para Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), o fundamento do empreendedorismo é 

identificar e explorar as oportunidades empreendedoras, de modo que reconheçam o 

potencial comercial que outras pessoas não têm a sensibilidade de reconhecer. O 

empreendedorismo leva a uma reciclagem de produtos (bens e serviços) existentes ou dos 

métodos para produzi-los. 

Para Dolabela (1999), o empreendedorismo vai além da a criação de novos 

negócios. É geração de inovação, de empregos, de renda, de valor para sociedade. O 

empreendedorismo deve ser encarado como uma atividade que promove o 

desenvolvimento econômico e social (DOLABELA, 1999).  

Da mesma forma, Longenecker, Moore e Petty (2004) apresentam o 

empreendedorismo como instrumento fundamental em qualquer sociedade. Deve ser 

estimulado porque países e regiões com uma forte cultura empreendedora ampliam as 

oportunidades de criação de empregos, de geração de inovações e de crescimento 

econômico. 

 

Empreendedorismo no Brasil 

Muitos países têm desenvolvido políticas públicas com o objetivo de apoiar os 

empreendedores nascentes, dando assim mais oportunidades para os novos negócios. No 

Brasil, segundo a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), as maiores 

dificuldades apontadas são a burocracia, o acesso a recursos financeiros e programas de 

educação e capacitação. 

Apesar das dificuldades, segundo dados da pesquisa GEM 2014 no Brasil, a taxa 

total de empreendedores TTE (nascentes, novos e estabelecidos), como percentual da 

população entre 18 e 64 anos foi de 34,5% em 2014, contra 23% em 2004. Isso mostra 

uma tendência de crescimento da atividade empreendedora no país. O empreendedorismo 

por oportunidade também tem crescido de forma sustentável, atingindo 70,6% dos 

negócios iniciados em 2014. 

Outro aspecto da pesquisa GEM relevante diz respeito ao gênero. Dados de 2014 

mostram que o grupo de empreendedores iniciais é composto igualmente por homens e 

mulheres, enquanto no grupo de empreendedores estabelecidos a maioria é masculina.  

O grupo de empreendedores iniciais apresenta um número expressivamente maior 

de jovens do que o grupo de empreendedores estabelecidos e também concentra um 

número relativamente maior de indivíduos com escolaridade mais alta do que o grupo de 

empreendedores estabelecidos. 

Ou seja, os dados mostram um crescimento da participação de mulheres, jovens 

com maior grau de escolaridade e do empreendedorismo por oportunidade, todos esses 

aspectos positivos e que podem sinalizar uma evolução do empreendedorismo no país, 

em termos de criação de negócios de maior valor agregado e potencial de geração de 

inovações, emprego e renda. 

2.2. O processo empreendedor 

Vários autores têm apresentado modelos para representar a dinâmica do processo 

empreendedor. Há uma certa unanimidade na academia de que o empreendedorismo é 

muito mais do que o próprio empreendedor, suas ideias e projetos, mas um longo caminho 

que envolve etapas, aprendizagem, sofre influência de fatores externos e que não termina 



no lançamento do empreendimento, mas que depende de sua sustentabilidade e 

prosperidade.  

Stevenson, Roberts e Grousbeck (1989) propuseram um dos primeiros modelos 

baseado nas tarefas do empreendedor e no processo de criação do negócio.   

Posteriormente, Mueller e Goic (2003) apresentaram um modelo de processo estruturado 

em quatro diferentes etapas: a procura,  o planejamento,  a organização dos recursos e 

execução.    

Mais recentemente, Baron (2010) apresentou um modelo composto pelas 

seguintes fases: geração da ideia/reconhecimento da oportunidade; reunião de recursos 

para desenvolver a oportunidade; lançamento do novo empreendimento, administração 

do crescimento e obtenção das recompensas. No modelo proposto por Baron, o processo 

é influenciado por diversos fatores como regulamentações governamentais, condições do 

mercado, relacionamento com sócios, clientes, investidores e empreendedores. 

 A Figura 1 ilustra o processo empreendedor. Baseado no modelo de Carol´s 

Moore apud Bygrave e Zacharachis (2004), os estágios propostos são: a ideia ou conceito 

do negócio, o evento que desencadeia as operações, implementações e crescimento. 

Também é possível identificar todos os fatores críticos que impulsionam o 

desenvolvimento do negócio em cada um dos estágios, tais como fatores pessoais, sociais, 

organizacionais e ambientais.  

 



Figura 1 - Modelo do Processo Empreendedor 

 

Fonte: Bygrave e Zacharachis (2004) 

 

Numa análise mais ampla deve-se considerar também variáveis individuais como 

técnicas, motivações, características dos empreendedores; variáveis de nível grupal como 

ideias, informações de outras pessoas, eficácia nas interações com capitalistas de risco, 

clientes; variáveis de nível social como políticas governamentais, condições econômicas 

e tecnologia, pois esses fatores influenciam todas as ações e decisões tomadas pelos 

empreendedores em todas as fases do processo empreendedor (BARON, 2010). 

 

Motivações para Empreender 

Entender como uma pessoa se torna um empreendedor é uma das questões chave 

das pesquisas em empreendedorismo.  

Vários estudos investigaram os efeitos da oportunidade e da motivação na 

propensão a empreender (CHEN; GREENE; CRICK, 1998; SOLESVIK, 2013; HUI-

CHEN, KUEN-HUNG E CHEN-YI, 2014). 

Hui-chen, Kuen-hung e Chen-yi (2014), em um estudo com 258 pessoas que 

participavam de um  treinamento para empreendedores em Taiwan,  concluíram que a 

motivação, a oportunidade e a habilidade afetam a intenção de empreender moderadas 

pela atitude pessoal, normas subjetivas e confiança do empreendedor de que pode 

controlar o seu destino.  

Nesse contexto, a motivação contempla pro-atividade, disponibilidade e desejo de 

buscar mais e mais informações sobre o objeto de interesse, enquanto a oportunidade 

representa a visão dos empreendedores em identificar a oportunidade de realizar o projeto 

com sucesso. As oportunidades podem estar relacionadas tanto às mudanças no ambiente 

externo quanto associada a fatores individuais, tais como personalidade, conhecimento 



prévio, e capital social que permitem que uma pessoa possa identificar, avaliar e 

dimensionar o potencial do projeto e seus riscos associados.  

2.3. Orientação empreendedora, intenção empreendedora, potencial empreendedor  

Existem diferentes perspectivas para avaliação do potencial empreendedor. Os 

conceitos de “intenção empreendedora”, “potencial empreendedor” e “orientação 

empreendedora” são encontrados em diferentes estudos e autores 

O constructo mais presente na literatura é o de “orientação empreendedora”. 

Lumpkin e Dess (1996) definem orientação empreendedora como “os processos, práticas 

e atividades de tomada de decisão que levam à entrada em novos empreendimentos e 

mercados”. Os fatores que compõem o grau de orientação empreendedora são: 

autonomia, agressividade competitiva, inovatividade, proatividade e tomada de risco.  

Autonomia refere-se a uma ação independente de um indivíduo ou de um grupo 

de trazer uma ideia ou uma visão e de leva-la adiante até sua execução. Ou seja, o desejo 

e a habilidade de aproveitar uma oportunidade e realizar um empreendimento. A 

proatividade reflete a iniciativa no processo empreendedor, uma visão prospectiva 

relacionada à visão e antecipação e à vantagem do “first-mover”.  Já a inovatividade 

refere-se à tendência a se envolver e apoiar novas ideias, novidade, experimentação e 

processos criativos que podem resultar em novos produtos, serviços ou processos 

tecnológicos. A tomada de risco é medida pela disposição de se aceitar projetos de alto 

risco e a preferência em investir em projetos mais ousados ou mais previsíveis para atingir 

os objetivos estratégicos.  (LUMPKIN;  DESS,  1996, LYON; LUMPKIN; DESS, 2000,   

ENTRIALGO; FERNANDEZ; VAZQUEZ, 2000). 

O conceito de Orientação empreendedora tem sido usado no nível de análise 

organizacional, associado ao estilo específico dos dirigentes de uma organização a 

respeito de seu direcionamento estratégico, seja na velocidade e assertividade do processo 

decisório, seja na implementação de novos projetos. Uma empresa com orientação 

empreendedora é aquela na qual seus dirigentes estão dispostos a inovar, a assumir riscos 

de testar e introduzir novos produtos e serviços ou ingressar em novos mercados, a buscar 

continuamente novas oportunidades antes de seus concorrentes. (ZAHRA, COVIN, 1995; 

LUMPKIN,  DESS, 1996). 

No nível de análise do indivíduo, um dos conceitos mais utilizados é o de Intenção 

empreendedora. Intenção empreendedora indica um forte desejo que uma pessoa 

demonstra em se tornar empreendedor.  Katz e Gartner (1988) definiram intenção 

empreendedora como a procura por informação que pode ser usada para ajudar o objetivo 

de abrir um negócio. Outros autores também sustentam o uso de modelos baseados no 

conceito de intenção empreendedora (DOUGLAS; SHEPHERD, 2002; BJANDARI, 

2006).  

O conceito de potencial empreendedor incorpora o desejo de empreender em 

conjunto com a percepção de sua viabilidade. Segundo os defensores desse conceito, o 

potencial de empreender é um preditor mais forte de um futuro empreendedor do que a 

intenção empreendedora, pois requer que além do desejo, a pessoa apresente um 

comportamento de se perceber capaz de realizar o empreendimento (KRUEGER; 

BRAZEAL, 1994,  VECIANA et al., 2005). 

 

2.4  O Carland Entrepreneurship Index 

 

Este modelo sugere que o potencial empreendedor é uma função da interação entre 

a necessidade de realização, a propensão ao risco e a preferência para a inovação. Todas 



estas características têm forte apelo como descritores clássicos de empreendedorismo em 

vários estudos empíricos. 

Carland, Carland e Hoy (1992) desenvolveram um instrumento para medir o 

potencial empreendedor de um indivíduo, medido pelo CEI – Carland Entrepreneurship 

Index, que vem sendo aprimorado e aplicado em outros grupos de pesquisa. O 

Instrumento mede a orientação empreendedora pessoal e tem sido largamente usado em 

pesquisas sobre o empreendedorismo em diversos países e contextos (GIMENEZ; 

FERREIRA; RAMOS, 2007,  PENZ et al., 2014, ASHEGHI-OSKOOEE, 2015) 

CEI é composto por um conjunto de 33 pares de afirmativas em um formato de 

escolha forçada, preenchido pelo respondente em auto resposta, que mede a propensão de 

um indivíduo para o empreendedorismo em quatro fatores: traços de personalidade, 

inovação, propensão a assunção de riscos e postura estratégica. (CARLAND, 

CARLAND, HOY, 1992, CARLAND; CARLAND, 2003). 

Por meio de uma escala preferencial, o respondente, ao preencher o questionário, 

baseando-se na sua personalidade e preferências, será enquadrado como mais ou menos 

empreendedor. A escala, no dizer de Carland, Carland e Hoy (1992), não objetivou criar 

tipologias dicotômicas de ser ou não empreendedor. No entendimento desses autores, um 

indivíduo desloca-se sobre um continuum onde todos seriam empreendedores (mais ou 

menos) em função da maior ou menor presença das características avaliadas.  

2.5. O Projeto MackMobile 

O MackMobile é um programa desenvolvido pela Universidade Presbiteriana 

Mackenzie em parceria com um grande produtor internacional de software, em que os 

alunos selecionados através de entrevistas e testes, são capacitados e devem desenvolver, 

em um ciclo de um ano, aplicativos para dispositivos na plataforma do produtor. 

O processo de seleção é aberto para alunos de todos os cursos de graduação da 

universidade mas, pelos seus componentes técnicos, atrair e seleciona principalmente 

alunos dos  cursos de Sistemas de Informação, Ciência da Computação e Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas. 

Os alunos selecionados dedicam em torno de 20 horas por semana ao projeto com 

o apoio de infraestrutura e metodologia da empresa parceira e de professores e 

orientadores da Universidade.  

O resultado da 1ª turma foi a participação de 50 alunos, que resultou na criação de 

22 aplicativos, alguns dos quais  foram homologados pelo fabricante de software e entram 

agora em fase comercial, podendo ser encontrados nas lojas virtuais de aplicativos para 

smartphones, para venda ou download. 

Este tipo de ação sinaliza para um novo modelo de cooperação universidade-

empresa e está perfeitamente alinhado com as diretrizes pedagógicas da UPM, 

favorecendo o protagonismo estudantil.  

Destaque-se que, além da capacitação técnica em linguagens de programação 

importantes e atuais que posicionam os alunos participantes com vantagem no mercado 

de trabalho, as ações têm o mérito de inseri-los em projetos que permitem a conexão da 

teoria e a prática, e ainda os coloca diante de situações do mundo real como pressão 

competitiva, metas, prazos e entrega de um produto inovador ao mercado. 

 

 

 

 

 



3.  METODOLOGIA 

 

Metodologicamente, esta pesquisa pode ser classificada como um estudo de caso 

orientado para a prática (CRESWELL, 2003), no qual se avalia os resultados de um 

programa de criação de aplicativos como indutor do desenvolvimento de competências 

empreendedoras, tanto sob a perspectiva dos alunos participantes quanto dos gestores e 

professores. 

Apesar da pesquisa também fazer uso de ferramentas quantitativas na etapa inicial, 

os mecanismos de análise são fundamentalmente interpretativos, portanto a abordagem 

metodológica da pesquisa é caracterizada como de natureza qualitativa. 

Foram utilizadas as seguintes estratégias de coleta de dados: surveys e entrevistas 

com alunos, observação não participante e grupo de foco com professores e gestores. 

Conforme  Koklbacher (2006) este tipo de abordagem é adequada para situações 

como a aqui apresentada, ao apresentar a aplicação de uma teoria ou abordagem em 

situações práticas específicas.  

 

3.1 Estratégia da Pesquisa 

 

A estratégia de pesquisa de campo contemplou duas etapas: inicialmente um 

estágio onde se buscou analisar o potencial empreendedor e o processo de 

desenvolvimento de competências empreendedoras sob a perspectiva dos alunos e, numa 

segunda etapa,  um debate e análise conjunta com professores e gestores do programa. 

Na 1ª etapa, enviou-se um questionário de potencial empreendedor baseado na 

escala Carland para todos os concluintes da 1ª turma, com o objetivo de avaliar seu perfil 

empreendedor nas dimensões traços de personalidade, inovação, propensão a assunção 

de riscos e postura estratégica. Em seguida, selecionou-se um grupo menor de alunos 

identificados em faixas de maior e menor potencial para entrevistas em profundidade. A 

partir daí, por meio de uma análise de conteúdo, pode-se identificar as motivações, 

capacidades e dificuldades dos alunos mais e menos empreendedores, assim como 

compreender como percebem a contribuição do projeto MackMobile no desenvolvimento 

de determinadas competências pessoais. 

Numa 2ª etapa, os resultados preliminares foram analisados pelo grupo de gestores 

das áreas de inovação e empreendedorismo a apresentados para a coordenação do 

programa na Faculdade de Computação e Informática. Em seguida, foi aplicado um 

Grupo de foco com a participação dos gestores e professores que atuaram diretamente na 

capacitação e orientação dos alunos durante o ciclo de um ano do projeto. Ao final foram 

apresentadas e validadas propostas de aperfeiçoamento do programa. 

O desenho de pesquisa está representado na Figura 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2 – Desenho da Pesquisa 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

3.2 Desenvolvimento da Pesquisa 

3.2.a - Survey com os alunos 

Foram inicialmente aplicados questionários individuais, por meio de um survey 

de auto-resposta,  enviado por email  a todos os 50 alunos que participaram da 1a turma 

do MackMobile para avaliação do perfil empreendedor.  

Para tal, a escala Carland (Carland Entrepreneurship Index - CEI). foi escolhida 

como medida do potencial empreendedor.  Essa escala foi largamente testada e utilizada 

em diversas pesquisas empíricas em vários países e em diferentes segmentos de 

empreendedores e representa, na opinião de muitos pesquisadores, uma medida confiável, 

ao atribuir uma nota ou uma pontuação ao respondente e classificando-o 

microempreendedor, empreendedor ou macro-empreendedor.  

No modelo do CEI, o microempreendedor considera possuir uma empresa como 

algo que poderá gerar renda mas buscará satisfação em alguma atividade externa ao seu 

negócio. O empreendedor é aquele que busca estabelecer um negócio relativamente 

seguro e rentável, inovando incrementalmente, valorizando o reconhecimento e 

admiração externa. O macro empreendedor é caracterizado pela inovação e busca 

incessante pelo crescimento e lucro, sendo o seu negócio o caminho para a auto 

realização.  

Todavia, antes da aplicação da escala, havia preocupação dos pesquisadores 

quanto à validade do instrumento em sua versão em português, em termos de clareza e de 

pertinência. 



Quanto à clareza, a questão é relativa aos termos de redação, se as assertivas foram 

redigidas de forma que os conceitos que se quer medir estejam compreensíveis para as 

pessoas do projeto, e se expressam adequadamente o que se espera medir. Quanto à 

pertinência ou representatividade significa notar se os itens (traços de personalidade, 

inovação, propensão a assunção de riscos e postura estratégica) realmente refletem os 

conceitos envolvidos, se são relevantes e, se são adequados para atingir os objetivos 

propostos. 

O trabalho apresentado por Junior e Gimenez (2012), que analisou a validade 

confiabilidade do instrumento em português para um universo de 495 estudantes de 

graduação e pós-graduação com média de idade de 26 anos conclui, com algumas 

ressalvas, que a versão em português do CEI atingiu bons níveis de validade e 

confiabilidade.  

Junior e Gimenez (2012) alertam, entretanto, que não conseguiram confirmar 

estatisticamente a diferença de escores entre respondentes que já começaram um negócio 

e os que ainda não. Outra questão que merece reflexão no artigo de Junior e Gimenez é 

que cerca de 70% dos respondentes eram estudantes de cursos de administração, que já 

tiveram contato anterior com teorias e modelos de empreendedorismo e que 

possivelmente foram positivamente influenciados pela cultura e comportamento 

empreendedor, diferentemente do universo de estudantes de computação que 

participaram do MackMobile. 

Outrossim, a escala CEI apresenta muitas assertivas que estão relacionadas a uma 

perspectiva de quem já está empreendendo, como por exemplo: “Eu não teria iniciado 

este negócio se eu não tivesse certeza de que seria bem sucedido”; “Eu quero que este 

negócio cresça e torne-se poderoso”; “As pessoas que trabalham para mim trabalham 

duro”, que não se aplicariam ao universo da pesquisa, ou seja, jovens que tem apenas uma 

ideia ou um projeto com potencial de negócio. 

Diante disso, achou-se prudente proceder uma verificação de validade de 

conteúdo do instrumento de pesquisa, aplicando-o em um pré-teste inicial a 10 alunos que 

participam da pré-incubadora de empresas da Universidade, que teceram seus 

comentários quanto à clareza e adequabilidade das questões. Após o pré-teste, o 

instrumento foi ajustado eliminando-se 12 questões que se mostraram inadequadas para 

o contexto dos respondentes e adequando-se a redação de mais duas questões, resultando 

em um novo questionário de 21 questões (Apêndice A). Manteve, entretanto, a estrutura 

de conceitos do instrumento original, que contempla as medidas de traços de 

personalidade, inovação, propensão a assunção de riscos e postura estratégica.  

Além da aplicação das questões do CEI com os ajustes indicados, que ora 

denominaremos CEI ajustado, foram introduzidas questões iniciais para caracterização 

dos entrevistados, como nome, idade, e-mail, sexo, projeto que participou, curso, estágio 

do curso, renda familiar, se está trabalhando no momento, se pretende empreender em 

algum momento de sua vida e, se sim, em que período.    

O instrumento resultante contem 34 questões, sendo 12 questões de caracterização 

do respondente, mais 21 questões de avaliação do potencial empreendedor (escala 

Carland ajustada) e uma questão final sobre o desejo de montar o próprio negócio e em 

que período da vida.  

As 21 questões relativas à avaliação do potencial empreendedor foram assim 

divididas: 05 questões para medir de traços de personalidade, 05 questões para inovação, 

05 para propensão a assunção de riscos e 06 questões relacionadas à postura estratégica. 

Para cada assertiva o respondente assinala uma nota de 1 a 10, sendo 1 nunca e 10 

frequentemente (Apêndice A). 

 



 

 

3.2.b Entrevistas com alunos 

Com os resultados preliminares da etapa quantitativa, selecionou-se de forma 

intencional 06 alunos para uma entrevista em profundidade, sendo 03 deles com a menor 

pontuação na escala CEI ajustada e outros 03 que obtiveram a maior pontuação.  

Elaborou-se, então, um roteiro de entrevista semi-estruturado com o objetivo de 

aprofundar o entendimento de objetivos e motivações pessoais para carreira e vida, com 

base na fundamentação teórica e empírica do tema em estudo. Este roteiro, semi-

estruturado, com questões abertas, orientou a coleta de dados no campo de pesquisa, no 

momento da realização da entrevista. Composto por 9 questões, o instrumento aborda 

questões como interesse no curso, experiências profissionais anteriores, visão futura de 

oportunidades de carreira, características de personalidade, características gerais do 

aplicativo desenvolvido, conhecimento anterior sobre empreendedorismo e gestão de 

negócios, visão de oportunidade e conhecimento da dinâmica de funcionamento do 

ecossistema de negócios digitais. (Apêndice B).  

As entrevistas foram aplicadas presencialmente, com duração média de 45 

minutos cada, gravadas e transcritas para posterior análise. A técnica utilizada foi a 

análise de conteúdo que se constitui em um conjunto de técnicas de comunicação, que 

utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

(BARDIN, 2006). Identificou-se as características, comportamentos e motivações 

internas e externas dos indivíduos em termos de carreira e de potencial empreendedor. 

Para a análise do conteúdo e do significado das respostas, trechos dos depoimentos dos 

entrevistados foram transcritos na íntegra. 

 

3.2.c Grupo de foco com professores e gestores do MackMobile 

Adicionalmente, foi realizado um grupo de foco  com os professores envolvidos 

na capacitação desses alunos e que os acompanharam no período de aproximadamente 

um ano e com o coordenador do projeto,  que se reuniu e orientou os alunos em reuniões 

de trabalho, visando complementar e validar a análise.  

O  grupo de foco (ou focus group) foi escolhido como um método apropriado para 

esse propósito. O uso do grupo de foco é adequado para discussões que envolvem 

questões complexas e que precisam de ser exploradas com maior profundidade, 

oferecendo ainda como vantagem a oportunidade de observar uma grande quantidade de 

informações sobre um tópico em um limitado espaço de tempo (Oliveira & Freitas, 1998)  

Com relação ao desenvolvimento do grupo de foco, conforme recomendado por 

Oliveira, Leite e Rodrigues (2007), a pesquisa considerou, no processo de construção e 

aplicação dos grupos focais as seguintes exigências: planejamento, condução das sessões 

e análise dos dados.  

No planejamento foi definido o roteiro e as pessoas a serem convidadas para 

participar da discussão, quais sejam o coordenador do MackMobile e os 5 professores 

que participaram do programa, além do responsável pela incubadora de empresas da 

Universidade que atuou também como moderador (Apêndice C). 

Na condução da seção, foram observadas questões relacionadas ao ambiente e 

espaço adequado e sua gravação em áudio e vídeo. A condução do debate pelo moderador 

seguiu o um roteiro desenvolvido pela área de educação empreendedora, com base nos 



objetivos estabelecidos relacionados ao desenvolvimento de competências 

empreendedoras e na análise de dados da fase anterior com os alunos. 

Na análise dos dados, foram criadas categorias vinculadas às etapas consecutivas 

do programa e suas possíveis intervenções.  

 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A análise dos resultados está aqui segmentada nas três etapas sequenciais de 

execução da pesquisa, ou seja: survey com os alunos, entrevistas em profundidade com 

os alunos e grupo de foco com professores. 

 

4.1 Survey com os alunos 

Dos 50 questionários enviados por email, 32 foram respondidos. A amostra 

indicou os seguintes parâmetros:  idade média de 22,2 anos; quanto ao trabalho atual: 28 

% não trabalham, 12% são autônomos, 22% são estagiários e 38% são empregados 

efetivos; quanto à renda familiar, 22% decalram renda menor de R$ 3 mill/mês, 50% entre 

R$ 3 mil e R$ 10 mil e 28% acima de R$ 10 mil; quanto à formação ou curso, quase a 

totalidade dos alunos de ciência da computação e sistemas de informação, sendo apenas 

dois alunos de engenharia elétrica. 

As pontuações médias foram calculadas numa escala de 10 a 50 pontos em cada 

dimensão do potencial empreendedor. Como pode ser observado na figura 3, as 

características empreendedoras que se mostraram mais presentes nos respondentes foram 

os traços de personalidade e inovação, estando menos preparados para assumir riscos e 

com dificuldades ainda maiores com relação à postura estratégica. 

 

Figura 3- Radar de potencial empreendedor dos alunos do MackMobile 

 

Fonte: elaborado pelos autores a partir das respostas dos questionários 

Além da análise do potencial empreendedor por fatores, utilizou-se a pontuação 

geral de cada entrevistado como critério de seleção dos 06 alunos que foram entrevistados 

na etapa seguinte. 



 

4.2 Entrevistas com alunos 

Para aprofundar o entendimento do potencial empreendedor, capacidades e 

dificuldades dos alunos participantes do programa, selecionou-se por intencionalidade 06 

alunos para entrevistas em profundidade, aqueles que obtiveram pontuações nos extremos 

da escala CEI modificada. Assim foram constituídos dois grupos: aqueles avaliados com 

menor potencial na etapa quantitativa, ou seja, os 03 menores escores de potencial 

empreendedor (grupo 1) e os com maior potencial empreendedor, assim considerados 

aqueles que obtiveram as 03 melhores escores (grupo 2).  

Os alunos entrevistados, aqui identificados pelas letras (A), (B), (C), (D), (E) e (F) 

têm sua categorização sintética apresentada no Quadro 1, a seguir.  

 

Quadro 1 – Caracterização dos Entrevistados 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Conforme pode ser visto no Quadro1, os entrevistados têm idade entre 19 e 24 

anos, sendo um graduado e cinco graduandos em Ciência da Computação, 

predominantemente homens, todos afirmando que desejam empreender em algum 

momento de suas vidas.  

O aspecto mais relevante da análise de conteúdo diz respeito a uma verificação 

das realizações e percepções dos entrevistados nas quatro dimensões do constructo 

potencial empreendedor, ou seja, traços de personalidade, inovação, propensão a 

assunção de riscos e postura estratégica.  

Na dimensão traços de personalidade, procurou-se identificar nos entrevistados 

características empreendedoras presentes na literatura, como autonomia, independência, 

proatividade, comprometimento, autoconfiança. No tocante à dimensão inovação, foram 

avaliados a criatividade, visão de mercado e de oportunidade. Quando analisada a 

dimensão risco, analisou-se a capacidade de assumir riscos calculados. E na dimensão 

postura estratégica, foram avaliados capacidades e iniciativas como planejamento, 

projeções, gestão de pessoas, preocupação com qualidade e networking.  

Notou-se que na entrevista, com a possibilidade de maior interação e de 

aprofundamento de algumas questões, pode-se compreender melhor as aspirações a 

aptidões dos entrevistados, complementando a análise das respostas dadas no 

questionário da etapa 1. 

 

 

 



4.2.a Análise do grupo de alunos do Grupo 1: Entrevistados (A), (B) e (C) 

 

Os três alunos com menor pontuação na escala CEI modificada estão aqui 

identificados com as letras (A), (B) e (C). 

No caso do aluno (A), as dificuldades estão concentradas nas dimensões 

personalidade, risco e estratégia: "[...] eu não diria que não me arrisco, mas eu também 

não sou louco assim de sair dando tiro no escuro, preciso ter alguma garantia  [...]  então, 

mais por causa do meu colega, ele queria investir, montar uma empresa tal, mas eu achei 

muito, eu fiquei com o pé atrás [...]" e “[...] quando eu comecei eu tinha uma ideia assim, 

quero fazer cinco aplicativos, mas no final, não consegui cumprir, eu vi que era muita 

coisa [...] mas foi assim, primeiro a gente pensou no nosso problema, depois a gente 

pensou no mercado [...]". Como pode ser visto em seu depoimento, ele mostra uma 

postura muito cautelosa e hesitante com relação ao agir, falta-lhe autoconfiança. No 

tocante à estratégia, percebe-se uma visão mais centrada no produto do que no mercado. 

Todavia, ao se analisar a dimensão inovação, ele foi capaz de identificar uma 

oportunidade e inovar incrementalmente a partir dela: criou um aplicativo para o mercado 

de diabéticos: "[...] a minha avó tem diabetes e eu pensei, acho que é algo que dá pra fazer 

[...] existem aplicativos de diabetes mas não estavam atualizados, eram para versões 

antigas do iphone, mas eram horríveis, quase nenhum em português[...]”.   

Analisando a aluna (B), percebe-se que as dimensões personalidade e estratégia 

precisam ser melhor desenvolvidas. Trechos a seguir de seu depoimento indicam uma 

visão de certa forma pessimista e mostra dificuldades de liderança e trabalho em equipe: 

"[...] eu sou um pouco negativa, eu não me responsabilizaria que algo daria certo se eu 

errasse [...] eu sou muito ansiosa e eu ficava muito em cima das pessoas do grupo, era 

difícil porque eram meus amigos [...]”. E mostra também dificuldade de aceitar de riscos 

para empreender: “[...] eu não venderia o meu carro, eu gosto de estabilidade também 

[...]”. Com relação à inovação, a entrevistada diz gerar muitas ideias, embora não dê sinais 

de que entende a diferença entre ideias e oportunidades "[...]  já identifiquei oportunidades 

no mercado para criar outros apps. [...] eu vejo futuro no meu aplicativo porque não existe 

concorrente [...]". 

No caso do aluno (C), seu depoimento sinaliza determinação e foco nos seus 

objetivos: "[...] mas eu de teimoso continuei eu continuei com a ideia e me inscrevi numa 

competição da CET e SPTrans e a gente acabou passando para a final [...] então acho que 

a gente não tem que largar de primeira quando alguém fala que não vai dar certo e tem 

que insistir e estudar realmente, validar a ideia [...]". Além disso, tem uma posição 

proativa e mostra certa liderança quando relata: “[...] ninguém sabia por onde começar, 

quem ia fazer o que, daí eu acabei tomando as rédeas e guiando todo mundo [...]”. Quanto 

à tolerância ao risco, dá sinais de aceita-lo em busca de bons de resultados futuros "[...] 

eu falei: vou ganhar super bem menos, acho que era 4 vezes menos praticamente, eu vou 

ter que me apertar bem mas  é aquilo que eu já estava pensando antes [...] então eu vou 

tentar focar 100% [...]. Surpreendentemente, a análise qualitativa mostra que o mesmo 

apresenta características pessoais e competências empreendedoras que não correspondem 

a sua baixa pontuação na escala CEI ajustada. Um dos motivos possíveis para essa 

defasagem é um excesso de autocrítica no preenchimento do questionário. 

 

4.2.b Análise do grupo de alunos do Grupo 2: Entrevistados (D), (E), (F) 

 

Os três alunos com a maior pontuação na escala CEI modificada estão aqui 

identificados com as letras (D), (E)  e (F). 



O aluno (D) apresenta um discurso de quem tem intenção e potencial para  

empreender: "[...] eu não nasci pra ser empregado né, eu nasci pra ser patrão [...]", [...] eu 

não tenho medo de cair [...] se eu chegar amanhã e conseguir investimento e não der certo 

a ideia, beleza, arrumo as coisas, junto tudo e poxa começa outra ideia [...] mostram desejo 

de autonomia, autoconfiança, resiliência, tolerância moderada ao risco. Também mostra 

capacidade de organização, de trabalho em equipe e liderança. "[...] todo dia a gente fazia 

uma reunião antes e no final do expediente [...] as decisões tinham que ser feitas de 

maneira que os três estivessem de acordo[...]" e “[...] mas se você não tem interesse em 

estar aqui, a gente não quer você no nosso time [...]".  

Percebe-se na entrevista do aluno (E) características comportamentais 

empreendedoras como a necessidade de independência, a resiliência e crença de que pode 

sempre fazer melhor: "[...] acho que sempre busquei a independência, sempre fui uma 

pessoa criativa, sempre me virei bastante sozinho, por exemplo, num trabalho em grupo 

eu geralmente consigo assumir o controle, mesmo que dê alguma coisa de errado eu 

retomo o controle, eu tomo a frente [...] quando fracasso, eu fico frustrado e nervoso 

comigo mesmo, por exemplo eu jogo handball pela atlética e se a gente perde um jogo ou 

eu jogo mal eu fico totalmente revoltado comigo." Também a assunção de riscos 

moderados: "[...] se eu enxergasse potencial nessa oportunidade de empreender com o 

meu amigo, eu acho que sim, acho que eu arriscaria  mas eu ia pensar bastante [...] eu 

gosto do incerto, eu me sinto por exemplo que eu to realmente fazendo alguma coisa 

quando eu to fazendo isso [...] eu gosto de sair da zona de conforto[...]". Com relação à 

inovação e postura estratégica, não há sinais contundentes, porém seu depoimento mostra 

sinais de visão de mercado e de tamanho da oportunidade, como “[...]  identifiquei um 

problema, na verdade vários problemas que eu sentia no dia a dia, que eu via que não 

tinha uma solução que eu acho que valesse a pena, não só no mercado brasileiro como 

tipo no mercado internacional [...]”. 

O aluno (F) se destaca por ter criado um modelo de negócio inovador, um 

aplicativo parecido com o instagram para o mercado de cervejas “[...] quando a pessoa 

está tomando uma cerveja especial ela pode publicar nessa rede social com diversos 

colegas, pode seguir, e buscar essas cervejas [...]”. Mostra também visão de oportunidade, 

de potencial de mercado "está tendo um boom de cervejas especiais, no Brasil faz uns 2 

anos, tem bastante público de cerveja, no mercado a gôndola antes era só com cervejas 

como Skol e Brahma, também está tendo bastante cervejas exportadas". Entende e aceita 

o risco natural de empreender no seu próprio negócio “[...]"acho que na área de tecnologia 

quase tudo é risco sabe"[...] "seria a parte do investidor, a gente aceitaria sim, sem 

problemas [...]”. Quanto à postura estratégica, embora não tenha dado exemplos de ações 

efetivas, mostra um entendimento da necessidade de buscar parcerias e competências 

complementares, "[...] eu tenho que melhorar minha parte técnica e também tenho que ter 

uma visão mais de administração, de empreendedor que eu não tenho ainda no momento, 

por isso que precisava de uma pessoa ou de um sócio complementar [...] se você é um 

bom programador, você não precisa junto de outro programador, você precisa de outra 

pessoa boa de marketing, boa de produto, boa de design, algo do tipo [...]”.  

Em resumo, as principais potencialidades e fraquezas encontradas na análise das 

entrevistas em cada uma das dimensões analisadas são apresentadas no Quadro 2.   

 

 

 

 



Quadro 2 – Potencialidades e Fraquezas encontradas nas entrevistas 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Em resumo, os resultados dessa etapa da pesquisa indicaram que os alunos se 

percebem, em média, tendo traços de personalidade comparáveis àquelas que 

caracterizam o empreendedor, principalmente proatividade e autoconfiança. Percebem-

se também inovadores, criativos, embora alguns confundam ter muitas ideias, as vezes 

desconexas das necessidades de mercado, com inovação. As maiores dificuldades, 

mesmo naqueles com boa pontuação na escala Carland de potencial empreendedor, estão 

relacionados à aceitação do risco e visão estratégica de longo prazo. 

Outras dificuldades que aparecem nas entrevistas, embora não de maneira 

unânime, são: necessidade de estabilidade, necessidade de afiliação (a uma 

empresa/marca constituída), pessimismo, falta de visão de mercado, dificuldade no 

relacionamento interpessoal e de planejamento. 

 

4.3   Grupo de Foco com professores 

 

Após uma percepção mais clara do programa sob a perspectiva dos alunos obtida 

na etapa anterior, foi realizado o grupo de foco cujo objetivo foi promover uma análise e 

discussão dos possíveis aperfeiçoamentos do programa, com propostas de ações a serem 

implementadas.  

O roteiro do grupo de foco foi estruturado de modo a percorrer as principais etapas 

do projeto, como o processo de seleção, a definição da escolha do projeto pelos alunos, a 

evolução dos alunos em termos de competências pessoais ao longo do processo, e o 

potencial de transformação da ideia e do aplicativo gerado no embrião de um negócio.  

A condução do grupo de foco com professores e coordenadores do programa e do 

Núcleo de Empreendedorismo da Universidade proporcionou uma discussão aberta e 

construtiva que, além de expor os problemas identificados, e ouvir dos participantes como 

perceberam essas dificuldades no dia-a-dia, ajudou a construir um caminho de propostas 

aqui apresentadas de medidas de correção e ajustes no programa a serem implementados 

nas edições seguintes. 

Os principais resultados estão sintetizados no Quadro 3, a seguir: 



Quadro 3- Quadro Resumo da Avaliação e Propostas do Grupo de Foco 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Em suma, as soluções propostas giram em torno de transformar um programa 

inicialmente formatado com natureza essencialmente técnica em um programa mais 

abrangente, que contemple as competências pessoais que potencializam o 

desenvolvimento dos alunos para a carreira e para a vida.  

As ações incluem ajustes nos processos de seleção, no processo de sensibilização 

e de oferta de atividades paralelas ao longo do projeto e no apoio efetivo àqueles que 

querem empreender por conta própria. 



 

5. DISCUSSÃO 
 

A educação para o empreendedorismo e inovação tornou-imperiosa para as 

instituições de ensino modernas. Como incorporá-las aos projetos pedagógicos é ainda 

um desafio que busca respostas. A instituições têm promovido um conjunto de ações que 

incluem oferta de disciplinas dentro dos currículos, além de programas, projetos não 

curriculares, muitos deles em de fase de testes e aperfeiçoamento.  

O programa MackMobile insere-se neste contexto, ao colocar os alunos diante de 

um problema real:  criar um aplicativo que gere interesse, downloads e eventualmente 

possa ser comercializado. O projeto combina a capacitação técnica em programação, 

necessária para a execução do aplicativo, mas também visão de oportunidade, 

planejamento de execução, trabalho em equipe e potencial de transformar a ideia em uma 

solução de valor para um determinado mercado, que possibilitam o desenvolvimento de 

competências empreendedoras. 
O alcance dos objetivos nesse tipo de programa depende, entretanto, de um bom 

planejamento e execução. O MackMobile caminha nesta direção, como mostram os 

resultados deste estudo mas, como qualquer projeto em fase implementação, requer testes, 

ajustes, aperfeiçoamentos. 

As lições que puderam ser aprendidas durante a execução do programa estão a 

seguir listadas:  

 O processo de seleção de alunos por projetos desta natureza deve 

considerar, além dos aspectos técnicos (capacidade lógico-analítica), questões 

relacionados aos aspectos comportamentais, aspirações pessoais, abertura ao 

aprendizado, capacidade de trabalhar em equipe; 

 O processo de escolha do projeto deve ser orientado e apoiado pela 

coordenação do projeto, sempre que possível associado a problemas reais do mercado, 

cuja solução seja benéfica para um determinado segmento-alvo com demanda claramente 

identificada; 

 Durante a execução do projeto, os alunos deveriam ser estimulados a 

participar de outros cursos e eventos que ocorrem no campus e até fora da Universidade, 

como design thinking e lean startup, palestras com empreendedores da área, competições 

de ideias e inovações, etc 

 Ao final de cada ciclo do programa, os melhores projetos deveriam ser 

amplamente divulgados na Feira de Ideias da própria universidade, além de outras formas 

de exposição, inclusive externa, como forma de valorizar o resultado obtido e estimular 

outros alunos a participarem nas próximas edições 

 Apoio aos alunos identificados com maior potencial empreendedor, para 

dar continuidade na ideia inicial ou criar outra que tenha potencial de negócio, por 

exemplo, na incubadora de empresas da Universidade.   

Acredita-se que a apresentação do programa e do aprendizado resultante das 

reflexões sobre possíveis melhorias no processo poderá contribuir para inspirar e orientar 

gestores educacionais a criar e aperfeiçoar programas que tenham como objetivo 

combinar o desenvolvimento de competências técnicas e empreendedoras. 
 



6. RESULTADOS DO PROJETO – PRODUÇÃO ACADÊMICA E TÉCNICA 

Os resultados da produção acadêmica e técnica resultantes do projeto cumpriram e 

superaram as metas estabelecidas na proposta do projeto ao MackPesquisa.  

A síntese dos resultados é apresentada no Quadro 4, detalhado nas tabelas apresentadas 

na sequência. 

QUADRO 4 – QUADRO RESUMO DAS PRODUÇÕES TÉCNICAS E ACADÊMICAS 

Quantidade Tipo de Produção 

 

Situação 

02 Trabalhos de Conclusão de Curso Aprovados, publicados  

 

01 Artigo científico em Journal internacional Publicado 

 

01 Artigo submetido à Revista Científica 

Nacional B2 

Submetido, aguardando 

análise 

01 Artigo científico em Congresso internacional Submetido, aguardando 

análise 

01 Mesa Temática (apresentação dos resultados 

do projeto) 

Apresentação 

programada 

 

 

Os trabalhos estão especificados a seguir: 

6.1 Trabalhos de Conclusão de Curso 

Título EMPREENDEDORISMO NO MACKMOBILE 

Data Junho/2015 

Orientador Alexandre Nabil Ghobril 

Autores 
Brenda Pereira 

 

Carolina Benez 

 

Natália Patto 

 Clara Amorim 

 

Italina Coan  

 

Título 

UM ESTUDO SOBRE COMO A PARCERIA UNIVERSIDADE-

EMPRESA PODE CONTRIBUIR PARA O EMPREENDEDORISMO 

UNIVERSITÁRIO 

Data Dezembro/2015 

Orientador Mauricio Henrique Benedetti 

Autores 
Isabella Ferreira Juliana Otsubo Marcio Saurin 

Natalia Marconato   

 

 

 



6.2 ARTIGOS ENCAMINHADOS PARA REVISTAS CIENTÍFICAS 

 

Título 

ENTREPRENEURIAL POTENTIAL OF BRAZILIAN COMPUTING 

UNDERGRADUATES AT A MOBILE APP DEVELOPMENT 

PROGRAM 

Journal 
International Journal of New Technology and Research (IJNTR) 

ISSN:2454-4116, Volume-2, Issue-4, Pages 85-90 

Data Publicação April 2016 

Autores 
Alexandre Nabil Ghobril 

Quezia Dias Januário  

Situação Publicado 

 

 

Título 

DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS EMPREENDEDORAS EM 

ALUNOS DE COMPUTAÇÃO:  AVALIAÇÃO DO POTENCIAL 

EMPREENDEDOR DE EGRESSOS DE UM PROGRAMA DE 

CRIAÇÃO DE APLICATIVOS 

Journal RAU – Revista de Administração da Unimep 

Data Submissão 28/maio/2016 

Autores 
Alexandre Nabil Ghobril 

Clara Amorim 

 Situação Em análise  

 

 

6.3 ARTIGOS ENCAMINHADOS PARA CONGRESSOS 

 

Título 
DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS EMPREENDEDORAS EM 

ALUNOS DE COMPUTAÇÃO: O PROJETO MACKMOBILE  

Congresso  X Workshop EmprendeSUR  -  Tuxtla Gutiérrez, México 

Local/Data 26 a 28 de outubro/2016 

Autores 
Alexandre Nabil Ghobril 

Nelson Destro Fragoso 

Situação Em análise pelo Comitê Acadêmico 

 



6.4 EVENTO PARA DIFUSÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO À COMUNIDADE 

ACADÊMICA 

 

Título 
PROJETO MACK MOBILE: O BINÔMIO TECNOLOGIA E 

EMPREENDEDORISMO 

Tipo  Mesa temática  

Local/Data Semana de Preparação Pedagógica, Mackenzie, 29/julho/2016 

Público-alvo Professores do Mackenzie  

Apresentação 
Moderador/ Coordenador da Mesa: Arnaldo Vallim Aguiar  

Debatedores: Luciano Silva, Joaquim Pessoa, Alexandre Ghobril 

Situação Evento aprovado e programado para ocorrer dia 29/julho 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO AVALIAÇAO POTENCIAL EMPREENDEDOR 

 

1. Busco informações sobre meus projetos em diferentes fontes (pesquiso projetos 

semelhantes)  

2. Implemento novas ideias nos projetos em que estou trabalhando (não resisto a fazer 

mudanças nos projetos iniciados)  

3. Avalio frequentemente novas oportunidades de projetos  

4. Penso sempre em ideias novas para a solução de problemas das pessoas ou das 

empresas  

5. Meus projetos são inovadores (procuro criar novas soluções através de meus projetos) 

 

6. Calculo os riscos antes de dar um novo passo (avalio racionalmente as vantagens e 

desvantagens de novos projetos)  

7. Assumo riscos para alcançar objetivos profissionais (abriria mão do emprego atual ou 

pegaria empréstimo para iniciar um novo projeto importante)  

8. Mantenho meus objetivos mesmo diante de resultados que não são satisfatórios 

inicialmente  

9. Confio na minha capacidade de superar desafios   

10. Considero-me principal responsável pelo desempenho e conclusão dos meus 

projetos   

11. Ajo antes de ser pressionado pelas circunstâncias  

12. Junto-me aos colaboradores nas tarefas para cumprir os prazos  

13. Responsabilizo-me pela conclusão dos trabalhos nos prazos estipulados  

14. Faço sacrifícios pessoais para concluir tarefas  

15. Assumo a responsabilidade pela resolução de problemas que possam prejudicar o 

desempenho dos meus projetos  

16. Faço projeções claras para o futuro dos meus projetos  

17. Defino metas de curto, médio e longo prazo, claras e específicas. 

18. Reviso continuamente metas de curto prazo (coloco minhas metas no papel)  

19. Adoto procedimentos para assegurar que o trabalho atenda padrões de qualidade. 

20. Utilizo contatos pessoais para atingir meus objetivos  

21. Estimulo a participação e espirito de equipe dos colaboradores/equipe na busca pela 

solução de um problema. 

22. Quero ter meu próprio negócio. 

 



APÊNDICE B – ROTEIRO ENTREVISTA COM ALUNOS 

 

1. Por que você escolheu esse curso? 

2. Quais eram as suas expectativas de carreira ao ingressar no curso? 

3. Quais são suas expectativas de carreira agora?  

4. Já pensou na hipótese de ter seu próprio negócio? 

5. Caso haja uma oportunidade de transformar seu aplicativo em negócio você concorreria a 

essa oportunidade?  

6. Você acha que tem as características/competências para empreender? Quais são e quais 

faltam? 

7. Você acha que uma equipe de sócio poderia complementar seus pontos a desenvolver? 

8. Quais são, em sua opinião, as perspectivas de boas oportunidades/negócios do mundo 

digital  

9. Como você percebe o desenvolvimento de suas competências pessoais ao longo de sua 

jornada no projeto Mackmobile?  

 

 



APENDICE C -  Roteiro para aplicação do Grupo de Foco com Professores 

1) No processo de seleção de alunos, em que medida foram considerados aspectos 

não técnicos? Você acredita que  poderia fazer a diferença para  o resultado do 

projeto se tivéssemos mais alunos com potencial de transformar ideia em 

negócio? 

Discussão: aspectos como desenvoltura, capacidade de comunicação, experiências 

anteriores, proatividade foram considerados? Algo que deveria ser considerado para 

aperfeiçoar o processo de seleção? 

2)  No comportamento das equipes e dos indivíduos durante a fase de execução 

inicial (projeto padrão), além da busca para cumprir os objetivos técnicos 

estabelecidos no edital, que mais chamou sua atenção?  

Discussão: Alguns alunos vão além do esperado?  Em que termos? Dedicação, 

comprometimento, busca por ajuda fora do ambiente do MackMobile?  

3) Como foi a escolha dos grupos de trabalho na escolha dos projetos finais? 

Quais foram os critérios que foram utilizados para formar as equipes?  Você 

como professor ajudou nesse processo, induziu de alguma forma?  

Discussão: a escolha das equipes considerou aspectos de complementaridade de 

competências ou foi formada mais por amizade? Acredita que os grupos evoluíram 

bem enquanto equipe? Você faria algo diferente hoje? 

4) Como foi a escolha dos projetos pelos alunos? Eles tiveram dificuldade de 

encontrar um bom projeto? Demoraram muito a decidir? O que mais poderia 

ser feito para ajuda-los a escolher melhor? 

Discussão: Os projetos surgiram da percepção pessoal do grupo ou de uma demanda 

(ou encomenda) de mercado? Você acha que as escolhas foram boas. Você acha que 

o processo de escolha dos projetos pelos alunos deve ser livre, ou se pode induzir, 

sugerir problemas reais demandados pelo mercado (B2B e B2C).    

5) Qual foi a sua percepção da evolução dos alunos quanto à maturidade, 

reponsabilidade, postura profissional quando da finalização dos apps gerados 

pelas equipes e apresentação ao pessoal da Apple?  

Discussão: a participação no projeto mudou a postura profissional dos alunos e os 

colocou num patamar de diferenciação em relação aos demais (que não participaram 

do MackMobile)? Isso vai lhes garantir maior probabilidade de sucesso profissional 

no futuro? 

6) Qual foi a sua percepção quanto ao potencial de continuação dos projetos após 

o MackMobile? Eles percebem a “oportunidade” de empreender suas ideias? 

 Discussão: Os alunos conhecem os mecanismos de apoio aos empreendedores 

digitais da própria UPM e do mercado? Competições, Feiras de ideias, Hackatons, 

aceleradoras, Incubadoras (a própria incubadora do Mackenzie), Investidores-anjo, 

apoio interno e externo da Faculdade? 

7) O que mais você recomendaria para aperfeiçoar o projeto? 


