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Resumo  

 

O interesse pela pesquisa da intenção empreendedora tem aumentado, contudo 

pouca informação considera o papel que os familiares empresários exercem no incentivo às 

futuras inclinações empresariais dos jovens, e em particular, os seus fracassos. Admitindo estas 

falhas, o objetivo central da presente investigação é abordar a problemática relacionada com a 

vergonha da falência sob o olhar dos familiares daqueles que fracassaram e as resultantes 

decisões empreendedoras, e consequentemente, examinar quais os antecedentes que 

influenciam a intenção empreendedora. Investigar esta questão é importante, pois  o fracasso 

causa intensos custos psicológicos, como a vergonha indireta, e consequentemente, esse custo 

pode inibir comportamentos empreendedores nos familiares. 

 Este estudo foi aplicado aos estudantes dos cursos profissionais das Escolas de 

Hotelaria e Turismo de Portugal, por meio de um inquérito por questionário via-online, e os 

resultados exibem que o  insucesso empresarial  não provoca vergonha alheia, visto que os 

mesmos não consideram este fracasso como relevante para a sua futura decisão de criar um 

negócio. Sendo assim, o fracasso é visto como um elemento habitual do processo 

empreendedor. Com este desfecho, os jovens possuem a capacidade de ultrapassar facilmente 

as adversidades referentes às suas ambições profissionais.  

Visto que o fracasso não se tornou um evento traumático para os membros da 

família, estes não vivenciaram fortes emoções negativas através das experiências dos pais e/ou 

dos familiares e consequentemente não tiveram necessidade de inibir comportamentos 

empreendedores. Tal resultado deve-se à respetiva atitude resiliente vivenciada, uma vez que 

estes indivíduos não são alvos do efeito inibidor do receio de falhar. 

Foi possível, de igual modo, constatar que a exequibilidade é o principal preditor 

da intenção empreendedora e que as emoções positivas antecipadas possuem igualmente um 

papel motivacional no processo alusivo às intenções empreendedoras.  

 

Palavras-chave: Intenção Empreendedora; Falência; Insucesso empresarial; Vergonha 
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Abstract 

 

Research interest regarding entrepreneurial intent has been increasing, however few 

studies consider the role played by relatives who are entrepreneurs - and in particular by their 

failures – in young people’s motivations to be an entrepreneur. Considering this gap, the main 

objective of this research is to assess the vicarious shame of business failure and its role in a set 

off antecedents of entrepreneurial intention. This question is important because the failure 

implies psychological costs, such as vicarious shame, and consequently, these cost may hinder 

the relatives’ entrepreneurial attitudes and behaviours. 

This study was applied to the students of vocational courses from the "Escola de 

Hotelaria e Turismo" of Portugal, through an online questionnaire survey, and the results show 

that the vicarious shame does not has significantly impact the students' entrepreneurial intents, 

since they don't consider this failure has relevant for their future decisions to start a business. 

Failure is thus majorly seen as a common element of the entrepreneurial process. With this 

outcome, young people can easily overcome adversities regarding their professional ambitions. 

Family business failure is not seen a traumatic event, so students do not experience 

strong negative emotions that could possibly inhibit entrepreneurial behavior. On the contrary, 

results show that the feasibility is the main predictor of the entrepreneurial intention and that 

the anticipated positive emotions also have a motivational role in the process of the 

entrepreneurial intentions formation. 

 

 

 

 

 

Key-words: Entrepreneurial intention; Bankruptcy; Business Failure; Shame 
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Introdução 

 

Empreendedorismo. Esta palavra pode ser facilmente dita, nos dias de hoje, por 

qualquer pessoa, contudo, nem sempre foi assim. Richard Cantillon (séc. XVII) foi considerado 

um dos primeiros criadores deste termo, descrevendo o empreendedor como um indivíduo, 

fundador de um negócio, que não apresenta aversão ao risco e tem como objetivo obter lucro 

(Costa, 2008). O respetivo tema tem sido muito estudado ao longo dos anos, dividindo-se em 

várias temáticas, entre as quais, a social (Berger & Luckmann, 1991; Steyaert, 2007) e a 

psicológica ( Zhao & Seibert, 2006; Krueger, 2007). Estas vertentes estarão interligadas na 

futura investigação. 

Quando se analisa o empreendedorismo, a intenção empreendedora (IE) torna-se 

um tópico constantemente utilizado (Carr & Sequeira, 2007).  O interesse pelo estudo da IE 

tem aumentado (Krueger, 1993; Davidsson, 1995; Krueger, Reilly & Carsrud, 2000; Brice, 

2002;  Fuller, Liu, Bajaba, Marler & Pratt, 2018; Galvão, Marques & Marques, 2018; Naushad, 

2018;  Fernandes, Raposo, Sanchez & Hernandez-Sanchez, 2018; Gorgievski, Stephan, Laguna 

& Moriano, 2018; Esfandiar, Sharifi-Tehrani, Pratt & Altinay, 2019) e os seus resultados 

apresentam a existência de diversos fatores externos ou sociais e de algumas aptidões pessoais 

que possuem um papel indispensável na decisão de arriscar e empreender, destacando-se, neste 

estudo, a condição associada a antecedentes familiares (Stanworth, Blythe, Granger & 

Stanworth, 1989). Davidsson (1995) mostra que grande parte dos fundadores das empresas 

derivam de famílias cujos membros são empresários e diversos estudos empíricos afirmam que 

a inclusão desta variável aumentou a percentagem da variância explicada na intenção 

empreendedora (Albarracin et al., 2001; Sandberg & Conner, 2008). 

Porém, apesar do empreendedorismo ser agora visto como fundamental para o 

crescimento e desenvolvimento económico de um país (Vanevenhoven, 2013; Belitski & Desai, 

2016), existe várias pequenas e médias empresas (PME) pelo mundo que apresentam um índice 

de mortalidade muito alto (Demonel & Leite, 2003). A falência das organizações representa um 

grande valor das formas de saída da atividade empreendedora.  

Tal situação é propícia para perturbar o comportamento humano (Ucbasaran et al., 

2013). Este fator é particularmente interessante, uma vez que, apesar de existir um intenso 
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estudo empírico referente  à intenção empreendedora, pouca investigação considera o papel que 

os familiares empresários exercem no incentivo às futuras inclinações empresariais, e em 

particular, os seus fracassos (Hsu et al, 2017). Investigar esta questão é importante, pois  o 

fracasso causa intensos custos psicológicos, como a vergonha indireta, e consequentemente, 

esse custo pode inibir comportamentos empreendedores no jovem (Mantere et al., 2013) . De 

igual modo, a pesquisa sobre o conceito psicossocial da vergonha não é extensa na literatura 

sobre a intenção empreendedora (Goss, 2005). 

A teoria sobre negócios familiares examina os meios pelos quais as empresas 

familiares lidam com a sucessão (Staayrou & Swiercz, 1999) e recentemente, certos autores já 

consideraram o insucesso empresarial como objeto de estudo nas futuras intenções 

empreendedoras ( Acheampong & Tweneboah-Koduah, 2018; Eklund, Levratto & Ramello, 

2018; Fu, 2018). Outra recente vertente da literatura investiga como o fracasso pode se tornar 

numa oportunidade de aprendizagem para o empreendedor falido (Liu, Li, Hao & Zhang, 2019). 

No entanto, estes estudos não revelam como o insucesso empresarial pode influenciar a 

posterior decisão empreendedora dos seus familiares. Esta investigação pretende contribuir para 

colmatar esta lacuna existente na literatura empresarial.  

Posto isto, este trabalho de investigação tem como objetivo fundamental abordar a 

problemática relacionada com a vergonha da falência sob o olhar dos familiares daqueles que 

fracassaram e as resultantes decisões empreendedoras e posto isto, responder à questão: de que 

forma o trauma da falência dos familiares influencia a intenção empreendedora? Visto que este 

trabalho de investigação engloba igualmente mais precedentes, é apresentado o objetivo de 

examinar quais os antecedentes que afetam a intenção empreendedora. 

O presente estudo contribui para a literatura empresarial, dado que  a exposição 

negativa ao empreendedorismo pode influenciar a posterior decisão do jovem sobre a vertente 

empreendedora. Da revisão de literatura efetuada,  nenhuma pesquisa considera o insucesso dos 

negócios de familiares como moderador da intenção empreendedora em Portugal conferindo, 

dessa forma, originalidade ao trabalho realizado. De igual modo, como o modelo proposto nesta 

investigação incorpora vários fatores que influenciam a intenção empreendedora, contribui-se 

para esta linha de investigação, avaliando se estes antecedentes são importantes para os 

mesmos. 
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De modo a testar as hipóteses, este estudo foi aplicado a todos os estudantes dos 

cursos profissionais das escolas de Hotelaria e Turismo de Portugal, por meio de um inquérito 

por questionário via-online.  

A dissertação está estrutura em cinco capítulos. No capítulo 2 são esclarecidas as 

teorias existentes na literatura empreendedora referentes a estas temáticas e é apresentado o 

modelo de investigação e as respetivas hipóteses formuladas. O capítulo 3 exibe a metodologia 

utilizada na presente investigação. No capítulo 4 é  apresentado os resultados obtidos e a 

discussão dos mesmos. O último capítulo elucida as principais conclusões da investigação, as 

limitações do estudo e futuras linhas de investigação. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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1. Fundamentação Teórica 

 

1.1. Intenção Empreendedora 

Seguindo os pensamentos de Linãn e Chen (2009), antes da tomada de decisão de 

ser ou não empresário, é necessário analisar a intenção empreendedora (IE) como processo 

envolvido na criação de um negócio. 

A intenção é vista como o maior indicador de direção para o comportamento 

humano ( Ajzen & Fishbein, 1972, 1977; Engle et al., 2010;  Kautonen et al. 2015; Aloulou, 

2016). As intenções são indicadores robustos que predizem os atos do homem e mostram como 

as pessoas estão dispostas a empenhar-se para atingir uma meta eleita (Ajzen,1991), ou seja, a 

intenção empreendedora direciona a atenção para um objetivo, como iniciar um negócio 

(Fayolle & Liñán, 2014).   

Sendo assim, se a intenção de uma pessoa realizar uma determinação ação for forte, 

a probabilidade de esse comportamento ser executado será maior (Maresch et al., 2016). 

Ozaralli e Rivenburg (2016) asseguram que as intenções exercem um papel relevante na decisão 

de fundar uma empresa. Davidsson (1995) assume que a IE prevê esta decisão, mas de uma 

forma imperfeita, dado que em certos casos, a intenção nunca leva a um comportamento efetivo.  

Posto isto, tendo em conta que a decisão de um indivíduo optar por uma carreira 

empreendedora pode ser considerada voluntária e consciente (Krueger et al., 2000), é pertinente 

examinar como é que esta deliberação é tomada (Liñán, Rodrígues-Cohard & Rueda-Cantuche, 

2005). 

Segundo Gerba (2012), a intenção empreendedora é frequentemente estudada 

através de modelos de intenção. Com estes modelos, é possível prever a atividade 

empreendedora (Krueger et al, 2000) e é observado como as variáveis exógenas mudam a 

intenção, e consequentemente, o comportamento. Krueger e Brazeal (1994) defendem que estes 

modelos são robustos e válidos. Ao longo dos anos, vários autores contribuíram 

significativamente com os seus modelos teóricos aplicados à área do empreendedorismo: 

• Modelo da Intenção Empreendedora – “Entrepeneurial Event Model” 

(EEM) de Shapero e Sokol (1982); 

• Teoria do Comportamento Planeado – “Theory of Planned Behavior” (TPB) de 

Ajzen (1991); 
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• Determinantes da intenção empreendedora – “Model of Davidsson” de 

Davidsson (1995). 

 O modelo apresentado por Shapero e Sokol (1982) foi o primeiro modelo associado 

à IE e continua a ser uma referência em estudos sobre esta temática. É constituído por três 

antecedentes fundamentais para iniciar um negócio: a perceção de desejabilidade, a perceção 

de viabilidade e a propensão em agir. A desejabilidade retrata o interesse que o indivíduo possui 

em começar um certo negócio, enquanto que a viabilidade é a noção que o mesmo acredita ter, 

considerando assim, estar apto para iniciar a atividade (Krueger et al. 2000). A propensão em 

agir é o estímulo que conceberia o ato de empreender.  Krueger (1993) demonstrou que estas 

três  premissas eram responsáveis por 50% da variação nas intenções empreendedoras. Para 

incentivar o desenvolvimento de novas empresas devemos primeiro aumentar a perceção de 

viabilidade e desejabilidade. Diante do exposto, uma pessoa que responde positivamente às 

questões de desejabilidade e de viabilidade, apresenta uma alta probabilidade de inaugurar um 

negócio (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte - Adaptado de Shapero e Sokol (1982) 

Figura 1 - Modelo da Intenção Empreendedora de Shapero e Sokol (1982) 

 

 

Perceção da desejabilidade 

Perceção da viabilidade 

Propensão para agir 

Intenção Comportamento 
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Ajzen (1991) contribuiu para esta temática com o modelo da Teoria do 

Comportamento Planeado, mais conhecida como TPB (Theory of planned behavior), com o 

propósito de explicar o comportamento humano relativamente ao ato de empreender (Tkachev 

& Kolvereid, 1999). A TPB apresenta um quadro teórico coerente e geralmente aplicável, 

permitindo entender e prever a IE (Moriano et al., 2012), acabando por se tornar na teoria 

dominante dos modelos de intenção empreendedora (Liñan & Fayolle, 2015). Esta teoria irá ser 

aprofundada num tópico seguinte. 

Carvalho (2004) sugere outro modelo (figura 2) para analisar a intenção 

empreendedora, tendo em conta agora as competências empresariais, os antecedentes pessoais, 

a autoeficácia e as motivações empreendedoras, elementos estes que produzem a intenção. Este 

modelo foi desenvolvido com base nos estudos de autores como por exemplo, Ajzen (1991) e 

Davidsson (1995). 

 

Fonte – Baseado em Carvalho (2004) 

Figura 2 - Modelo sobre a Intenção Empreendedora 
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1.1.1. Teoria do Comportamento Planeado 

 

 

Como mencionado anteriormente, um dos principais referenciais teóricos que 

orientou as investigações relativas às intenções empreendedoras provém da teoria do 

comportamento planeado (Ajzen & Fishbein, 1980; Iakovleva et al., 2011; Mortan et al., 2014; 

Paço et al., 2015). Esta teoria foi reconhecida por vários autores como sendo a mais 

apresentada, robusta e coerente no processo de prever a intenção empreendedora (Krueger et 

al, 2000; Liñan & Chen, 2009; Engle et al, 2010; Kautonen et al, 2015). 

 A TPB (figura 3), uma extensão da Teoria da Ação Racional - TRA (Fishbein & 

Ajzen, 1975), foi identificada como uma das abordagens mais promissoras para entender as 

intenções e decisões empreendedoras. Considerando esta teoria (Ajzen, 1991), a IE é 

influenciada pela atitude pessoal face ao empreendedorismo, isto é, quanto um indivíduo avalia 

positivamente ou negativamente sobre o facto de ser empreendedor (Liñan & Chen, 2009) e 

pela norma subjetiva, que mede a pressão social percebida para adotar ou não comportamentos 

empreendedores. O controlo comportamental percebido é um dos fatores que influencia 

igualmente a IE e foi este antecedente que desencadeou o aparecimento desta teoria, uma vez 

que a teoria inicialmente proposta não o engloba. É a noção que se consegue retirar da facilidade 

ou dificuldade de se tornar empreendedor dependendo dos recursos, oportunidades, obstáculos 

e aptidões antecipadas (Ajzen, 1991; Armitage & Conner, 2001) e o controlo sobre este 

resultado, isto é, um comportamento é adotado se o sujeito considerar ser capaz de controlar e 

dominar estas adversidades (Fayolle et al., 2006). Isto significa, mesmo que as normas 

subjetivas e as atitudes sejam favoráveis, se o indivíduo não perceber que tem controlo sobre o 

seu comportamento, a intenção não é suscetível de levar à atitude. (Armitage & Conner, 2001). 

À vista disso, a intenção de ser empreendedor irá ser maior quando possuir uma 

atitude favorável em relação a um comportamento, experimente normas subjetivas fortes 

relativamente a essa atitude e antecipe que pode realizar o comportamento com sucesso (Ajzen, 

1991¸Carr & Sequeira, 2007).  
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Fonte: Baseado em Ajzen (1991; p.182) 

Figura 3 - Modelo do Comportamento Planeado 

 

Embora existisse poucas dúvidas sobre o valor da TPB, certos autores 

consideravam que esta teoria ainda não apresentava as variáveis suficientes para explicar as 

intenções comportamentais. Reconhecendo esses défices, Perugini e Bagozzi (2001) 

propuseram uma nova teoria, a Teoria do Comportamento Orientado por Metas – MGB. 

 

1.1.2. Teoria do Comportamento Orientado Por Metas 

 

Perugini e Bagozzi (2001) apresentaram o Modelo de Comportamento Orientado 

por Metas (MGB), retratado na figura 4, utilizando as mesmas variáveis da TPB e acrescentando 

as emoções antecipadas, os desejos e os efeitos de comportamentos anteriores, com o objetivo 

de explicar melhor o comportamento humano.  

Perugini e Conner (2000) asseguram que “a construção chave introduzida neste 

modelo é o desejo”. Bagozzi (1992) compreende que as atitudes podem originar intenções, no 

entanto, isso ocorre, provavelmente, com o estímulo do desejo, aspeto motivacional que 
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influencia diretamente a intenção e consequentemente o comportamento (Perugini & Bagozzi, 

2001).  

Como Perugini e Conner (2000) explicam, as emoções antecipadas relativamente à 

realização ou fracasso de uma determinada meta estabelecida têm um papel motivacional no 

processo alusivo ao comportamento e na estrutura da definição da respetiva meta.  O 

comportamento anterior, neste modelo, pode ter influência direta no comportamento, mas 

dependendo do contexto, também pode ter impacto nos desejos e intenções.  

A figura 5 apresenta o Modelo apresentado por Perugini e Bagozzi (2001). 

  

Fonte:  Adaptação de Perugini e Bagozzi (2001; p.32) 

Figura 4 - Modelo de Comportamento Orientado Por Metas 

  

 Esta teoria foi ampliada posteriormente com o acréscimo de duas novas 

variáveis, a desejabilidade da meta e a viabilidade da meta, construtos estes que foram 

reconhecidos como fundamentais para explicar comportamentos. Este novo modelo também 

evidencia a caraterística da motivação pessoal para alcançar essa meta (Perugini & Conner, 

2000). Esta prolongação do modelo MBG designa-se de Extensão do Modelo de 

Comportamento Orientado por Metas (EMGB). 

A desejabilidade da meta é definida como a força do desejo de se obter um resultado 

específico, enquanto que a viabilidade se refere ao grau de facilidade ou dificuldade para o 
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alcance desses resultados. Resumindo, o EMGB salienta a importância das variáveis relativas 

à meta, não esquecendo as emoções antecipadas. 

Em suma, a intenção de realizar um certo comportamento pode ser afetada por 

vários fatores como necessidades, desejos, valores e/ou crenças (Bird, 1988; Lee & Wong, 

2004). Ajzen (1991) classifica estas variáveis como “antecedentes motivacionais” e deste 

modo, antecedentes mais favoráveis aumentariam a intenção (Liñán, 2004). Os fatores 

situacionais influenciam igualmente as intenções (Ajzen, 1987; Boyd & Vozikis, 1994). 

Variáveis como a influência de outras pessoas através da pressão social são exemplos destes 

fatores (Lee & Wong, 2004). Nos seguintes tópicos, estes preditores serão esclarecidos. 

 

   

  

1.2. Antecedentes 

 

Observando os modelos apresentados acima, estes forneceram um sistema para 

investigar a exposição aos fatores que alteram a probabilidade de iniciar um negócio. O 

empreendedorismo é sensível a alterações nas caraterísticas do indivíduo e estes próximos 

subcapítulos irão descrever essas respetivas perturbações. 

O EEM sugere que a intenção é o resultado da perceção de desejabilidade e da 

viabilidade, assim como uma propensão a agir de acordo com as oportunidades. Existem muitas 

semelhanças entre este modelo e a TPB, visto que dois dos três antecedentes da intenção, a 

atitude pessoal em relação à ação e as normas subjetivas, podem ser colocados ao lado da 

desejabilidade percebida. De igual forma, o controlo comportamental percebido aproxima-se 

da viabilidade percebida (Autio et al., 2001). Este precedente sobrepõe-se em grande parte com 

a visão de Bandura (1986) de autoeficácia percebida, a perceção de capacidade para executar 

um comportamento-alvo (Ajzen, 1987). Os seguintes tópicos serão destinados a estas duas 

perceções. 
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1.2.1. Desejabilidade: Desejo de ser empresário 

 

A perceção da desejabilidade é o grau de atratividade pessoal de iniciar um negócio 

(Linãn, 2011). Como Krueger (1993) argumenta, isto reflete o sentimento de cada indivíduo 

relativamente ao empreendedorismo. Esta desejabilidade percebida inclui alguns constituintes 

da TPB, a atitude em relação ao ato e as normas subjetivas. De facto, Shapero e Sokol (1982) 

afirmaram que a perceção de desejabilidade é devida a influências sociais e culturais. Isto vai 

de encontro com a visão que as perceções de desejabilidade estão relacionadas a um interesse 

intrínseco no empreendedorismo. 

Bagozzi (1992) explica que, em certos casos, a ligação entre a intenção e a atitude 

é desviada devido ao desejo para executar uma ação. Ao diferenciar desejo de atitude, Bagozzi 

(1992) sugere que os desejos concedem o impulso motivacional para as intenções. Este sugere 

que as atitudes, as normas subjetivas e o controlo comportamental percebido trabalhem através 

de desejos com o intuito de influenciar as intenções. No entanto, afirma-se que os desejos e as 

intenções têm um tipo particular de relação no sentido de que, uma vez que o sujeito está ciente 

e possui desejo de agir, isso irá motivá-lo a criar uma intenção (Davis, 1984). 

Resumindo, para o indivíduo lidar com a incerteza relacionada com a criação de 

uma start-up emergente (Ries, 2011), este tem de possuir determinadas peculiaridades, como o 

desejo de querer efetivamente criar um negócio. Constata-se que essa vontade é mais fraca em 

economias menos desenvolvidas, por exemplo os países da UE (Singer et al., 2015). 

Já foi discutido a noção de desejabilidade percebida. Agora vamos observar o 

segundo fator que leva à intenção empreendedora – a noção de viabilidade percebida. 
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1.2.2. Exequibilidade de ser empresário 

 

A perceção de viabilidade (exequibilidade) pode ser explicada como o nível no qual 

o indivíduo se sente capaz de iniciar um negócio (Krueger et al., 2000). A viabilidade percetível 

prevê o comportamento dirigido a objetivos onde o controlo é um problema (Ajzen, 1991). 

Sendo assim, é exigida a intuição de que os obstáculos são superáveis. 

Como foi mencionado em cima, a viabilidade percebida sobrepõe-se à noção de 

autoeficácia percebida. Esta é definida como a habilidade pessoal percebida para executar um 

comportamento alvo, isto é, é uma transmissão de competência e controlo pessoal em uma 

situação de ameaça. (Bandura& Wood, 1989). Este é um dos motivos pelo qual Bandura (1986) 

declara que a autoeficácia percebida é dos principais preditores de escolha profissional. Da 

mesma forma, este antecedente foi amplamente investigado para as intenções relativamente ao 

empreendedorismo (Lee, Wong, Foo & Leung, 2011; Winkler & Case, 2014; Piperopoulos & 

Dimoy, 2015; Esfandiar et al., 2017;) e os autores consideraram que a viabilidade percebida é 

fundamentável para os indivíduos atingirem a ação empreendedora (Scherer, Adam, Carley & 

Wiebe, 1989; Armitage & Conner, 2001; Barbosa, Gerhardt & Kickul, 2007; Esfandiar et al., 

2017 ). 

Esta variável é fortalecida pelo apoio emocional transmitido ao indivíduo. Krueger 

(1993) apurou existir uma ligação entre a autoeficácia percebida e experiências emocionais 

positivas. Ou seja, é provável que uma pessoa que é insegura relativamente às suas 

competências, se obtiver um feedback positivo, a sua confiança e autoeficácia percebida irá 

aumentar. Em contrapartida, se alguém acredita ser bastante competente para realizar uma 

determinada tarefa e receber posteriormente uma crítica negativa, isso pode afetar a sua crença 

sobre a autoeficácia. Seguindo esta lógica, o aumento dos níveis de confiança, expande 

igualmente as opções profissionais plausíveis (Gottfredson, 2002).  

Rabow, Berkman & Kessler (1983) afirmam que a autoeficácia varia dependendo 

da respetiva etnia. Estudos realizados mostram que comunidades economicamente 

desfavorecidas refletem visivelmente os sintomas de déficits de autoeficácia (Rabow, Berkman 

& Kessler, 1983). Consequentemente, a baixa viabilidade pode ser devida à falta de recursos 

adequados.  
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Enquanto que a teoria da autoeficácia postula que a viabilidade percebida estimula 

os comportamentos dos indivíduos, existem igualmente fatores que inibem as IE. Visto que o 

empreendedorismo está intimamente relacionado à incerteza e ao risco, o medo do fracasso é 

um desses fatores. O seguinte capítulo será destinado a este tópico. 

 

1.2.3. Medo de falhar 

 

Como mencionado anteriormente, o medo de falhar (fear of failure), estigma 

associado ao insucesso, é um elemento adicional determinante na área do empreendedorismo. 

No âmbito da psicologia, o medo do fracasso é visto como um pensamento auto valorativo que 

influencia como o respetivo indivíduo “define, orienta e experimenta falhas em situações de 

realização” (Heckhausen, 1991). O GEM esclarece esta expressão como sendo “a percentagem 

de indivíduos de 18-64 anos de idade envolvidos em qualquer estado de desenvolvimento da 

atividade empreendedora, que afirmam que o receio de falhar os impediria de começar um 

negócio” (Singer et al., 2015). 

Wennberg, Pathak e Autio (2013) afirmam que a maioria das investigações 

empíricas constatam uma forte correlação negativa entre o medo de fracassar e o trabalho 

autónomo, constatando-se assim, que este receio tem uma influência fundamental na motivação 

de decisão de iniciar um negócio próprio (Welpe et al., 2012). De acordo com Landier (2005), 

esta influência pode originar um atraso na escolha de enveredar pela atividade empreendedora. 

Posto isto, o receio pode ser encarado como um componente impeditivo de criar uma ligação 

entre a IE e a atividade empreendedora (Singer et al., 2015). Contrariamente, Ray (1994) 

defendeu que o receio de falhar causou nos funcionários de Singapura um maior esforço para 

evitarem o fracasso.  

Portugal tem apresentado sinais favoráveis de abertura para o tema do 

empreendedorismo, existindo já vários incentivos à criação de startups. Este “esforço” foi 

reconhecido em 2015 com a atribuição do prémio “Região Empreendedora Europeia” à cidade 

de Lisboa (Inova Portugal, 2015). Contudo, a cultura portuguesa ainda não se encontra no 

mesmo patamar que outras economias onde o empreendedorismo está mais inserido. Isto deve-

se ao facto de os portugueses possuírem, segundo Hofstede (2001), uma baixa recetividade à 
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incerteza. Estes sendo alvos do efeito inibidor do receio de falhar, apresentam 

consequentemente níveis relativamente baixos de atividade empreendedora (Saraiva & Paiva, 

2014).  

Com base nestes argumentos, é esperado que, indivíduos que exibem um alto receio 

de fracassar possuam uma maior probabilidade de apresentar reservas relativamente à intenção 

de se tornar autónomo e aqueles que possuem um  medo de fracassar inferior ou insignificante 

são mais propensos a arriscar após um insucesso empresarial (Hessels et al., 2011). 

Krueger e Carsrud (1993) declaram que as teorias baseadas na intenção 

empreendedora sugerem que os indivíduos têm em consideração a possibilidade de sucesso ou 

fracasso, mas também como esta decisão é plausível com as normas sociais e culturais do 

mesmo. O próximo tópico irá analisar como esta dimensão pode influenciar esta decisão. 

 

1.2.4. Normas Sociais 

 

É visível que os investigadores se têm focado mais na área das caraterísticas 

individuais de quem se dedica ao empreendedorismo (Begley & Boyd, 1987). No entanto, a 

partir da década de 1980, o foco expandiu-se abrangendo assim elementos relacionados à rede 

de contactos (Aldrich & Zimmer, 1986). Os valores sociais desempenham um papel crucial na 

caraterização do comportamento de um indivíduo (Kwon & Arenius, 2010). 

Existem várias dimensões socioculturais, tais como o estatuto social do 

empreendedorismo (Davidsson, 1995), a vergonha resultante do insucesso (McGrath, 

McMillan & Scheinbeg, 1992) e a importância colocada no trabalho em uma sociedade 

(McGrath, McMillan, Yang & Tsai, 1992). 

As normas sociais estão ligadas às nossas perceções relativamente sobre o que as 

pessoas mais importantes para nós pensariam sobre iniciar um negócio.  Elster (1989) definiu 

normas sociais como “regras de conduta não escritas” em uma determinada comunidade que 

especificam indiretamente os comportamentos a ter e as sanções que existem pelo respetivo não 

cumprimento (Kandori, 1992). No entanto, a dimensão destas punições difere da cultura em 

que o indivíduo está inserido (Meek, Pacheco, York, 2010). Caso ocorra este incumprimento, 
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este poderá sentir emoções indesejáveis, como a culpa e a vergonha (Kandori, 1992).  Sendo 

assim, acredita-se que tais regras irão influenciar as decisões tomadas e consequentemente, 

provocará uma restrição de potenciais empreendedores. 

Um aspeto importante nas relações sociais é o alto valor inserido na hierarquia 

social.  Assim, um principal fator que influencia igualmente o empreendedorismo é o estatuto 

social em que o indivíduo se encontra inserido. Baumeister e Leary (1995) afirmaram que a 

forte necessidade de pertença a determinados grupos sociais provoca uma maior cautela para 

as normas sociais. Contudo, parte-se do princípio que o elevado estatuto social fomente as 

pessoas a avaliar positivamente o empreendedorismo (Begley, Wee-Liang, Larasati, Rab, 

Zamora & Nanayakkara, 1997).  Heffertz e Frank (2011) reconhecem que o papel do estatuto 

social na tomada de decisão é um importante preditor dos resultados económicos. De facto, esta 

afirmação vai de encontro com a visão de que o estatuto social, juntamente com o que isso 

provoca, como a aprovação e o reconhecimento, são elementos essenciais nas volições e 

decisões empreendedoras (Scheinberg & MacMillan, 1988). 

Resumindo, estes fatores influenciam a intenção empreendedora através da 

perceção da oportunidade, ou seja, um alto valor para o trabalho, baixo medo do fracasso e um 

alto estatuto social contribuem para uma maior inclinação de iniciar um negócio. 

O insucesso empresarial pode, de igual forma, influenciar os relacionamentos 

pessoais e profissionais, causando diversos níveis de custos sociais (Cope, 2011; Ucbsaran et 

al., 2013). Cope (2011) indica que o resultado do custo nas relações pessoais pode ser 

manifestado através de um abalo, ou término, das respetivas relações conjugais. O seu estatuto 

social pode ficar debilitado (Shepherd, 2003) e consequentemente, sofrer desvalorização social 

(Cardon et al., 2011). Por estas razões, a nível profissional também se pode notar uma 

diminuição de possibilidades futuras (Shepherd & Haynie, 2011). Dado que estes custos sociais 

são fortes, pode impactar a possível intenção empreendedora. 

Posto isto, as normas sociais podem afetar substancialmente a intenção de criar um 

negócio (Engle et al., 2010). No entanto, outros estudos afirmam não existir uma relação 

significativa entre as normas subjetivas e a intenção empreendedora (Tkachev & Kolvereid, 

1999; Krueger et al., 2000).  
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A figura 5 exibe quais são as condições estruturais do empreendedorismo, dispostas 

de forma decrescente, em 2014 (Singer et al., 2015). Com o objetivo de comparar os respetivos 

valores, estes foram colocados junto aos conhecidos do ano anterior (Caetano, 2014). 

Observando o gráfico, destaca-se a melhoria da condição “Normas Culturais e Sociais”, 

deixando assim de ser a condição menos favorável ao empreendedorismo (Singer et al., 2015). 

 

 

Fonte: Adaptado de Caetano (2014) e Singer et al. (2015) 

Figura 5 - Condições Estruturais do Empreendedorismo nos anos 2013 e 2014 

Na pesquisa sobre o empreendedorismo, as influências de familiares próximos, 

amigos ou outros modelos exemplares, os chamados role models, foram incluídas na análise 

dos efeitos das normas sociais nas intenções (Krueger, Reily & Carsrud, 2000). De igual modo, 

Ajzen (1991) incorpora, no seu modelo, estes fatores nas normas sociais. O próximo tópico irá 

ser destinado a estes influenciadores. 
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1.2.5. Exposição ao Empreendedorismo 

 

Segundo Ajzen (2002), existe um ditado popular que menciona que “o 

comportamento passado é o melhor preditor do comportamento futuro”. Todavia como o 

comportamento passado influencia indiretamente a intenção comportamental, esta afirmação 

torna-se controversa. Chlosta et al. (2012) apoia esta declaração, citando que a exposição prévia 

ao empreendedorismo afeta a atitude das crianças para optar por um autoemprego.  Zapkau et 

al. (2016) afirmam que esta exposição empresarial pode ocorrer através de diversas 

experiências, como a visualização dos pais, outros modelos a seguir (role models) ou amigos 

envolvidos em atividades empresariais.   

A Comissão Europeia (2003) refere que esta exposição tem sido extensivamente 

estudada como um fator influenciador, e até facilitador, no processo empresarial. Nesses 

anteriores estudos, os autores analisam a quantidade de exposição que o indivíduo recebeu e a 

natureza qualitativa dessas experiências, ou seja, positivamente ou negativamente. 

Consequentemente, esses estudos sugerem que experiências positivas serão associadas a 

maiores intenções de aprovação ao empreendedorismo e aqueles cuja exposição empresarial 

anterior foi percebida como negativa possuem intenções mais reduzidas (Zhang et al., 2014). 

Qualquer experiência de trabalho que uma pessoa adquira pode influenciar a IE. 

Portanto, a influência da experiência familiar deve refletir como o papel da família está a moldar 

essa intenção. Em particular, a literatura demonstra que as experiências de trabalho dos pais 

causam efeitos significativos sobre os jovens e que esses efeitos podem originar normas de 

comportamento nestes futuramente (Menaghan & Parcel, 1995), isto é, a exposição precoce ao 

empreendedorismo e a experiência no negócio afetará a atitude e as intenções dos membros da 

família em relação à ação empreendedora. Carr e Sequeira (2007) apoiam a visão de que o 

passado familiar desempenha um papel importante na formação da IE.  

A literatura sobre antecedentes familiares evidencia uma relação positiva entre a 

presença de role models na família e a criação de empreendedores (Dyer & Handler, 1994).  

Deste modo, é amplamente discutido na literatura que relacionar-se com um empreendedor de 

sucesso promove um efeito positivo nos estudantes (Krueger, 1993). O estudo de Krueguer 

(1993) sobre as IE dos estudantes universitários expõe que 97% da amostra declara conhecer 

alguém que tivesse iniciado um negócio e investigações feitas, especificamente relacionadas 
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com o comportamento empresarial, demonstraram que os empreendedores maioritariamente 

possuem uma história familiar, onde alguns dos seus membros, principalmente os pais, foram 

ou são ainda empresários (Shapero & Sokol, 1982; Hisrich, 1990; Davidsson, 1995; Mathews 

& Moser, 1996; Rodrigues et al., 2008). Assim, espera-se que os alunos com progenitores ou 

familiares mais próximos que tenham estado envolvidos em atividades empreendedoras, 

possuam uma maior probabilidade de virem a ser empresários no futuro (Hisrish, 1990; Kets 

de Vries, 1996; Grant, 1996; Xu et al., 2016). 

Atividades realizadas por um determinado role model permitem uma 

aprendizagem, motivação e inspiração para o indivíduo (Gibson, 2004). A exposição prévia ao 

empreendedorismo afeta as atitudes dos indivíduos, bem como as perceções de autoeficácia 

(Basu & Virick, 2010). Mais especificamente, ter um familiar empresário está 

significativamente relacionado a uma maior autoeficácia em relação ao empreendedorismo, à 

existência de atitudes positivas do jovem e a normas subjetivas mais fortes. Ou seja, isto implica 

que os jovens que tiveram uma experiência direta com o empreendedorismo apresentam uma 

atitude mais favorável em relação a uma carreira empresarial e possuem uma maior confiança 

na sua própria capacidade de realizar tal comportamento. 

Delmar e Davidsson (2000) asseguram que os sujeitos que formam uma impressão 

mais positiva do empreendedorismo por intermédio da observação de pais empresários, também 

estão mais propensos a iniciar uma start-up. Kim et al. (2006) ainda afirmam que as crianças 

que provém de uma família de empreendedores beneficiam por terem como mentores os seus 

pais e por terem acesso às suas redes de negócio, levando, consequentemente, a uma diminuição 

das barreiras para a entrada no empreendedorismo, uma vez que aqueles que possuem este 

enquadramento empresarial podem acumular os seus laços sociais e capital social (Greve & 

Saleff, 2003). Resumindo, o crescimento em um ambiente familiar empresarial proporciona 

uma vantagem comparativa no início de um negócio (Chang et. al., 2009) e, de acordo com 

Kolvereid (1996), os adolescentes que têm ou tiveram pais empresários estão mais propensos a 

comportar-se de uma forma mais empreendedora do que outros cujos pais são trabalhadores por 

conta de outrem.  

Drennan et al. (2005) mostraram que indivíduos que possuem uma visão positiva 

da experiência empreendedora dos familiares, vêm a criação de um negócio como desejável e 

alcançável. No entanto, apesar de existir um forte apoio empírico relativamente à exposição 

prévia ao empreendedorismo e a posterior intenção empreendedora, verifica-se que o insucesso 
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empresarial não é referido. É importante verificar se a falência, exposição negativa ao 

empreendedorismo, interfere nestes resultados. 

 

 

1.2.6. Insucesso do Negócio: Falência 

 

Segundo Headd (2003), o término de determinadas atividades organizacionais pode 

ser uma ação apropriada e ponderada, como a venda do negócio. Neste estudo, a razão para a 

cessação da empresa está na inexistência de viabilidade económica (Ucbasaran et al., 2013). 

Posto isto, considera-se sinónimos de falência os conceitos fracasso e insucesso. 

Os empreendedores que vivenciaram um evento semelhante ao descrito em cima 

podem imaginar resultados igualmente desfavoráveis ao iniciar um novo negócio, diminuindo 

a possibilidade de arriscarem novamente (Douglas & Sheperd, 2000). Gruenewald et al. (2004) 

defendem que tais pensamentos causam um retraimento no empreendedor e consequentemente 

a uma limitação no envolvimento em futuras atividades empreendedoras. Estas ações devem-

se a um mecanismo de sobrevivência, intitulado como autopreservação, usufruído para evitar 

que o trauma de um negócio fracassado influencie o modelo mental do indivíduo.  

Nos casos em que ocorre falência, estes podem enfrentar o estigma associado ao 

insucesso. Para Alexander (2004), a falência pode ser analisada como uma ocorrência 

traumática que deixa marcas profundas (Berntsen & Rubin, 2006). Granovetter (2000) 

argumentou que para muitos empresários, o fracasso pode levar ao suicídio ou a pensamentos 

de suicídio. Por exemplo, em 2009, mais de 1500 agricultores, no estado de Chhattisgarh, 

cometeram suicídio depois de possuírem várias dívidas por falha de colheitas (Independent, 

2009). 

 Aqueles que fracassaram notam abalos na saúde mental (como por exemplo, estão 

mais propensos a adotar uma visão negativa de si mesmos (Shepherd et al., 2013). O insucesso 

empresarial possui um impacto negativo na confiança (Cope, 2011), autoeficácia (Sheperd, 

2003) e na própria autoestima (Whyley,1998) do indivíduo. Estes conseguem, igualmente, 

apresentar sentimentos de luto (Coad, 2013).   Para além disso, existem preocupações com as 

consequências socias, pois estes possuem a probabilidade de receber olhares diferentes da 



21 
 

restante população. Sheperd, Patzelt e Wolfe (2013) afirmam que a sociedade poderá associar, 

continuamente, o indivíduo como fracassado. Verifica-se igualmente perda de capital 

financeiro (por exemplo, a existência de dívidas que podem levar anos a ser saldadas) e social 

(Wood & Bandura, 1989). 

Estes padrões são muito idênticos às reações resultantes da vergonha (McKenzie & 

Sud, 2008), e vão-se alargando até à família (Johnson, Kim & Danko, 1989). Posto isto, aqueles 

que vivenciaram estas experiências, reagem de uma maneira mais conservadora a futuras 

oportunidades (Wood et al., 2013). O seguinte tópico irá retratar estas emoções. 

No entanto, atualmente, o insucesso empresarial é encarado como um elemento 

regular do processo empreendedor (Acheampong & Tweneboah-Koduah, 2018) e como um 

instrumento de aprendizagem ( McGrath, 1999; Shepherd, 2003; Cope, 2011), visto que os que 

falharam conquistaram maior conhecimento, experiências e aptidões para ser possível iniciar 

um novo projeto com uma maior probabilidade de sucesso (Bassetti, 2012).  Das e Teng (1997) 

mencionam que a presença de casos de insucesso no empreendedorismo “não são a exceção, 

mas sim a regra”. Portanto, caso os empreendedores superem o sofrimento associado à perda 

do negócio, estes têm possibilidade de aprender com o fracasso e prepararem-se para a seguinte 

atividade empreendedora (Yamakawa et al., 2015). Esta atitude definida como resiliência 

(Zautra, Hall & Murray, 2010) será explicada de uma forma mais pormenorizada num futuro 

tópico . 

 

1.2.7.  Emoções Antecipadas 

 

Neste estudo, seguimos a teoria que possuir determinados pensamentos pode 

desencadear respostas emocionais. Bagozzi, Baumgartner e Pieters (1998) argumentaram que 

as pessoas ao deliberar se agir ou não em situações dirigidas a objetivos, têm em consideração 

as consequências emocionais de alcançar ou não alcançar um objetivo procurado. Bagozzi e os 

seus copesquisadores (Bagozzi et al., 1998; Perugini & Bagozzi, 2001) propuseram um modelo 

de comportamento planeado, incluindo as emoções positivas e negativas esperadas que 

conduzem a uma intenção comportamental. 



22 
 

Muitos termos foram usados para descrever o conceito de emoções futuras, 

incluindo emoções antecipadas (Perugini & Bagozzi, 2001), emoções futuras antecipadas 

(Hynie et al., 2006), experiências afetivas futuras (Shields, 2006), expectativas afetivas 

(Klaaren et al., 1994; Philips & Noble, 2007) e previsões afetivas (Buehler et al., 2007). As 

emoções podem ser divididas em dois conjuntos, as memórias primárias e as secundárias, 

também denominadas como autoconscientes (Tracy & Robins, 2003). Quando os indivíduos 

são levados a avaliar conscientemente as suas próprias ações, podem invocar emoções 

autoconscientes. (Tangney & Dearing, 2002.) Exemplos destas emoções são a culpa, o egoísmo 

e a vergonha. Estas avaliações ocorrem quando os indivíduos pensam em alternativas 

imaginárias e nas respetivas implicações para o futuro (Gleicher et al., 1995). Por exemplo, 

alguém possui uma indecisão referente à inscrição no ginásio. A pessoa pode simular na sua 

mente realizar essa ação e imaginar a consequência positiva, ser saudável, o que levaria a 

experienciar emoções positivas antecipadas (EP). Se tal não acontecer e a pessoa com a falta de 

exercício engordar, por exemplo, levará à experiência de emoções antecipadas negativas (EN). 

Shepherd (2003) indica que a falência causará, no indivíduo, respostas emocionais 

negativas, salientando que quanto maior a intensidade do insucesso, maior será a probabilidade 

de os empreendedores sofrerem este tipo de emoções (Jenkins et al., 2014). Também Ucbasaran 

et al. (2013) estabelece uma associação entre o insucesso empresarial e  diversas emoções 

negativas como, a dor, a raiva, a culpa, a humilhação, o remorso e a vergonha.  Esta última 

emoção é considerada primordial na nossa investigação e também no comportamento humano, 

como refere Scheff (2005).  

As emoções antecipadas estão definidas relativamente à realização ou fracasso dos 

objetivos (Bagozzi, 1992) pois estas influenciam a intenção de realizar uma determinada ação. 

Bagozzi et al. (1998) indicam que as emoções positivas antecipadas influenciam positivamente 

a intenção comportamental. Contrariamente, Zeelenberg (1999) observou que o arrependimento 

antecipado impacta a tomada de decisão, levando a evitar comportamentos. 

O efeito combinado da instabilidade emocional pode levar a uma perda de 

autoconfiança (Cope, 2011) e a uma diminuição da esperança de sucesso futuramente (Bandura, 

1991), induzindo a um retorno à aversão ao risco. A pesquisa mostra que as emoções negativas 

interferem, de igual modo, no nível social e profissional do mesmo por intermédio de uma perda 

de legitimidade, devido à culpa e à vergonha (Firkin, 2003).  
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1.2.8. Vergonha Indireta 

 

Como mencionado anteriormente, após o fracasso, o indivíduo pode vivenciar 

diversas emoções negativas. De acordo com Lewis (1971), a vergonha é a reprovação que 

sentimos por nós mesmos quando ficamos aquém dos nossos objetivos e quando isso é do 

conhecimento de outros. A vergonha pode ser utilizada como um instrumento de defesa e pode 

orientar o modo como se procede (Harper, 2011) e evita momentos que lesem a identidade 

pessoal (Eynde & Turner, 2006). Em um contexto de negócios, a vergonha pode provir, por 

exemplo, da falha na realização de uma função (Tantam, 1998). 

Dada a dificuldade de se recuperar de tal situação, a pesquisa mostrou que esta 

emoção é fortemente associada à raiva, inutilidade e inferioridade (Combs, Campbell, Jackson 

& Smith, 2010), originando alto custos psicológicos, custos esses que se assemelham ao 

sentimento de fracasso pessoal e que representam uma ameaça à autoestima dos indivíduos 

(Shepherd, 2009)  Segundo Alexander (2004), esta emoção pode originar traumas. Deste modo, 

o fracasso dos familiares pode tornar-se num evento traumático para os jovens e 

consequentemente, um fator importante na tomada de decisão destes relativamente a 

empreender ou não, pois podem distanciar-se da hipótese de ser empresário quando aprendem 

a viver “no pesadelo de paródia social” (Smith & McElwee, 2011, p.99). 

 Da mesma forma, Bohns e Flynn (2013) afirmaram que os sentimentos de 

vergonha após um erro em uma performance provocam a diminuição da motivação do 

colaborador. Tangney et al. (1989) relata que estes mesmos indivíduos estão mais propensos a 

ponderar em desistir do que corrigir os respetivos erros. Portanto, as variações nas respostas da 

vergonha podem influenciar se a pessoa pode ou não responder de forma construtiva a uma 

crise. Esta desconexão pode ser temporária. É preciso tempo para se recuperar de episódios 

graves de vergonha. O próximo ponto irá retratar esse estágio. 
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1.3. Ultrapassar a vergonha: Resiliência 

 

 

"Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better." (Beckett, 1983). 

(“Já tentou. Já falhou. Não importa. Tente novamente. Falhe novamente. Falhe melhor.”) 

 

A resiliência é a capacidade que o indivíduo possui para lidar com problemas ou 

situações adversas e superar esses obstáculos (Bonanno, 2004; Zautra, Hall & Murray, 2010; 

Ayala  & Manzano ,2014). Esta irá depender do próprio indivíduo e da sua força de vontade, 

mas também do seu círculo social, da família e até da cultura. 

Perante casos de insucesso, estes têm de ser encarados como um modo inteligente 

de recomeçar, visto que existe a oportunidade de melhorar (ANJE, 2015). Cope (2011) sugeriu 

que o fracasso e a respetiva aprendizagem tornam-se um processo dinâmico e alguns 

investigadores  inclusive afirmam que passar por um insucesso empresarial pode estar 

associado a uma futura atitude positiva relativamente ao ato de arriscar (Politis & Gabrielsson, 

2009).  Sendo assim, diversos estudos divulgam esta oportunidade de aprendizagem (Coelho 

&McClure, 2005; Shepherd et al., 2009; Mueller & Shepherd, 2016; Liu, Li, Hao & Zhang, 

2019). Este tópico é deveras importante na questão do empreendedorismo, dado que se 

encontram diversas ameaças neste tema. 

Pearson e Clair (1998) reconhecem que um fator importante que determina se uma 

organização pode responder com sucesso a crises é a resposta emocional dos mesmos. Ries 

(2011) indica que, se as falhas sucedem, o grupo possuirá um maior conhecimento e, 

consequentemente, conseguirá realizar os ajustes necessários. Brockner et al. (1993) 

investigaram as reações dos sobreviventes de uma empresa e descobriram que estes, ao 

vivenciarem sentimentos de remorso, sentiram-se estimulados a trabalharem arduamente para 

evitar um destino semelhante. Costa (2015) defende que é das falhas que provêm a 

aprendizagem. 

Existe também a possibilidade de o indivíduo passar da IE à ação empreendedora 

mesmo sabendo que pode falir. Sheperd et al. (2009) afirma que esta suposta irracionalidade é 

esclarecida porque o “custo emocional de o não fazer é superior às perdas financeiras que a 

falência acarreta”. Na literatura, esta situação aparece na definição inversa do medo de falhar e 
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torna-se particularmente relevante no contexto empreendedor (Sheperd et al., 2009). Os 

investigadores defendem que esta persistência proporciona a melhoria dos custos financeiros e 

emocionais e um reforço (ou recuperação) da autoconfiança. 

No entanto, indivíduos menos resilientes possuem uma maior tendência a 

apresentar um ponto de vista mais pessimista e exibir intensas emoções negativas, perturbando 

o processo de resiliência e consequentemente a possível aprendizagem (Shepherd, 2003) Posto 

isto, são desencorajados a arriscar (Bullough et al., 2014), permanecendo na zona de conforto.  

 

 

1.4.Modelo Conceptual de Investigação 

 

As variáveis utilizadas podem ser denominadas como variáveis independentes e 

variáveis dependentes, consoante a função na hipótese formulada (Batista & Campos, 2007). 

Segundo Fortin (1999), a variável explicativa ou independente é a dimensão que irá medir os 

efeitos, ou seja, entender qual o impacto que essa variável terá em outra. A variável resultante 

ou dependente é a dimensão que suporta o efeito da variável independente. Sendo assim, a 

variável dependente primordial em investigação  será a “Intenção Empreendedora”. As 

variáveis explicativas neste modelo, para esta variável resultante, serão a “Exposição Positiva 

ao empreendedorismo ”, a “Exposição Negativa ao Empreendedorismo”, a “Falência”, a 

“Vergonha Indireta”, as “Emoções Positivas Antecipadas”, as “Emoções Negativas 

Antecipadas”, a “Exequibilidade” e as “Normas Sociais”.  

Como mencionado anteriormente, a exposição empresarial prévia pode ocorrer 

através de uma variedade de experiências (Zapkau et al., 2016). Essas experiências são 

observadas relativamente à quantidade de exposição e à sua natureza qualitativa, ou seja, se 

foram vistas positivamente ou negativamente. Deste modo, são estabelecidas as seguintes 

hipóteses: 

 H1: A falência influencia negativamente a exposição positiva ao 

empreendedorismo. 

 H2: A falência influencia positivamente a exposição negativa ao 

empreendedorismo. 
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Drennan, Kennedy e Renfrow (2005) descobriram que aqueles que relataram uma 

visão positiva da experiência da sua família descreveram iniciar um negócio como desejável e 

viável. Logo, uma exposição ao empreendedorismo positiva provoca emoções positivas 

antecipadas, formando as seguintes hipóteses: 

 H3: As emoções positivas antecipadas são positivamente influenciadas pela 

exposição positiva ao empreendedorismo. 

 H5: A exposição positiva ao empreendedorismo influencia negativamente as 

emoções negativas antecipadas. 

  

 No entanto, se a exposição ao empreendedorismo foi uma experiência negativa, 

esta pode impactar a decisão de criar um negócio através de emoções negativas antecipadas, 

surgindo as seguintes hipóteses: 

 H4: A exposição negativa ao empreendedorismo influencia negativamente as 

emoções positivas antecipadas. 

 H6: A exposição negativa ao empreendedorismo desencadeia emoções negativas 

antecipadas. 

 Peterman e Kennedy (2003) assinalaram que a intenção de iniciar um novo 

negócio é indiretamente influenciada pela exposição prévia ao empreendedorismo. 

Consequentemente, tem implicações sobre a perceção de viabilidade do empreendimento, 

manifestando-se posteriormente em intenções baixas ou altas. Em vista do exposto acima, 

propõe-se as seguintes hipóteses: 

 H7: A exposição positiva do empreendedorismo influencia positivamente a 

exequibilidade de ser empresário. 

 H8: A exequibilidade é  negativamente influenciada pela exposição negativa ao 

empreendedorismo. 

 

O objetivo desta investigação é averiguar a relação entre a intenção empreendedora 

e a vergonha subjacente à falência dos familiares. Como se mencionou na revisão de literatura 
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acima, o insucesso de um negócio familiar pode ser um evento traumático para a tomada de 

decisão empreendedora (Coad, 2013), formando as seguintes hipóteses: 

 

 H9: A intenção de criar um negócio é influenciada negativamente pela 

falência. 

 

 H10: A vergonha indireta influencia negativamente a intenção empreendedora. 

 

 A decisão de criar um negócio é influenciada pela exposição ao 

empreendedorismo, visto que esta exposição prévia provoca impactos nas emoções antecipadas 

e na respetiva perceção de viabilidade. Sendo assim, forma-se as seguintes hipóteses: 

 H11: A intenção empreendedora é positivamente influenciada pela exposição 

positiva ao empreendedorismo. 

 H12: A relação entre a exposição negativa ao empreendedorismo e a respetiva 

intenção empreendedora é negativamente significativa. 

 

 As emoções antecipadas funcionam como importantes antecedentes nos 

processos de tomada de decisão. Existe um suporte considerável na literatura, sugerindo que as 

emoções antecipadas predizem a intenção comportamental, e neste caso, a intenção 

empreendedora (Richard et al., 1996). Dependendo do tipo de emoções, a IE é influenciada 

positivamente ou negativamente, como se observa nas hipóteses 13 e 14: 

 H13: As emoções positivas antecipadas influenciam positivamente a intenção de 

ser empresário. 

 

 H14: As emoções negativas antecipadas influenciam negativamente a intenção 

empreendedora. 

 

 De acordo com a revisão de literatura, existe uma relação entre a viabilidade 

percetível e a intenção empresarial. Assim sendo, a hipótese seguinte proposta é: 

 H15: A relação entre a exequibilidade de ser empresário e a respetiva intenção 

empreendedora é positivamente significativa. 
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 É esperado que o elevado estatuto social alente as pessoas a considerar de forma 

positiva as opções profissionais e incentivar os desejos dos indivíduos com ambições 

empreendedoras a avançar. Contudo, falhar em um negócio iria provocar reações emocionais 

associadas ao fracasso. Dada esta circunstância, espera-se que com a possibilidade de falha, 

algumas pessoas se afastem da atividade arriscada da criação de empresas. Posto isto, irá ser 

formada a seguinte hipótese: 

 H16: A intenção de ser um empresário é negativamente influenciada pelas 

normas sociais envolventes. 

 

 Tendo em consideração a breve revisão de literatura, o objetivo e as hipóteses de 

investigação definidas para este estudo, definimos o seguinte modelo conceptual de 

investigação (Figura 6). 
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Figura 6 - Modelo conceptual de Investigação 
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CAPÍTULO 2: 

METODOLOGIA 
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2. Metodologia 

 

Segundo Fonseca (2002), o termo metodologia deriva das palavras methodos, que 

significa organização, e logos, que retrata estudo, investigação. Posto isto, metodologia é o 

estudo da organização e do percurso a ser feito (instrumentos utilizados) para realizar uma 

pesquisa científica. Lima (1995, p.12-13) afirma que “a metodologia consiste no estudo 

sistemático dos pressupostos, princípios e procedimentos lógicos que moldam a investigação 

de um determinado problema”. 

Anteriormente, numa primeira fase, efetuou-se um apuramento detalhado de 

informação referente aos estudos na área do empreendedorismo, salientando os tópicos 

influentes da IE, tais como o receio de falhar e o contexto social. A partir deste momento, neste 

capítulo, tomamos como finalidade atingir os objetivos anteriormente enumerados. Posto isto, 

será abordado qual a opção metodológica adotada para a presente investigação e 

particularmente, o instrumento de recolha de dados utilizado, bem como a respetiva amostra e 

os procedimentos de tratamentos de dados. 

Sintetizando, a figura 7 demonstra as diversas fases desta investigação e da sua 

abordagem metodológica. 
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Figura 7 - Síntese dos processos do presente estudo 

 

 

2.1. Tipo de Pesquisa 

 

Os métodos precisam de se adaptar aos objetivos estabelecidos durante a 

investigação, para que desta forma, os instrumentos utilizados no estudo coincidam com a 

realidade que se pretende estudar. Existem diversos métodos de investigação. Estes podem ser 

do tipo qualitativo, quantitativo ou misto (uso de dados qualitativos e quantitativos num único 

estudo). Na presente investigação, a abordagem construída inclui uma vertente quantitativa ou 

descritiva, que consiste na recolha, análise e interpretação de dados resultantes de um inquérito 

(IFDEP, 2014).  

 

 

 

Recolha de informação e construção do modelo de 
investigação 

Construção do questionário

Aplicação do respetivo questionário

Tratamento dos dados dos questionários e consequente 
análise dos resultados
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Tabela 1 - Caraterísticas da pesquisa quantitativa 

 

Aspetos Pesquisa Quantitativa 

Número de Fontes de dados Uma 

Quadro teórico e hipóteses Definidos rigorosamente 

Ponto de vista do 

investigador 

Externo 

Período do estudo Instantâneo 

Proximidade do investigador 

em relação aos fenómenos 

estudados 

Menor 

Ênfase na interpretação do 

entrevistado em relação à 

pesquisa 

Menor 

Fonte: Fonseca (2002), p.21 

 

Neste estudo irá ser igualmente realizada uma análise fatorial confirmatória. Nesta 

análise é exibido um modelo conceptual assente em diversas noções teóricas e posteriormente, 

o mesmo é testado. 

De modo a testar as hipóteses, confrontando-as com os dados da investigação, é 

impreterível aplicar um método de investigação quantitativo. Considerou-se o meio de 

investigação mais adequado para este estudo o inquérito por questionário. 
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2.2. Instrumento de Recolha de Dados 

 

Como mencionado anteriormente, o instrumento de recolha de dados a executar 

será o inquérito por questionário. Este é um instrumento de medida a que os investigadores 

recorrem para converter em dados a informação transmitida sobre uma pessoa, mais 

especificamente, os seus valores, atitudes ou crenças e até as suas experiências vividas e 

correntes. 

São aplicadas variáveis mensuráveis para auxiliar a organização e controlo dos 

dados, para que estes possam ser recolhidos de uma forma rigorosa (Fortin, 2009). 

Posteriormente, este processo faculta a confirmação ou invalidação das hipóteses de 

investigação (Freixo, 2011). 

O questionário apresenta algumas vantagens e desvantagens (Sousa & Baptista, 

2011). É rápido e fácil de obter respostas, visto que permite abranger um número vasto de 

pessoas, existe a garantia de anonimato e com isso, uma maior liberdade de resposta (Fortin, 

1999). A posterior análise é similarmente mais rápida pois as fontes de erro limitam-se ao 

questionário e à sua respetiva amostra. Contudo, a elaboração das possíveis respostas a uma 

dada questão torna-se mais difícil (Sousa & Baptista, 2011), e o índice de devolução, 

dependendo do meio de obtenção de respostas, é muito baixo, isto é, possui uma baixa taxa de 

respostas (Fortin, 1999). 

A construção de um questionário deve ser realizada com cautela, mais 

especificamente, a elaboração das perguntas, pois a relevância da análise dos dados depende 

destas (IFDEP, 2014). Existe também a possibilidade de auxiliar futuras investigações (IFDEP, 

2014). 

Quanto ao conteúdo das questões, estas podem ser objetivas ou subjetivas. As 

questões objetivas são alusivas às caraterísticas dos indivíduos, como as suas condutas e 

conhecimentos. Já as medidas subjetivas estão relacionadas com os valores e intenções de 

comportamento (Freixo, 2011), isto é, quais os julgamentos construídos por uma determinada 

pessoa sobre um assunto específico e quais os seus respetivos sentimentos. 
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Quanto à forma, Freixo (2011) explica que as questões podem ser perguntas de 

resposta aberta, onde estas podem tornar-se imprevisíveis e mais pormenorizadas, 

possibilitando investigações mais precisas. Contudo, o autor indica que o tratamento de dados 

se torna mais árduo. Já nas perguntas de resposta fechada, as pessoas dão a sua opinião, 

respondendo com uma das opções de resposta já inserida no questionário. 

As questões de resposta fechada ainda podem ser classificadas em respostas 

estruturadas ou não estruturadas. No primeiro caso, são utilizadas escalas, onde o questionado 

indica, por exemplo, o grau de concordância, de avaliação, de satisfação, face a uma dada 

afirmação. Posto isto, a validação das hipóteses foi feita através da aplicação de um questionário 

estruturado composto por questões fechadas. 

 

 

2.3.Universo e Amostra 

A amostra é um subconjunto do universo (população-alvo), isto é, a amostra 

selecionada tem de possuir as caraterísticas da população em estudo (Fortin, 2009).  

Sendo assim, esta investigação de cariz quantitativo terá como população-alvo os 

estudantes dos níveis IV, IV OTJ e V dos diversos cursos profissionais das Escolas de Hotelaria 

e Turismo (EHT) de Portugal, mais especificamente, das escolas de Lamego, Porto, Coimbra, 

Lisboa, Estoril, Portalegre, Portimão, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real de Santo António, 

Oeste e Algarve, que experienciaram alguma exposição ao empreendedorismo na família. 

Contudo, existiu uma taxa de resposta baixa e a amostra desta população irá ser caraterizada no 

seguinte ponto. 

Definiu-se esta população-alvo, visto que os estudantes apresentam uma maior 

propensão para iniciar uma start-up (Costa et. al, 2015). Costa (2015) defende que estes 

possuem condições mais favoráveis para seguirem o caminho do empreendedorismo, uma vez 

que as responsabilidades a ter, por exemplo, famílias para sustentar e/ ou despesas a pagar, são 

menores. Nestas situações, é mais fácil arriscar, uma vez que se falharem têm a oportunidade 

de aprender com esses erros e recomeçar (Costa, 2015). Estes autores também, anteriormente, 

aplicaram inquéritos a estudantes universitários, de forma a averiguar como diversas 

oportunidades afetam a criação de negócios. O estudo de Marques et al. (2012) verificou que 
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os estudantes de cursos profissionais apresentam uma maior intenção empreendedora do que os 

alunos que frequentam o ensino geral. 

A amostra não permite a realização da generalização para o universo geral, uma vez 

que a sua validade é limitada. Porém, o que se pretende alcançar com esta amostra é verificar 

se estes alunos se encontram propensos ao empreendedorismo e analisar a relação entre as 

variáveis presentes no questionário, e desta forma, garantir a sua validade interna. 

 

 

2.3.1. Caraterização da Amostra 

De modo a testar as hipóteses, este estudo foi aplicado a todos os estudantes dos 

cursos profissionais das escolas de Hotelaria e Turismo de Portugal, por meio de um inquérito 

por questionário via-online. Após o questionário ter sido lançado, foram obtidas 291 respostas, 

das quais 221 correspondem ao universo deste estudo. A partir desta amostra, verificou-se o 

número de alunos que tiveram algum nível de exposição empreendedora, sendo que 135 alunos 

observaram negócios dos progenitores, 184 possuem familiares empresários e 107 estudantes 

já trabalharam em um negócio familiar. Destes, apenas 40 jovens asseguraram que os seus 

familiares já possuíram um negócio que originou falência. 

Relativamente ao género, como se pode observar na tabela 2, participaram no 

estudo 134 jovens do sexo masculino e 87 do sexo feminino. 

 

Tabela 2 - Caraterização da amostra por género 

 

 

 

 

 

Sexo 
 

Nº de inquiridos (Frequência) 
 

Percentagem (%) 
 

Feminino 
 

87 39,4 

Masculino 134 60,6 

Total 221 100 
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 No que diz respeito à idade dos respetivos estudantes, a figura 9 apresenta as 

várias idades existentes na amostra, variando entre 15 e 42 anos. A média é 20 anos, a mediana 

19 e a moda 18 anos. 

 

Figura 8 - Caraterização da amostra por idade 

 

Dos estudantes que participaram na investigação, 59% frequentava o nível IV, 

correspondendo a 131 alunos. Em seguida, obtivemos 89 respostas de jovens finalistas do nível 

V. O nível IV OTJ apresentou apenas uma resposta, como se consegue verificar na tabela 3. 
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Tabela 3 - Caraterização da amostra por nível de formação 

 

Nível de formação Frequência (nº de indivíduos) Percentagem (%) 

A1 Nível IV 131 59,3 

A2 Nível IV OTJ 1 0,5 

A3 Nível V 89 40,3 

Total 221 100 

 

A maioria dos inquiridos, 45,5% mais especificamente, reside na área de Lisboa, 

23,3% indicou que vive no Norte, 19,6% vive no Centro, 11,4% são do Sul e existe um inquirido 

que pertence às Ilhas. 

 

Tabela 4 - Caraterização da amostra por distribuição geográfica (área de residência) 

- 

Distribuição 

geográfica 

Frequência (nº de indivíduos) Percentagem (%) 

Lisboa 100 45,5 

Centro Litoral 40 18,2 

Norte Litoral 26 11,8 

Norte Interior 25 11,4 

Alentejo 22 10 

Algarve 3 1,4 

Centro Interior 3 1,4 

Ilhas 1 0,5 

Total 220 100 

 

 Quando questionados se no programa curricular consta uma disciplina de 

empreendedorismo, 172 alunos responderam afirmativamente à respetiva pergunta. Desse 

respetivo número, 168 ainda indicaram igualmente a existência de alguns módulos em unidades 

curriculares que incidissem sobre o empreendedorismo, como consta na tabela 5. Apesar de 23 
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jovens terem afirmado não possuírem uma disciplina exclusiva ao tema, estes verificaram que 

o mesmo foi discutido em alguns módulos curriculares.  

Contudo, 26 jovens não possuíram nenhuma experiência relativamente ao ensino 

desta temática, quer como unidade curricular isolada ou temática de um módulo. 

 

 

Tabela 5 - Caraterização da amostra relativamente ao ensino de empreendedorismo 

 

 

 

2.4.Descrição das Variáveis em estudo 

 

Segundo Fortin (2009), as variáveis são “qualidades, propriedades ou caraterísticas 

de objetos, de pessoas ou de situações que são estudadas numa investigação”. 

De forma a operacionalizar as variáveis, aplicou-se, na maioria, uma escala tipo 

Likert. Esta escala é constituída por diversas questões, onde o inquirido dá a conhecer, por 

exemplo, o seu grau de concordância/discordância, de satisfação/insatisfação, de avaliação, 

face a uma afirmação. 

O questionário inicia com um breve parágrafo introdutório, onde é visível que este 

irá ficar em anonimato. De seguida iniciam-se as questões, em que apenas, no último grupo são 

solicitados alguns dados pessoais do estudante. 

  
 Módulos sobre Empreendedorismo 

  
        Sim         Não                           Total 

Unidade Curricular 

Empreendedorismo 

Sim  168 4 172 

 
Não  23 26 49 

Total 
 

 191 30 221 
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O primeiro grupo de questões analisa a experiência prévia ao empreendedorismo 

dos inquiridos. Neste âmbito, ambiciona-se conhecer a experiência profissional e a existência 

de algum familiar próximo empresário. Para observar se existe experiência familiar anterior, os 

inquiridos responderam às seguintes perguntas: “O seu pai ou a sua mãe tem/teve ou é/foi sócio 

de alguma empresa/negócio?”, “Algum outro familiar seu tem/teve ou é/foi sócio de alguma 

empresa/negócio?” e “Alguma vez trabalhou numa empresa/negócio de um familiar seu?”.  

Com base nas respostas “Sim” ou “Não”, a exposição prévia irá ser avaliada reunindo as 

respostas “Sim”. Para determinar se essa exposição foi positiva ou negativa, o aluno terá de 

responder à questão “Como se sente relativamente a essa(s) experiência(s) de negócio?” 

A maioria das questões inseridas no questionário analisa o empreendedorismo, 

tendo em consideração o interesse dos inquiridos na criação de uma nova empresa. Deste modo, 

verifica a desejabilidade e exequibilidade de criar uma empresa, os receios em iniciar um 

negócio, fatores importantes que condicionam o sucesso e insucesso de uma nova empresa e a 

opinião que os estudantes possuem acerca da sua perspetiva de futuro profissional. 

O último grupo de questões tem em consideração os dados sociodemográficos da 

amostra, designadamente o género, idade, escola que frequenta e nível de formação, como 

também, o grau de ensino dos pais. 

A tabela seguinte mostra como serão medidas as dimensões incluídas no modelo 

conceptual de investigação. 

 

 

Tabela 6 - Dimensões aplicadas no questionário 

 

Variáveis/Dimensões Como foi medida no 

questionário? 

Fonte 

Exposição ao 

empreendedorismo 

O seu pai ou a sua mãe 

tem/teve ou é/foi sócio de 

alguma empresa/negócio? 

Carr & Sequeira (2007) 

Krueger (1993) 
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Algum outro familiar seu 

tem/teve ou é/foi sócio de 

alguma empresa/negócio? 

Alguma vez trabalhou numa 

empresa/negócio de um 

familiar seu? 

 

Exposição Positiva ao 

Empreendedorismo 

Como se sente relativamente 

a essa(s) experiência(s) de 

negócio? 

. Agradecido; 

. Contente; 

. Empolgado; 

. Orgulhoso. 

Elaboração própria com base 

em Watson, D., Clark, L., & 

Tellegen, A (1998) 

Exposição Negativa ao 

Empreendedorismo  

Como se sente relativamente 

a essa(s) experiência(s) de 

negócio? 

. Dececionado; 

. Envergonhado; 

. Incomodado; 

. Irritado. 

Elaboração própria com base 

em Watson, D., Clark, L., & 

Tellegen, A (1998) 

Falência 

. Algum dos seus familiares 

mais próximos 

(pais/avós/irmãos/tios) teve 

empresa/negócio que foi à 

falência? 

Elaboração Própria 

Vergonha Indireta 
Relativamente a esse caso de 

insucesso, diga de que forma 

Adaptação de Chi, Friedman 

& Lo (2015) 
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discorda ou concorda com as 

seguintes afirmações: 

. Sinto-me desconfortável 

com a imagem pública 

causada por esse 

insucesso/falência; 

. Penso que o 

insucesso/falência me faz 

sentir envergonhado; 

. Sinto-me embaraçado se 

alguém fala desse assunto; 

. Sinto-me envergonhado 

relativamente ao que outras 

pessoas possam pensar desse 

insucesso/falência. 

Normas Sociais : 

Estatuto Social 

Pense em empresários, i.e., 

pessoas que têm o seu 

próprio negócio. Diga de que 

forma discorda ou concorda 

com as seguintes afirmações: 

. Ter uma empresa dá status; 

. As pessoas que têm a sua 

própria empresa são 

respeitadas; 

. As pessoas que têm a sua 

própria empresa são vistas 

com bons olhos pela 

generalidade da população; 

. Ter uma empresa é 

prestigiante. 

Begley et al. (1997) 
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Normas Sociais : 

Vergonha de Falhar 

Pense em empresários, i.e., 

pessoas que têm o seu 

próprio negócio. Diga de que 

forma discorda ou concorda 

com as seguintes afirmações: 

. É uma vergonha uma 

empresa abrir falência; 

. Há pessoas que nunca criam 

uma empresa porque teriam 

vergonha se o negócio 

falhasse; 

O fracasso nos negócios não 

é socialmente aceitável; 

. Os donos das empresas que 

vão à falência devem sentir 

vergonha; 

 

Begley et al. (1997) 

Exequibilidade 

Pense agora na possibilidade 

de você mesmo/a vir a ser 

empresário/a., i.e. ter o seu 

próprio negócio. Acha que 

isso seria provável ou 

improvável?  

Elaboração própria com base 

em Perugini & Conner 

(2000) 

 

 

Emoções Positivas 

Antecipadas 

Imagine que um teria a sua 

própria empresa ou o seu 

próprio negócio. Se esse 

negócio fosse um êxito, em 

que medida se sentiria: 

.  Aliviado; 

 

 

Baumgartner, Pieters & 

Bagozzi (2008) 
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.  Satisfeito; 

.  Feliz; 

. Orgulhoso; 

. Eufórico. 

 

Emoções Negativas 

Antecipadas 

E se esse negócio fosse um 

fracasso, em que medida se 

sentiria: 

. Arrependido; 

. Culpado; 

. Irritado; 

. Envergonhado; 

. Dececionado. 

Baumgartner, Pieters & 

Bagozzi (2008 

Intenções Empreendedoras 

Diga de que modo discorda 

ou concorda com as seguintes 

afirmações: 

.         Já pensei várias vezes 

em poder ser empresário/a; 

.  Tenciono vir a ser 

empresário/a; 

.     Mesmo que isso seja 

difícil, tentarei ser um/a 

empresário/a; 

.          Tenciono preparar-me 

para fazer tudo o que seja 

preciso para ser empresário/a. 

Elaboração própria com base 

em Perugini & Conner 

(2000) 
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2.5.Análise dos Dados 

 

Recorreu-se ao programa utilizado SmartPLS 3.0 , neste caso em específico, para 

estimar o modelo conceptual de investigação (Ringle et al., 2015). Esta abordagem preditiva, 

bastante utilizada atualmente, permite aos investigadores estimar modelos a partir de um 

conjunto complexo de construtos sem impor pressupostos sobre a distribuição dos indicadores 

(Hair et al., 2012; Nitzl, 2016). 

O primeiro passo na avaliação dos resultados envolve a análise do modelo de 

medida, para medir a validade e fiabilidade, propriedades psicométricas dos construtos. 

Consequentemente, a análise da fiabilidade dos indicadores foi realizada com recurso ao 

coeficiente ró A (ρ_A), medida proposta por Dijkstra e Henseler (2015). Considera-se que 

existe uma fiabilidade adequada do constructo se ρ_A ≥ 0,7. 

Relativamente à validade, apresentamos a validade convergente e a validade 

discriminante. Fornell & Larcker (1981) recomendam a utilização da variância extraída média 

(VEM) para medir a validade convergente. A variância extraída é uma medida de confiabilidade 

que reflete a quantidade total de variância nos indicadores, explicada pelo construto latente. 

Sendo assim, a literatura sugere que valores de VE > 0,5 apontam uma validade convergente 

apropriada para um construto.  

De modo a avaliar a validade discriminante, seguiu-se o método de Fornell e 

Larcker (1981), comparando-se as correlações entre cada par de variáveis com a média dos 

pesos fatoriais (ou raiz quadrada da VEM) de cada uma delas. Marôco (2010) menciona que 

este teste permite averiguar se a escala de medida mede efetivamente a mensuração pretendida. 

Caso os critérios exigidos sejam satisfatórios, é necessário avaliar o modelo 

estrutural (Hair et al., 2017). Nesta análise, o coeficiente de determinação (R2), a significância 

estatística e a relevância dos coeficientes são critérios de avaliação a ter em consideração (Hair 

et al., 2018). 
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3. Resultados 

Relembrando que o objetivo é examinar quais os antecedentes que influenciam a IE 

e se a existência de casos de insucesso na família interfere na respetiva decisão, este capítulo 

destina-se à análise e discussão dos dados obtidos dos questionários respondidos pelos 

estudantes das EHT de Portugal. 

 

3.1. Análise do Modelo de Medida 

Neste ponto descreve-se as relações estatísticas entre os construtos, avaliando-se 

primeiramente a fiabilidade e validade dos mesmos.  

Relativamente às variáveis “Falência” e “Exequibilidade”, estas são medidas com 

apenas um item cada. Trata-se, assim, de variáveis manifestas. Posto isto, não se mede o erro 

de medida, dado que estas análises apenas são realizadas em variáveis latentes. 

Para o modelo de medida, os constructos do modelo conceptual de investigação 

tiveram de ser aferidos. Aqui, o constructo “Normas Sociais” evidenciou um valor de ρ_A 

inferior a 0,7, excluindo, assim, esta variável do modelo. Os restantes constructos apresentaram 

fiabilidade. 

No sentido de se medir a validade convergente, determinou-se os valores da 

variância extraída (VE). Todos os itens têm VE superior a 0,5, excetuando um item de 

exposição negativa (envergonhado), com 0,49 (Tabela 7). Consequentemente, a VEM é 

superior a 0,5 em todas as variáveis latentes, confirmando-se assim a validade convergente.  

 

Tabela 7 - Análise da fiabilidade e viabilidade convergente dos constructos 

 

 
Loading t Média VE rho_A 

Exposição Positiva 
  

3,20 0,820 0,930 

Agradecido  0,925 55,250 3,29 0,856 
 

Orgulhoso 0,887 34,916 3,26 0,786 
 

Contente  0,936 65,383 3,28 0,876 
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Empolgado  0,872 28,380 2,97 0,760 
 

Exposição Negativa 
 

  1,54 0,631 0,850 

Dececionado  0,739 12,443 1,76 0,547 
 

Irritado  0,870 25,237 1,48 0,757 
 

Envergonhado  0,701 9,164 1,53 0,492 
 

Incomodado  0,853 23,083 1,40 0,728 
 

Emoções Positivas Antecipadas 
 

  4,31 0,812 0,886 

Satisfação 0,903 42,156 4,35 0,816 
 

Felicidade 0,899 32,419 4,33 0,808 
 

Orgulho 0,901 43,269 4,26 0,811 
 

Emoções Negativas Antecipadas 
 

  2,59 0,644 0,772 

Culpa 0,799 9,991 2,77 0,638 
 

Irritação 0,808 8,341 2,83 0,653 
 

Vergonha 0,800 6,654 2,17 0,640 
 

Intenção de ser empresário 
 

  3,63 0,798 0,918 

Pensar 0,870 29,544 3,61 0,757 
 

Tencionar 0,910 41,261 3,60 0,829 
 

Tentar 0,926 70,336 3,67 0,858 
 

Preparar 0,864 30,884 3,63 0,747 
 

 

 

Como mencionado anteriormente, a validade discriminante avalia-se, segundo o 

critério de Fornell e Larcker (1981), comparando a média dos pesos fatoriais das variáveis 

latentes é superior às correlações entre as mesmas. Como se pode verificar na Tabela 8, as 

correlações são bastante inferiores às médias dos pesos fatoriais. 
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Tabela 8 - Análise da validade discriminante das variáveis latentes 

 

 

Exposição 

Negativa 

Exposição 

Positiva 

Intenção 

Empreendedora 

Emoções 

Negativas 

Antecipada 

Emoções 

Positivas 

Antecipadas 

Exposição Negativa 0,798 
    

Exposição Positiva -0,081 0,907 
   

Intenção 

Empreendedora 

-0,127 0,131   0,894 
  

Emoções Negativas 

Antecipadas 

0,167 -0,058 0,116 0,819 
 

Emoções Positivas 

Antecipadas 

-0,239 0,194 0,36 0,119 0,902 

 

Os valores na diagonal são as médias dos pesos fatoriais. Abaixo da diagonal são correlações 

bivariadas. 

 

Posto isto, o modelo conceptual passa a ter as seguintes variáveis e respetivas 

hipóteses (figura 9). 
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Figura 9 - Modelo conceptual de investigação após a análise do modelo de medida 
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3.2. Análise do modelo estrutural 

Com a finalidade de examinar, testar e verificar a sustentação das hipóteses do 

modelo de investigação proposto, empregou-se o modelo estrutural para avaliar a significância 

estatística, como sugerem Hair et al. (2005). O modelo estrutural avalia-se, particularmente, 

pelo R2 da variável latente endógena (Chin, 1998).  

A tabela 9 mostra os efeitos das variáveis preditoras nas variáveis endógenas. Os 

resultados foram estimados por bootstrapping através de 5000 amostras. A magnitude dos 

efeitos pode ser avaliada pelos coeficientes de regressão padronizados (β) e respetivos valores 

de t. A significância das relações está representada por p. A última coluna da Tabela 9 apresenta 

os valores de R2 de cada variável dependente, os quais foram também estimados por 

bootstrapping. 

 

Tabela 9 - Efeitos diretos das variáveis preditoras nas variáveis endógenas 

 

Variável Dependente Variável Independente 
Coeficiente 

(β) 
t P 

 
R2 

Exposição Positiva Falência -0,011 0,175 0,861  n.s. 

Exposição Negativa Falência 0,186 2,288 0,022  n.s. 

Emoções Positivas Antecipadas 
Exposição Positiva 0,179 2,410 0,016  

0,104 
Exposição Negativa -0,234 2,723 0,006  

Emoções Negativas Antecipadas 
Exposição Positiva -0,047 0,529 0,597  n.s. 

Exposição Negativa 0,167 2,003 0,045  

Exequibilidade 
Exposição Positiva 0,124 1,745 0,081  n.s. 

Exposição Negativa -0,119 1,672 0,095  

Intenção Empreendedora 

Falência 0,087 1,635 0,102  

0,438 

Exposição Positiva 0,023 0,336 0,737  

Exposição Negativa -0,032 0,653 0,514  

Emoções Positivas Antecipadas 0,237 4,011 0,000  

Emoções Negativas Antecipadas 0,101 1,571 0,116  

Exequibilidade 0,532 7,521 0,000  
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Observando a tabela 9, constata-se que a “Falência” não demonstra possuir 

qualquer efeito na Perceção da “Exposição Positiva ao Empreendedorismo” (p=0,861), não 

dando suporte à hipótese 1. 

Relativamente à Perceção da “Exposição Negativa ao Empreendedorismo”, a 

“Falência” possui um efeito positivo estatisticamente significativo (p=0,022), aceitando-se a 

hipótese 2. No entanto, este efeito é pequeno e não apresenta um significado prático ou 

substancial, dado que ao estimar o R2 do respetivo construto, este torna-se não significativo (R2 

= 0.041).  

A “Exposição Positiva ao Empreendedorismo” exerce uma influência positiva nas 

“Emoções Positivas Antecipadas“ (β= 0,179 e p<0,05). Verifica-se assim, que o facto de terem 

possuído uma boa experiência aumenta a esperança de emoções positivas como resultado do 

sucesso empresarial, confirmando-se a hipótese 3.  

Contrariamente, a “Exposição Negativa ao Empreendedorismo” exerce uma 

influência negativa nas “Emoções Positivas Antecipadas” “ (β= -0,234 e p<0,01), 

demonstrando que a experiência negativa ao empreendedorismo  irá  diminuir  a esperança do 

jovem relativamente a um resultado emocional positivo em caso de sucesso, dando suporte à 

hipótese 4.  

Sendo assim, a “Exposição Negativa ao Empreendedorismo exerce um efeito 

positivo estatisticamente significativo com a variável “Emoções Negativas Antecipadas”, 

dando suporte à hipótese 6 (β= 0,167 e p<0,05). Todavia, este efeito é pequeno e não apresenta 

significado prático, visto que o R2 das emoções negativas não é significativo.  

A “Exposição Positiva ao Empreendedorismo” não aparenta possuir algum efeito 

na variável “Emoções Negativas Antecipadas”, visto que apresenta um valor de ρ superior a 

0,005, rejeitando-se a hipótese 5. 

Relativamente à “Exequibilidade”, esta não é influenciada pela perceção da 

“Exposição Positiva ao Empreendedorismo” (p>0,05). Do mesmo modo, a “Exposição 

Negativa ao Empreendedorismo” não influencia a “Exequibilidade”, uma vez que apresenta um 

valor de p= 0,095 . Assim sendo,  demonstra-se que a perceção da capacidade de se tornarem 
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empreendedores não é influenciada pela exposição prévia ao empreendedorismo, impedindo a 

confirmação das hipóteses 7 e 8. 

No que diz respeito à “Intenção Empreendedora” dos alunos das EHT de Portugal, 

a “Falência” não possui nenhum efeito neste construto (p>0,05), o que indica que os inquiridos 

não tiveram os casos de insucesso vividos junto deles como relevantes para a sua futura 

atividade empreendedora, não se verificando a hipótese 9. 

Visto que a Falência não influencia a Intenção Empreendedora, resta verificar neste 

parâmetro de que forma a vergonha Indireta influencia a Intenção Empreendedora. 

Dado que apenas temos 40 casos expostos à falência, o estudo do efeito da vergonha 

indireta não pode ser realizado no modelo global. Será analisada apenas uma relação direta 

entre a vergonha indireta e a intenção de ser empresário. 

Em primeiro lugar, verificamos a fiabilidade da medida da vergonha indireta. Não 

a podemos considerar uma variável latente no modelo estrutural, mas podemos utilizar uma 

escala somada, se a correlação entre os itens for suficientemente forte para demonstrar 

consistência interna. Através da tabela 10, verifica-se que a correlação média entre os itens é 

0,707 e a correlação de cada item com o resto da escala é superior a 0,7 para todos os itens. O 

valor de alfa de Cronbach é ligeiramente superior a 0,9. Deste modo, apesar da reduzida 

dimensão da amostra, podemos elaborar uma escala somada da vergonha indireta.  

 

Tabela 10 - Escala da Vergonha Indireta 

Item Média Correlação com o resto 

Desconforto 1,825 0,793 

Vergonha 1,650 0,719 

Embaraço 1,650 0,872 

Vergonha pelo julgamento das pessoas  1,525 0,775 

Total  1,663 
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Cronbach's α 0,901 

 

Correlação entre itens 0,707 

 

 

Fazemos o mesmo para intenção empreendedora: a correlação média entre os itens 

é 0,703, a correlação de cada item com o resto da escala é superior a 0,7 para todos os itens e o 

valor de alfa é ligeiramente inferior a 0,9, como se pode observar na tabela 11. 

 

Tabela 11 - Escala da Intenção Empreendedora 

Item Média Correlação com o resto 

Pensar 3,775 0,724 

Tencionar 3,700 0,762 

Tentar 3,750 0,800 

Preparar 3,800 0,846 

Total escala 3,756 

 

   

Cronbach's α 0,898 

 

Correlação entre itens 0,703 

 

 

De um modo geral, através da média dos itens e da escala somada, verifica-se que 

a falência não gera sentimentos de vergonha alheia – numa escala de 1 a 5, a média (1,66) fica 

abaixo do segundo ponto da escala. Para avaliar o possível efeito da vergonha sobre a intenção 

empreendedora, realiza-se uma regressão linear entre as escalas somadas. O efeito é negativo, 

mas não é significativo (β = -0,227; t = 1,435; p = 0,16), ou seja, não é suficientemente forte 

para se rejeitar (o intervalo de confiança obtido por bootstrap varia entre -0,491 e 0,089). 
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Nas variáveis “Exposição ao Empreendedorismo”, quer na perceção de expositiva 

positiva ou negativa, aferiu-se que estas não influenciam a “Intenção Empreendedora” dos 

estudantes inquiridos (p>0,05), demonstrando que as experiências das pessoas próximas, sejam 

elas pais ou familiares, não influencia a intenção de conceber um negócio, não dando suporte 

às hipóteses 11 e 12. 

Já as “Emoções Positivas Antecipadas” mostraram exercer uma influência positiva 

na “Intenção Empreendedora” (β= 0,237 e p<0,001), valores que sustentam a hipótese 13. Tal 

situação permite comprovar que as emoções positivas antecipadas aumentam intenção de ser 

empresário. 

Porém, as “Emoções Negativas Antecipadas” não provocaram efeitos na “Intenção 

Empreendedora” dos estudantes (β= 0,101 e p=0,116) contrariando a hipótese 14, que 

menciona que as emoções negativas antecipadas prejudicam a intenção empreendedora. 

A variável “Exequibilidade” apresenta valores que verificam o seu efeito positivo 

na “Intenção Empreendedora” dos jovens (β= 0,532 e p<0,001), mostrando que a probabilidade 

percebida de criar um negócio é favorável na respetiva intenção empreendedora, verificando-

se deste modo, a hipótese 15 . Através do valor de β, certifica-se que a Exequibilidade é o 

principal preditor da Intenção Empreendedora. 

Com o anterior cálculo estatístico do R2 das varáveis endógenas apresentadas no 

modelo exibido, o valor do R2 “Intenção Empreendedora” foi de 0,438 e o das “Emoções 

Positivas Antecipadas” foi de 0,104, isto é, o modelo explica cerca de 44% da variância da 

intenção empreendedora, incluindo apenas dois preditores que possuem uma influência direta 

significativa, a perceção da exequibilidade de ser empresário e os sentimentos positivos que a 

expectativa de sucesso no negócio gera no inquirido. Estas emoções positivas antecipadas são, 

por sua vez, muito parcialmente explicadas (10%) pela valência da exposição prévia ao 

empreendedorismo, ou seja, se a exposição ao empreendedorismo foi considerada positiva, as 

emoções antecipadas são mais intensas. Contudo, se a exposição prévia foi negativa, essas 

emoções tornam-se mais fracas.  

A tabela 12 apresenta um resumo das hipóteses que se verificaram e quais não 

conseguiram ter suporte. 
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Tabela 12 - Resumo das hipóteses de investigação do modelo conceptual 

 

 

Foi realizado igualmente o cálculo dos efeitos indiretos das variáveis preditoras na 

variável endógena “Intenção Empreendedora”. O efeito indireto é o efeito de uma variável sobre 

a outra, existindo uma terceira variável no meio dessa relação. Nitzl (2016) indica que este tipo 

de efeito é particularmente relevante na avaliação dos efeitos mediadores. Na tabela 13 são 

apresentados os efeitos totais, definido como a soma dos efeitos diretos e indiretos, do modelo 

de investigação proposto. 

 

 

 

 

Variável Dependente Variável Independente 
Hipótese de 

Investigação 

Verificação da 

Hipótese 

Exposição Positiva Falência H1      Não 

Exposição Negativa Falência H2 ✓  

Emoções Positivas Antecipadas 
Exposição Positiva H3 ✓  

Exposição Negativa H4 ✓  

Emoções Negativas 

Antecipadas 

Exposição Positiva H5      Não 

Exposição Negativa H6 ✓  

Exequibilidade 
Exposição Positiva H7      Não 

Exposição Negativa H8      Não 

Intenção Empreendedora 

Falência H9      Não 

Vergonha Indireta H10      Não 

Exposição Positiva H11      Não 

Exposição Negativa H12      Não 

Emoções Positivas Antecipadas H13 ✓  

Emoções Negativas Antecipadas H14      Não 

Exequibilidade H15 ✓  
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Tabela 13 - Efeitos Totais das variáveis preditoras na Intenção Empreendedora 

 

Efeitos Totais Coeficiente T p 

Falência -> Intenção Empreendedora 0,060 1,151 0,250 

Exposição Positiva -> Intenção Empreendedora 0,126 1,883 0,060 

Exposição Negativa -> Intenção Empreendedora -0,137 2,109 0,035 

Emoções Positivas Antecipadas -> Intenção 

Empreendedora 

0,237 4,011 0,000 

Emoções Negativas Antecipadas -> Intenção 

Empreendedora 

0,101 1,571 0,116 

Exequibilidade -> Intenção Empreendedora 0,532 7,521 0,000 

  

Quando considerados também os efeitos indiretos, a exposição negativa ao 

empreendedorismo acaba por ter um efeito negativo, apesar de não muito significativo (p 

=0,035). Podemos então dizer que uma má experiência de exposição influencia negativamente 

a intenção empreendedora porque diminui a expetativa de emoções positivas relacionadas com 

o sucesso empresarial. 

  

3.3. Discussão dos Resultados 

 

Neste ponto, os resultados são comparados relativamente à literatura existente. 

Fortin (2009) afirma que, neste capítulo, o investigador procura estabelecer relações entre os 

resultados obtidos e as hipóteses formuladas, isto é, para retirar conclusões sobre os resultados, 

este tem de comparar os resultados e usufruir da teoria relativa à temática para uma posterior 

criação de ilações.  

Primeiramente, é possível afirmar que o fracasso empresarial não inibe as futuras 

intenções empreendedoras, visto que  os resultados anteriormente exibidos demonstram afirmar 

que a falência não tem influência na tomada de decisão empreendedora dos estudantes. 

Portanto, contraria-se algumas teorias existentes (Wood et al., 2013), onde é mencionado que 

o insucesso empresarial causaria uma reação mais conservadora a futuras oportunidades.  
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Relativamente à vergonha indireta, como estes casos de insucesso não foram 

significativos, do ponto de vista dos estudantes, constatou-se que a falência não provoca 

sentimentos de vergonha alheia, contrariando Alexander (2004), que testemunhou que estes 

casos eram episódios traumáticos que provocam marcas profundas no indivíduo. De modo 

consequente, esta variável não é vista como significativa no modelo da Intenção 

Empreendedora, ao contrário do que era suposto, visto que anteriormente, foi confirmado por 

alguns autores que sentimentos de vergonha após um erro em uma performance empresarial 

pode originar traumas no jovem, e deste modo, distanciar-se da hipótese de ser empresário 

(Alexander, 2004; Smith & McElwee, 2011).  

Constatou-se que a exposição ao empreendedorismo influencia as emoções 

antecipadas. As emoções positivas antecipadas são influenciadas positivamente pela exposição 

positiva ao empreendedorismo, visto que terem possuído uma boa experiência aumenta a 

esperança de emoções positivas com resultado do sucesso empresarial (Gibson, 2004; Basu & 

Virick, 2010). No entanto, a exposição negativa ao empreendedorismo possui um efeito 

negativo nas emoções positivas antecipadas, ou seja, uma má experiência de exposição diminui 

a expectativa de emoções positivas relacionadas com o sucesso empresarial. Deste modo, a 

exposição negativa ao empreendedorismo também influencia, neste caso positivamente, as 

emoções negativas antecipadas, aumentando a expectativa de emoções negativas relacionadas 

com o fracasso empresarial (Shepherd, 2003; Jenkins et al., 2014). 

Examinou-se, igualmente, que as experiências positivas do histórico familiar no 

empreendedorismo não aparenta influenciar a intenção dos estudantes de criar um negócio. 

Estas observações não coincidem com as perspetivas apresentadas na literatura, onde é 

evidenciado que indivíduos que possuem familiares envolvidos em negócios empreendedores 

tendem a ter maiores níveis de intenção de adesão ao empreendedorismo (Xu et al., 2016; 

Zhang et al., 2014; Carr& Sequeira, 2007). Contudo, a Intenção Empreendedora dos estudantes 

das EHT de Portugal demonstrou estar negativamente relacionada, de forma indireta e com uma 

intensidade reduzida, com a Exposição Negativa ao Empreendedorismo. Desta forma,  

confirma-se a perspetiva de Zhang et al. (2014) quando menciona que aqueles cuja exposição 

prévia empresarial  foi percebida como negativa possuem menores intenções empreendedoras, 

visto que vivenciar uma experiência negativa irá diminuir a esperança do jovem relativamente 

a um resultado emocional positivo em caso de sucesso. Uma possível explicação para este 
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resultado ser reduzido será a possibilidade de os alunos avaliarem de um modo distante os 

comportamentos empresariais anteriores, e consequentemente, minimizarem os fatores críticos. 

Entretanto, a hipótese que estabelece uma relação entre as Emoções Positivas 

Antecipadas e a respetiva intenção de criar um negócio confirma-se. Este desfecho corresponde 

ao resultado obtido em trabalhos que investigam o efeito das emoções positivas antecipadas nas 

intenções comportamentais (Bagozzi et al., 1998). No entanto, foi possível mostrar que a 

intenção de desenvolver um novo negócio não é influenciada pelas Emoções Negativas 

Antecipadas, contrariando pesquisas anteriores, (Zeelenberg, 1999), onde as emoções negativas 

antecipadas impactam a tomada de decisão. 

De igual modo, apurou-se que a exposição ao empreendedorismo não influencia a 

perceção de exequibilidade dos estudantes, destoando de estudos anteriores (Drennan et al., 

2005; Basu & Virick, 2010). Averiguou-se, então, que do ponto de vista dos estudantes das 

EHT de Portugal, a Exequibilidade, possui um efeito positivo nas intenções empreendedoras e 

é a dimensão mais importante para as respetivas intenções de ser empresário, coincidindo com 

anteriores investigações relativas a esta temática (Armitage & Conner, 2001; Barbosa, Gerhardt 

& Kickul, 2007; Esfandiar et al., 2017), nas quais se constata que um indivíduo que responda 

às questões de viabilidade positivamente apresenta uma elevada probabilidade de optar pela 

decisão de iniciar um negócio.  

Tendo em conta os objetivos inicialmente propostos e os resultados alcançados na 

presente dissertação, foi possível assinalar algumas observações deste estudo empírico. 

Seguidamente, serão apresentadas estas conclusões, bem como as suas limitações e 

recomendações para as futuras pesquisas. 
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Conclusões 

 

Após a apresentação e discussão dos resultados, apresentam-se as principais 

conclusões, destacando-se as ideias centrais da investigação e as respetivas contribuições. 

Posteriormente, as dificuldades e limitações serão expostas e por último, propõe-se diversas 

sugestões para futuras pesquisas. 

A presente investigação assumiu como propósito geral aferir o efeito de falhas 

empreendedoras familiares nas futuras intenções empreendedoras. De forma a alcançar este 

fim, foi efetuada uma investigação quantitativa, onde foi analisada a relação entre a IE e os 

respetivos antecedentes, como a exposição prévia ao empreendedorismo, casos de insucesso 

empresarial, a exequibilidade e as posteriores emoções, tendo em consideração os estudantes 

dos cursos profissionais das Escolas de Hotelaria e Turismo de Portugal. 

Os resultados exibem que o insucesso familiar anterior não influencia a futura 

intenção empreendedora, mostrando que esta população-alvo não “pune” o fracasso 

empresarial. Os casos de falência vividos junto dos estudantes não foram considerados 

relevantes para as suas atividades empreendedoras. Sendo assim, o fracasso  é visto como um 

elemento habitual do processo empreendedor (Acheampong & Tweneboah-Koduah, 2018). 

Com este desfecho, os jovens possuem a capacidade de ultrapassar facilmente as adversidades 

referentes às suas ambições profissionais, estando de acordo com a definição de resiliência de 

Zautra, Hall e Murray (2010). 

Visto que o fracasso não se tornou um evento traumático para os membros da 

família, estes não vivenciaram fortes emoções negativas através das experiências dos pais e/ou 

dos familiares,  como a vergonha alheia, e consequentemente não tiveram necessidade de inibir 

comportamentos empreendedores, motivo pelo qual não existe uma relação significativa entre 

a vergonha indireta dos estudantes e a respetiva intenção empreendedora. Tal resultado deve-se 

à respetiva atitude resiliente vivenciada, uma vez que estes indivíduos não são alvos do efeito 

inibidor do receio de falhar, isto é, são mais propensos a arriscar após um insucesso empresarial 

vivenciado na família. 

Foi possível, de igual modo, constatar que a exequibilidade é o principal preditor 

da intenção empreendedora. Esta perceção da capacidade de se tornarem empreendedores não 

é influenciada pela exposição ao empreendedorismo e, portanto, a intenção é criada porque o 

estudante foi capaz de controlar e dominar estas adversidades. 
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As emoções positivas antecipadas possuem igualmente um papel motivacional no 

processo alusivo às intenções empreendedoras. A influência destas emoções pode ser explicada 

pela exposição ao empreendedorismo. Se esta exposição for positiva, os sentimentos positivos 

que a expectativa no negócio gera no estudante são mais intensos. Se a exposição foi negativa, 

as emoções positivas antecipadas serão menos intensas. Uma vez que o insucesso empresarial 

não teve grande impacto nos estudantes, a diferença de intensidade das respetivas emoções 

positivas também não será elevada. 

Posto isto, respondendo à questão: de que forma o trauma da falência dos familiares 

influencia a intenção empreendedora, é possível afirmar-se que os jovens não apresentaram 

dilemas emocionais ou psicológicos, superaram este obstáculo e apenas a força da 

exequibilidade e os sentimentos positivos que a expectativa de sucesso no negócio geram no 

mesmo  interferem na respetiva decisão. Esta etapa é a situação inversa do medo de falhar. 

Este estudo fornece contribuições importantes para a literatura, uma vez que 

investiga a relação entre o insucesso familiar e as decisões empreendedoras subsequentes. É 

importante compreender como a experiência prévia influencia as decisões empreendedoras 

(Hsu et al., 2015) e da revisão de literatura efetuada, nenhuma investigação considera este fator 

como moderador da intenção empreendedora em Portugal. De igual modo, incentiva os estudos 

psicológicos nas orientações empreendedoras. 

O facto de a exequibilidade ser considerada o efeito mais forte para a intenção 

empreendedora  permite uma contribuição para o plano educacional. É necessário que as escolas 

atribuam importância a este fator e estimulem o aumento dessa perceção nos estudantes, 

adotando programas educacionais com ênfase em ferramentas que desenvolvam o 

empreendedorismo. Ainda na vertente pedagógica, este estudo sugere que seja implementado 

no respetivo programa este panorama do empreendedorismo, ou seja, debater como lidar 

quando se enfrenta situações empresariais problemáticas. 

Relativamente às limitações deste estudo, expõe-se o facto de a restrição do número 

de casos de falência existentes na família dos jovens inquiridos, o que limita a generalização 

dos resultados desta pesquisa. Além disso, a recolha de dados foi restringida a um grupo de 

estudantes, portanto, estes resultados não podem ser generalizados para outras populações. 

De igual modo, estes estudantes demonstraram apresentar uma alta resiliência, logo 

indivíduos menos resilientes podem possuir uma visão mais pessimista, não conseguindo 

superar os obstáculos necessários e posteriormente impactar a intenção empreendedora. Assim 
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sendo, é necessário uma maior variação da amostra no estudo referente ao insucesso 

empresarial. 

No presente estudo, a variável “Normas Sociais” foi excluída do modelo de 

investigação. Deve-se ter em conta a possibilidade de diferentes reações à falência, 

considerando outras culturas. 

Assim, as limitações deste estudo oferecem oportunidades para pesquisas futuras, 

tal como o aumento da amostra nacional que englobasse estudantes de todas as universidades 

portuguesas, visando verificar se estas vertentes alcançariam as mesmas conclusões e 

consequentemente, a generalidade dos resultados. 

Sugere-se, igualmente, pesquisas transculturais com o objetivo de examinar que 

“papel” exerce na perceção do fracasso empresarial. 
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Apêndice I - Questionário 
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EMPTUR – Atitudes dos Alunos das EHT face ao Empreendedorismo 

 

O registo das respostas ao inquérito não contém qualquer informação sobre a sua 

identidade, exceto se alguma pergunta do inquérito solicitar alguma identificação e a fornecer. 

Se usou um código para aceder a este inquérito este código não será guardado junto com 

as suas respostas. O código é gerido numa base de dados separada e apenas é utilizado pelo 

programa para registar que concluiu o inquérito. Não há forma de relacionar os códigos dos 

convidados a participar no inquérito com as respostas dadas.  
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